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 וכזתפתח, כזכושין זה בספו המתואו שהכווכז ביזיעה ובעיקו, והן, הססשיכים לושות

 )לפסיכולוגים ביוושלים הפסיכולוגי-חינוכי השיוות להנהלת תוזתי נתונה כן־ ועל
יותו. מאפשות בסביבה להתפתח לאחוים ולסייע שיוותים לפתח הממשיכים

ת״־ות
 ועזרתם תמיכתם ללא פוות נושא היה שלא ומתגמל, אוון תהלין של תוצו הוא זה ספו

להוזות: בוצוני להם ויקוים, ובים של

זה: לספו שתומו והסמויים הגלויים השותפים לכל מיוחזת תוזה

 בשירות העובזים פסיכולוגים, ארבעה-עשו לכתיבה, השותפים הם לעין הגלויים
 המאומצת היומיומית עבוזתם במהלן שהצליחו יוושלים, עיויית של הפסיכולוגי-חינוכי

כאחז: ותיעוזית תיאווטית לכתיבה זמן גם להקזיש לקוחותיהם עם

התיאווטית; הכתיבה על - בלונזו וזניאלה פסס זני ז"ו גויובו, חנה כומי, שוה

 ,٢קלמנובי שיפוח מור, יהוזית כומי, שוה בלונזו, זניאלה אויאב, אילה אללו, ווזה
 א-ב( סזו )לפי שש וענן וז״ר שפויו שוה ויינו, זווולי ויימן, אזויאנה וובינשטיין, גבי

 ובזיון שלהם הטיפולי בשיח ולהשתתף שלהם הטיפולים לחזו להיכנס לנו אפשום על -

עשיתם; את שהוביל התיאורטי

המעקבים. סיכומי על - גולזבום זפנה לז״ו

 אותם כל והם בזבויהם, הכותואוים אן בשמם, הסמויים לשותפים גם כאכזוו, תוזה,
 הפוויקט, של והביצוע התכנון החשיבה, בתהליכי שהשתתפו שטיפלובילזים, פסיכולוגים

 הטיפולי', ׳המוכז של פסיכולוגים הפסיכולוגי, השיוות של המווחבת מההנהלה החל
 עם במשותף החינוך במעוכות שעבזו הפסיכולוגים המעקב, וועדת ההקמה ועזת חבוי

 להציג לבקשתנו שנענו וההווים הילזים הספו, בתי צוותי הטיפולי', 'המוכז של הצוות
איתם. שלנו אתהעבוזה

וסייעו: ליוו שהאמינו, לאנשים נוספות תוזות

 בשפ״ח, הפוויקט של ההקמה' ׳צוות ולחבוי יוושלים שפ״ח מנהלת שלהבת, לואובנה
הטיפולי'. 'המוכז פעילות של המינהליים בצזזים העזוה על שגב, לציפי

 עור קוום היה לא הפרויקט ותמיכתם עזרתם שלולא ישואל, ג׳וינט - "אשלים" לאנשי
 שפה אותי ולימז ומפרה מאתגו היה הזון, בנאשית עמו, שהזיאלוג פז, עמוס וגיזים:
 עז הזנן כל לאוון הפוויקט את שלוותה שי, ולובקה פוויקטים פיתוח של חדשה

לזפוס. זה ספו של להבאתו
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 מילות למצוא תמיז שידע בשפ״י, יוושלים מחוז של המחוזי הפסיכולוג - אש לראובן
 להנהלת אישית; שתמן יוושלים, בעיריית החינון מינהל מנהל סנן - סלע לאבי הערכה;

 התמיכה, על תוזה לכולם - למיזה לקויות עם הילזים הורי נציגת - שקופ וליהוזית מנח"י
 שפ״י, מנהלת - נוי בלהה לז"ו הספו. טיוטת מתון פרקים קויאת ועל והליווי העידוז

 )גם שתמכו מנח״י מנהלת - שלוי ליהוזית בשפ"י, נאשית פסיכולוגית - ניו-שגיא לעזי
המפעל; בהקמת "אשלים", עם יחז במשאבים(,

 ולבן־ציון הנאשית הפסיכולוגית - פו־יזמן לחווה הנוכחית, שפ״י מנהלת - שזמי לחנה
לאוו. הספר בהוצאת תמיכתם על מנח״י, מנהל - נמט

 להיבטים הקשור בכל שלה ביזע אותי ששיתפה שלהבת, לואובנה מיוחזת תוזה
 הפוק לכתיבת תוומתה על שינמן, למאשה למיזה, לקויות עם הילזים של החברתיים

 לפוק הערותיה על טוסמן, ענבל ז״ו ולבתי, הלמיזה לקויות של בהגזרות העוסק
במעקבים. העוסק

 של כשופטות "אשלים" יזי על שמונו פינבוג, עפוה וז״ו לייזר ציפי לקוראות תוזה
והמקפת. המאיוה זעתן חוות ועל והמעמיקה המוובה השקעתן על הספו, טיוטת

 לסלויה עמה, שבזיאלוג הנועם ועל ההשקעה על מאי, אלישבע הלשונית לעווכת תוזה
 על שלקחו ישואל, ג׳וינט של לאוו ההוצאה ולאנשי ,٦הזר בסוף הערותיה על זילברמן

הספו. הפקת את רבה במקצועיות עצמם

 החשיבה את הפרו חזרן, כל לאורן רבות שלימזוני ומוזוכים, עמיתים השותפים, לכל
 אווכה הרשימה חשובים. בזבוים עיניי והעיר טיוטה חלקי שקוא מי לכל והעשייה;

תוזתי. שלוחה ולכולם

 הפסיכולוגי-חינוכי השיוות של הנוכחית המנהלת גויובו, לחנה מיוחזות תוזות ובסיום,
 ומוחב מקום למיזה' לקויות עם לילזים הטיפולי ל׳מרכז שנתנה יוושלים, בעיריית

 במסגרת אינטגרלי כחלק אותו ושילבה "אשלים", של התמיכה סיום אחרי להתפתחות,
 מור, וליהוזית הספר; בהוצאת התמיכה לעיזוז ובעירייה במנח״י תומה וגם השירות,
פרישתי. לאחו הטיפולי׳ ה׳מוכז את ומפתחת המרכזת

 לביצועו, ועז הרעיון העלאת משלבי השנים, כל במהלן ליווני ותמיכתכם עזרתכם
זה. ספר של לאוו הוצאתו ואפשרו

לוי רנה
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מבוא

 שפ״ח( )להלן ם١של١ו١ עיריית של הפסיכולוגי-חינוכי בשיוות נפתח 2000 בספטמבו
 התפתחזתיות ובעיות למתה לקויות עם ם١לז’ל נפשי טיפול לתת שנועז טיפולי, מופז

 המרכז, החינוכית. המסגרת ושיתוף שילוב תון משפחותיהם, ולבני קשות ולימוזיות
 החינון משוז של ייעוצי הפסיכולוגי השירות גיוינט-ישואל, - "אשלים" בתמיכת שנפתח
 המרכז של מטרתו הפסיכולוגי-חינוכי. השירות בתון פועל ירושלים, ועיריית )שפ״י(
 לקויות עם לתלמיזים הנשקף הסיכון לבלימת וחינוכית רגשית התערבות דרכי לפתח
לומדים. הם שבהן השונות החינון במסגרות למיזה

 חשוב, אך השנים, במהלן שנלמזו הלקחים ואת שנעשתה העבוזה את כאן אתאר
 ל׳מרכז התגבש בטרם עבר שהרעיון השונים בשלבים גם הקוראים את לשתף לזעתי,
 לנוע כיצז אלה משלבים ללמוז אפשר גבוה'. בסיכון למיזה לקויות עם בילזים לטיפול

 ומערכי המציאות זרישות עם להתמוזזות ומשם ראשוניים, רעיונות ניסוח אל מחלומות
צוות. ועבוזת טיפולית עבוזה מהלכי לגיבוש ועז השונים, השותפים של הציפיות

 הסובלים ילזים עם טיפולית לעבוזה הייחוזי את לבזוק רצון מתון התחילה עבוזתנו
 תפיסה ולגבש פסיכולוגי-חינוכי שירות במסגרת למיזה מלקויות או למיזה מקשיי

 ואלו ופנים, חוץ גורמי מצז שונות בציפיות לוותה ההתחלה עבורם. ייחוזית טיפולית
 מקצועית, עמזה גובשה בהזרגה השונים. בשלביו 'המרכז' את טלטלו אף ולעתים הניעו

 מתמיז שיח וקיום בעבוזה התנסות הקיימת, המקצועית הספרות של למיזה כדי תון
 בראשית 'המרכז' את שבנה המטפלים לצוות השותפים בין אלו התנסויות על ומתחבט

 ההיגוי ועזת במסגרת לפרויקט השותפים החוץ גורמי עם גם התקיים פורה זיאלוג דרכו.
לצורןכן. שהוקמה

 המקצועית הספרות 'המרכז', של הטיפולי הצוות את לגבש התחלנו שכאשר לציין, יש
 רצון מתון עבוזתנו את עשינו זאת, בכל למזי. מצומצמת הייתה לרשותנו שעמדה

 מבט מתון זאת עשינו אלינו. שהגיעו לילזים תואמות טיפוליות תפיסות ולבנות להתנסות
 לקויות שלהם ילזים עם טיפולית בעבודה הייחוזי הפן את לגלות המעוניין מחפש, סקרני,
 והובלת המטופלים הבנת לגבי תפיסה התגבשה הטיפולית עבוזתנו במהלך למיזה.

 הזקוק הלמיזה לקוי הילז את פלומבו של לתפיסתו מאוז שזומה בהם, ההתערבויות
 ותתואר (Palombo, 2001)בספרו ביטוי ליזי שבאה כפי פסיכו-תרפויטית, להתערבות

(.Simpson & Miller, 2004) ומילר סימפסון של לתפיסתם זומה וכן בהמשן,

 הטיפולי' ב׳מרכז שנעשתה הטיפולית מהעבוזה מעט להציג כאמור, זה, ספר של כוונתו
הטיפולי. מהפן והן המערכתי מהפן הן הפסיכולוגי-חינוכי, בשירות



 חלקים שאל המקצועית, חספוזת של סקיוה הראשון בשער תוצג למיזה לצווכי
 התיאווטיות הגישות בהצגת הטיפולי'. ב׳בורכז העבוזה בטהלן בהדוגה נחשפנו טטנה

 בין לשלב ניסיון וייעשה הלבוידה וללקות ללבויזה התייחסותן על זגש יושם השונות
 הפסיכו- התיאוניות לבין תחילה שיוצגו והנינו-פסיכולוגיות הנינו-ביולוגיות הגישות

 לקות עם הילז להבנת אינטגנטיבית גישה לקדם בזי זאת, מכן. לאחר שיוצגו אנליטיות,
 הגישות כמעט תוצגנה לא זו שבמסגרת להזגיש, ברצוני ומשפחתו. התפתחותו הלמיזה,

 החינוכי לפסיכולוג המוכו הבסיס את המהוות מעוכתיות להתערבויות התיאורטיות
 הטיפולי' ב׳מנכז הפסיכולוגים את שינתו אלו מעוכתיות וגישות תיאוויות בהתערבויותיו.

 מערכתית, עבוזה של ייחוזי מוזל בהצגת )ו( חלקים: בשני ביטוי ליזי כאן יבואו והם
 מוזל משפחתי. טיפול של התענבויות של מוזלים עם מענכתי ייעוץ של גישה המשלב

 בשנות בינושלים הפסיכולוגי-חינוכי בשינות פסיכולוגים צוות ידי על פותח ,CIVIC זה,
 הואשון; בשער הן גם שיוצגו מעניינות בזנכים מאז והתפתח הקוזמת( המאה )של 70ה-

הספר. של השלישי בשעו המתוארים המקוים מהצגות בחלק (2)

 הפסיכולוגי- השיוות במסגות הטיפולי' 'המוכז בניית של הפרויקט יתואו השני בשער
 תוצאות על כזעקב עבוזת תוצג לכן, בנוסף המקצועי. מהפן והן האוגוני כוהפן הן חינוכי,

 של והלקוחות מהשותפים חלק ידי על נתפסה שזו כפי שנעשתה, הטיפולית העבוזה
הטיפולי'. 'המרכז

 בעיקו הם כאן המוצגים הטיפולים ב׳מנכז'. שטופלו מקוים מספו יוצגו השלישי בשעו
 מייצגים אינם והם 'המוכז' של לקיומו הואשונות השנים בשלוש שטופלו אלה מתון

 שהמטפלים הטיפולים מהלן את אלא האופיינית, המטופלים אוכלוסיית את בהכוח

 גילאים ובטווח שונות בגישות שנעשו טיפולים מתואוים עליהם. לכתוב מעוניינים היו
 בשיוות למקובל יחסית ארון, ן זכו משן בעלי ואחרים מאוז קצרים טיפולים יחסית; וחב

 ממבט הן מההצגות אחזות לצערנו. צלחו, שלא כאלה וגם שצלחו טיפולים הציבווי;
 של החשיבה את הכוציג תיאורטי, זיון על זגש הושם באחרות ואילו בעיקו תיאורי

 בנוסף המטופל, של והפסיכו-פתולוגיה הזינמיקה את הבנתו ואת המטפל הפסיכולוג
הטיפולי. המהלן לתיאור
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ראשון שער

מבוא

 לזון בבואם בילדי□, ומטפלים סוציאליים עובזים פסיכיאטוים, קליניים, פסיכולוגים
 לטיפול, המופנים ילזים של והקוגניטיבי הרגשי החבנוני, ובוזפקוזם בהתפתחותם

 זיס- של האפשניות התנומות על ההסתכלות של בענכה להפחית או להתעלם נוטים
 וכן נמוכים לימוזיים להישגים הילזים, של התפקוז לקשיי ניוו-פסיכולוגית פונקציה
 את שמים אלה מקצוע אנשי והמשפחתיים. החבנתיים בתפקוזיהם נוספות לבעיות

גגשיים. היבטים על הזגש עיקר

 של התפקוז קשיי על מסתכלים חינוכיים, פסיכולוגים אף ולעתים חינון, אנשי לעומתם,
 התייחסות ללא הנינו-פסיכולוגי, בתפקוז המכווקזים הסבנים על רגש תון אלה ילזים

 בהמלצות למשל, ניכו, זו לתפיסה ביטוי הילז. של העצמי בניית על להשלכותיו מספקת
 וק למיזה, לקויות עם תלמיזים של ההיבחנות זוכי לשינוי פסיכולוגים יזי על הניתנות
 החינון משרז הנחיות פי על )כן ניוולוגי הוא ללקות המקוו להערכתם, שבהם, במקרים

בישראל(.

 שם מהם אחז שכל נראה שונה. הסתכלות אופן שונות מדיסציפלינות מקצוע לאנשי
 כולאה להסתכלות להגיע מתקשים אלה וגם אלה אחרים. פנים ומזניח כזסוים פן על זגש

ואינטגרטיביתעלהילז.

 קלות חברתיות, או נגשיות התנהגותיות, מבעיות סובלים למיזה לקויות עם ובים ילזים
 אלו בעיות רואה אלה בילזים העוסקת המקצועית מהספרות ניכר חלק חמורות. עז

 ראשוני, הוא המקור אם ובין הזבר כן אם בין הנירולוגיות. לבעיות משני לוואי כתוצר
 או לימוזית שעזרה לכן, ערים הנפש בריאות אנשי רוב עצמה, בפני נירולוגית בעיה קרי

 גיסא, מאיזן הרגשיות. מבעיותיהם הילזים את משחררים אינם הלימוזי הפער צמצום
 ואינו הילז של והקוגניטיבי הלימוזי התפקוז של להיבטים ער שאיננו פסיכו-זינמי, טיפול
להיכשל. עלול מותאמת, עזרה מציע

 ופסיכולוגים פסיכיאטרים מחנכים, כמו שונים, מתחומים הבאים מקצוע לאנשי המשותף
 ובמיוחז לסביבה עצמם את להתאים המתקשים ילזים של בבעיות עוסקים שכולם הוא,

 כל של המרכזיות הסביבות אחת זה, בהקשר אליה. ולהסתגל ספרית הבית לסביבה

23



ייחודי ילד

 היא למיזה, לקות עם בילז כשמדובר במיוחז ובטיפול, בזיון להתייחס יש שאליה ילז,
 להתוכז מתקשים לסוגיהן למיזה לקויות עם ילזים בכלל. הספו ובית בפוט הכיתה

 ווק לעבוז, שמנסים בחבויהם מתגוים מסתובבים, חלקם לכיתה; מציג שהמונה במה
 לנוב, הבית. ובשיעוני הסביבה של או המונים של בזרישות מתמקזים רחוקות לעתים
 הם בבית נמוכים. אלה ילזים של ציוניהם גבוהה, או תקינה אינטליגנציה נמת למנות

 המשפחה. חיי את ומשבשים הבית שיעוני מזנישות מבולבלים חזנם, בסיזונ מתקשים
 נכה. אפילו או פגום כמקולקל, כלל בזרן עצמו את תופס הלמיזה' 'לקוי הקנוי הילז

 אף או נכון לא בשם סובל הוא שממנה הנכות את מכנים סביבתו וגם הוא גם פעם, לא
 למשל להתפתחותו, יעילה לא כהגנה הקלקול את מגייס הילז קנובות, לעתים פוגע.

ישע". וחסנ פגום אני אזיפאלי, כיניב שאיפות לי "אין מוזעת לא במחשבה

 לא הופכת וככזו ייחוזי מקצועי לסקטונ כלל בזרן פונה כזטבעה כוקצועית ספנות
 חינון לאנשי הפונה הספנות האינטגנטיבית: הנאייה נפגעת כן לכוגכזתית. אחת

 ההתפתחות על משפיעה הלמיזה לקות כיצז בשאלה העוסקים הסבנים מזגישה
 לא הצעה בצז ייחוזיים, זיזקטיים חינוכיים, בכלים שימוש ומציעה הילז של הנפשית

 ומטפלים פסיכולוגים אל הפונה המקצועית מהספרות הנפשיים. ההיבטים את לשכוח
 הקונסטיטוציוניים הגונמים את בחשבון כוביאים אינם נובם כי ננאה, פסיכו-זינכזיים

 הילז. עם ושלם אמיתי זיאלוג ליצונ מתקשים הם מכן וכתוצאה והנינו-קוגניטיביים
 בזנכים ובין־אישיים חבנתיים כישונים לימוז המזגישות חינוכיות גישות גיסא, מאיזף

 משפיעות אינן האישיות, של וההתנהגותיים הגלויים לנבזים נק המתייחסות זיזקטיות,
 אצל ופנטזיה זמיון של הנגשיים התכנים ועל ההגנה מנגנוני על התפיסה, עיוותי על זיין

הילז.

 נפרז כסינזנום למיזה ללקות המתייחסת מקצועית ספרות התפתחה האחנונות בשנים
 למצבוג להתייחס מקום אין כי בטענה, אנליטיקאים( )או זינמי בטיפול למטפלים ופונה

 מוקזמים קשרים או אובייקט יחסי נקע על קוגניטיביים, תפקוזים כולל ההתנהגויות,
בלבז.

 הפסיכו-זינמיות התפיסות בין לשלב שחשוב היא, זה בספג המוצגת הבסיסית העמזה
 הילז של אופיו עיצוב על המשולבת להשפעתם המתייחס באופן והפסיכו-נינולוגיות

 את המערב בהקשר התענבות תכנית לבנות יש זו משולבת הבנה מתון המתפתח.
 הגונמים סוגי שני את כן, אם נזגיש, זה בספנ החינוכית. המענכת עם הפסיכולוג

 עלולים קיצוני במצב אשר הילז, של התקין בתפקוז לקושי והסביבתיים( )הנינולוגיים
גישות: לשתי נתייחס זו, ואייה מתון פתולוגיה. להתפתחות להביא

 גוומים רקע על המופיעים התפתחותי, סיכון בגוומי הוואה האינטואקטיבית, הגישה ו.
 או גירושין כמו בהווה, משפחתית זיס-פונקציה או מוקזמים סביבתיים משפחתיים

 ואולי הלימוזי, התפקוז על המשפיעים גוומים ניוולוגיות, בעיות בצז במשפחה, חולי
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 ם١וב במחקרים נמצאח מזוע מסביוה 1ז חסתכלות הילז. של חקושי את מחויפים אף
 בתפקודים וליקויים שונות פסיכו-פתולוגיות בין וביזיות1מ-1ק אפיזמיולוגיים ובסקוים

הקוגניטיביים.

 חוויות בילז היוצר גוום נירולוגי וקע על למיזה בלקות הוואה הסיבתית, הגישה .2
 העצמי בחוויית לקויה להתפתחות הגורמת מובנת, בלתי נכות ותחושת חויפות תסכול
והמשפחתית. החבותית בסביבה תואמות לא לתגובות בסיס ומהווה

 (,Rothstein & Glenn, 1999) וגלן ווטשטין של תפיסתם את ממשיכה זו עכוזה
 התפתחות על משפיעה ניוו-פסיכולוגית זיס-פונקציה האם ולא אין על לחשוב שמציעים

המטופל. באישיות משתלבת היא וכיצז הילז

 או העצמי חוויית בהתפתחות מכויע גוום מהווים ניוו-פסיכולוגיות חולשות או חסוים
 לפסיכו- גורמים הם פעם לא העצמי. של ההתפתחות ובנרטיב (self) העצמי תחושת

 הפועת - Disorder of the Self לה קווא (Palombo, 2001) שפלומבו פתולוגיה
העצמי.

 ההפרעה את חווים למיזה מלקות הסובלים ילזים כיצד יבינו חינוכיים שפסיכולוגים חשוב
 זאת, עם אחוים. עם שלהם האינטואקציה על משפיעה זו חוויה וכיצז שלהם בלמיזה

 לתהות וצוי ולכן עצמי הפועת מפתחים למיזה לקויות עם הילזים כל שלא לציין, יש
מסוימים. ילזים אצל ההפועה להתפתחות הגוומים אחו

 למטפלים, יסייע למיזה לקויות על שנצבו שהיזע לכן, להביא זה ספו של מטותו
 התפתחות למניעת לילזים תואמים והבנה תקשוות תהליכי לבנות ולמחנכים להווים
 הקשיים על אוו שופכת זו הבנה לצרכיהם. הולמות טיפול תכניות לתכנן יסייע וכן הפועה

 הילז, אל בתגובותיהם אלה ילזים של והמחנכים ההווים נתקלים שבהם המתמיזים
ביותר. צעיו בגיל כבו לעתים

 הקושי יזי על מסוננת זו וכיצז הילז של הסובייקטיבית בחווייתו לעסוק אוצה כן, ככוו
 של זהותו לעיצוב מוכזית הסובייקטיבית שהחוויה אמונה מתון זאת, הנירו-פסיכולוגי.

 האינטואקציות כל ועל סביבתו בתון תפקוזו על כמשפיעה לואותה יש כן ועקב הילז
איתו. האחוים ושל האחוים עם שלו

 למיזה לקויות של הגזרות מביא הואשון הפוק פוקים. שישה כולל )הואשון( זה שעו
 הספוותהמקצועית השניסוקואת הפוק למיזה. לקות מתימופיעה לשאלה גם ומתייחס

 בכיוון בעיקו וניוו-פסיכולוגיות, נירו-ביולוגיות תיאוויות לפי למיזה ללקות המתייחסת
 וכן הפסיכו-אנליטית התיאוויה לבין הניוולוגיים מהמזעים ממצאים בין אינטגוציה של

 יותו ואינטגוטיבית רחבה תמונה היום לנו ונותנות משתלבות השונות התיאוויות כיצז
הלמיזה. לקויות עם הילז להבנת בזון
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 בגישה טיפוליות התערבויות על זו הבנה של ההשלכות את אבזוק השלישי בפוק
זינכוית.

 ההווים של המבט נקוזת להבהרת כרמי שוה של קצרה סקירה תבוא הרביעי בפרק
משפחתי. לטיפול תיאוויות של מפרספקטיבה הלמיזה, לקות עם הילז של והמשפחה

 וחזשנית ייחוזית שיטה בלונזו וזניאלה פסס זני גויובר, חנה מתאוים 5 בפוק
 ונקראת יוושלים הפסיכולוגי-חינוכיבעיויית בשיוות שפותחה מעוכתית, להתעובותבין

.CIVIC'קיוויק'

 חבותיים בהקשוים הלמיזה לקויות תופעת של ספוות סקיות אביא השישי בפוק
 העלול התפתחותי סיכון למניעת בילזים הולם טיפול של החשיבות את שיבהירו שונים,
החבותית-קהילתית. בומה והן הפרט בומת הן נזקים לגוום

זה. לשער המתייחסת מקורות ושימת מובאת בסיום
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:1 סרק
הגזרות לטירה: לקות

למידה? לקזת מהי א.
 ובעלת חומרה של שונות ומות בעלת מורכבת, לתופעה מתייחס למיזה" "לקות המונח

 כל את להקיף בקושי נתקל להגזיוה הניסיון שונים. וגיל יזע בתחומי שונים ביטויים
בתחום. העוסקים בין הסכמות של משותף מכנה ולמצוא הלקות מאפייני

 גיל של הפסיכו-פתולוגיות בין יחסית חזשה הגדוה היא למיזה" "ליקויי של ההגזרה
 התקופה ווח את המשקפים ההיסטוויה, במהלן מעטים לא שינויים עברה והיא הילזות

 ארצות בין גזול הבזל למשל, נמצא, בהגזוה. השימזש נעשה שבתוכה התרבות את וגם
 האיוופית התפיסה לבין בה הנעשה ומהמחקג מתרבותה המושפעות והמזינות הבגית

 תפקוזי בהבנת כזומיננטיים נגשיים נכיבים על הוא הזגש אמריקה בזרום התחום. את
 אחרת, הסתכלות מציע לאחרונה, שמתפתח הרחוק, במזרח המחקר ילזים. של לכזיזה
השפות. של הלא-פונטית הכתיבה לאור בעיקר

 מאז החוקרים את מעסיקים כאלו לקויות עם ילזים מיון ודרכי למיזה לקויות הגזרת
 הפרעות על דיבר (Grossman, 1973) גרוסמן ו.963ב- למידה" "לקות המושג הופיע
 בתפיסה, מגבלות שכלי, פיגור מללמוז: הילז את המעכב זבר כל בתוכן וכלל למיזה

 תנאים והיעדר התנהגות קשיי ריגושיות, בעיות בשלות, חוסר נירולוגיים, תפקוז קשיי
 כופגר שאינו משיג תת- כל על זיבר (Bijou, 1973) ביזו ואילו מספקים. סוציו-תרבותיים

 מתנאים ולא ייחוזיות תפקוז מבעיות שסובל מי כל כלומר, בלמיזה. הפועה כבעל
 היפותטי כמבנה הלמיזה אל מתייחסת "לקוי" למושג ההתייחסות עצם כלליים. מנטליים
בו. פגום קרי לקוי, שמשהו

 Kirk & Elkins), ו963ב- קירק יזי על לראשונה הופיעה ככזו למיזה" "לקות ההגזרה
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 מהתהליכים יותר /٨׳ באחד בהתפתחות איחור 1א לפיגור,הפרעה מתייחס למידה "ל׳?//׳
 פסיכולוג׳ מפגם הנובעים אחר למידה תחום 1חשבוןא דיבור,שפה,קריאה,כתיבה, של

 התנהגותיות. או אמוציונליות הפרעות ו/או אפשרית מוחית דיספונקציה ידי על הנגרם
.מ/רצ׳ר،" מרס׳ /٨׳ תרבותיים גורמים חושי,או שכלי,חסך פ׳ג/ר ׳7׳ על נגרם אינו א1ה

 למקורות גם מתייחסת שהיא ראשית, זו. בהגזרה היבטים לשני לב לשים חשוב
 שנית, מופיע; אינו החינון־־, משרז של בהגזרות שהיום, זבר ההפרעה, כמחוללי נפשיים

 לתהליכי אחרים מפריעים גורכוים של (Exclusion) שלילה של הזגש נכלל זו שבהגזרה
פסיכולוגיים. עיבוז

 המשגות שהוליזה ובמחקר, בידע התפתחות חלה 20ה- המאה של 60ה- שנות מאז
 לאור מסוימות, הגזרות אימצו המערבי בעולם שונות מזינות למיזה. ללקות חזשות

 בישראל, כולל אחדות, במזינות חזרו אלו הגזרות מומחים. ועדות של קביעותיה!
 בחינון למיזה לקויות עם תלמיזים של זכויותיהם להגזרת בסים מהוות הן ובכן לחקיקה

 אף והמופיע השונות, הוועזות על המקובלות להגזרות המשותף המיוחז. ובחינון הרגיל
 של ושלילה לכזקורותיה התייחסות תון ההפרעה, של פנוכונולוגי איפיון הוא בחקיקה,
 שהגזרתו לקירק, שבניגוז לציין, יש זומים. לאפיונים לגרום שעלולים אחרים מקורות
 או הלקות של באתיולוגיה עוסקות אינן כלל, בזרן השונות, ההגזרות למעלה, מופיעה

כהפרעה. להגזירה יש האם

 הממסז מן לקוחות שתיהן בישראל. לאחרונה המקובלות הגזרות שתי כאן אביא
 הבריאות משרז את משמשת האחת פסיכיאטרים. רופאים מנחות הן כלומר הרפואי,
משרזהחינון. את והשנייה

 מזוין - ICD ב-סו משתמש בישראל הבריאות משוז של הנפש בריאות מערן
 לקות זה, במזוין (.1992) העולמי הבריאות ארגון של וההתנהגותיות הנפשיות ההפרעות

 "הפרעות המונח תחת הנפשית בהתפתחות הפרעות של בקטגוריה מסווגת למיזה
 של קבוצות הכוללות שם(, ,F81 ההיב״ל )= למיזה" במיומנויות ייחוזיות התפתחותיות

 לקויות לימוזיות. מיומנויות ברכישת ייחוזיים משמעותיים בליקויים המתבטאות הפרעות
 נירולוגיים, חסרים שכלי, פיגור )כמו: אחרות הפרעות של ישירה תוצאה אינן אלו למיזה

 עם יחז להופיע עלולות שהן אף רגשיות(, בעיות או טופלו שלא שמיעה או ראייה קשיי
 בשילוב למיזה במיומנויות ייחוזיות התפתחותיות הפרעות חלות תכופות אלה. מצבים

 הפרעות עם או התנהגותית(, והפועה קשב הפרעת )כמו אחוות קליניות תסמונות עם
 הפועה או מוטורי בתפקוז ייחודית התפתחותית הפועה )כמו אחוות התפתחותיות
 התופעה תיאור הוא זה במזוין כן, אם הזגש, ובשפה(. בזיבוו ייחוזית התפתחותית

 של שקיומה וכן סימפטומתולוגית, הגזרה - לסיבותיה או למקורותיה ההתייחסות ולא
זו. להפרעה ההגזוה את (exclude) מוציא אינו אחות הפועה
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 שונות הגזגות מנכ״ל( )חוזרי חחינון משוז יזי על אומצו השנים, במהלן בישואל,
 - DSM ו٧ה- של ההגזוה על יותו הנסמכות הצעות הוצעו בכנסת חוק בהצעות ואף

 האמויקני, הפסיכיאטויה שלאיגוז נפשיות להפועות והסטטיסטי הזיאגנוסטי המזוין
 של האפיון זה מזוין לפי בישואל. העובזים רבים קליניים( )בעיקו פסיכולוגים המשמש

הוא: לכויזה לקות

 או בחשבון בקויאה, סטנזרטיים במבחנים הישגיו כאשו למיזה כלקוי מאובחן "אזם
 מהמצופה משמעותית במידה אינדיבידואלי,נמוכים באופן לו בכתב,המועברים בהבעה

 להפרעות מרמות הלמידה ובעיות שלו, המשכל ורמת השכלתו רמת מלו, פ׳ על
 מיומנויות הדורשות אחרות יום־יום בפעילויות או האקזמיים בהישגיו משמעותיות

 אקזמיות. יסוד למיומנויות ההתייחסות הוא זו בהגזוה הזגש כת׳נת". קריאה,חשבוןאו
 המתייחס כללי, במונח הלמיזה לקות של ואייה זו בהגזרה שיש לציין, חשוב זאת, עם

 ובשימוש בוכישה משמעותיים בקשיים המתבטאות הפרעות של הטווגנית לקבוצה
 זו בהגזוה אין מתמטיות. ביכולות ו/או בהמשגה בכתיבה, בקויאה, בדיבוו, בהקשבה,
התאוגנות. קשיי למשל כמו יותו, כוללניים תפקוז לקשיי התייחסות

הלמידה לקות הופעת ב.
 הלמיזה עם נפגש הילז כאשר רק המאובחנת כתופעה ובות שנים נתפסה למיזה לקות

 למיזה בלקות וואה בישואל החינון משוד היום, עז ספוית. הבית קוי הפוומלית,
 ווק ובתיכון, היסוזי הספו בבית כלל בזון הלימוזים, שנות בכוהלן הכותגלה תופעה
 היא למיזה לקות להופעת העיקוית שהבמה עלכן, חולקת איני הגן. וחוקותבגיל לעתים

 שלנו, הטיפולי' בימוכז בה שנקטנו הוחבה האינטגוטיבית העמזה לפי אן הספר, בית
 ואינה "מתחילה" אינה וככזו הגילים בכל נפוצה תופעה למיזה בלקות לואות בחונו

 החינוך במערכת בוגר. בגיל גם ממנה הסובלים את להעסיק מפסיקה או "מסתיימת"
 בין השונות את להזגיש נוטים היום נירולוגי. מקוו כבעלת נתפסת למיזה לקות בישואל

 תחומים, בכמה ולאחוים אחז בתחום לקות יש לחלקם כי שמציינים בכן, התלמיזים
 )זיסגופיה( כתיבה לקויות )זיסלקציה(, קויאה לקויות הם המוכזיים התחומים כאשג

 כסימפטומים נתפסים החברתיים־וגשיים התחומים )זיסקלקוליה(. בחשבון ולקויות
 בהמשך, שנואה כפי (.2002 ואחוים, )תמוי בלבז הניוולוגית ללקות לוואי וכתוצאות

זו. עכוזה על חולקת אני
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:2 סרק
ל1ען9□ה מקצועית ספרות סקירת ؛מידה: לקות
הילז הבנת

 התיאוויות ובפיתוח במחקר הן האחוונות השנים של ההתפתחויות את ו١אסק זה בפוק
 בעיקו והנירו-פסיכולוגיות, ת1’ג1ל١’ב-1הניר בתיאזוינת הן١ )הפסיכואנליטיות( הזינמיזת

 הפסיכז- התיאוויה לבין ל,גיים١הניו מהמזעים ממצאים בין אינטגוציה של בכיוון
 )מה המתפתח הילז על מסתכלת מהגישות אחת כל כיצז אבזוק בהמשן אנליטית.

 אבזוק כן, 1כמ האישיות. ת1בהתפתח הלמיזה, בתפקתי הליקרים אר הלמיזה, מקרם
 ירתו ראינטגוטיבית רחבה תמרנה הירם לנר ונרתנרת משתלברת השונרת התיארריות כיצז
הלמיזה. מלקוירת הסובל הילז להבנת בזוך

גיים1ל١ססיכ-١ניר١ ים٠ג١ל١’ב-١ניר היבטים למידה: ת١לק א.
 נתפסים למיזה, כלקריות החינון משוז יזי על שהוגזוו כפי הלמיזה, בתפקרזי קשיים

 בעיות משפחתיים, יחסים מערכרת של תרצו שהם כאלה רלא העצבים במעוכת כליקריים
 למשל, )ואה הנפש בריארת מאנשי ובים שסובוים כפי קשים, סביבה תנאי או וגשירת
1999 ,Rothstein & Glenn.) והניוו-פסיכרלוגי הניוו-בירלוגי המחקו וברת שנים במשן־ 

 בעשרו זאת, בכל הלמיזה. לקוירת עם הילז של הזינמיקה את הבנתנו את קיזם לא
 הפדיאטוית הניוולרגיה בחקו ובה משמעות בעלות התפתחויות התרחשו האחוון

והניוו-פסיכולוגיה.

 שהיו ייחוזיים, זיס-פונקציונליים מצבים של הזיהוי עם החל למיזה לקויות של המושג
 "זים- תחילה כונו אלה מצבים מוחיות. מפגיעות שסבלו אנשים של למצבים אנלוגיים

 MBD - Minimal brain dysfunctionsn) (,Giffin) מזעריות" מוחיות פונקציות
 עם הסימפטומים את לקשוו ניתן לא כי לואות נוכחו כאשו (.Wender ;1965, ו 972

 Perceptual) תפיסתית" "נכות בכינוי המושג הוחלף במוח, ייחוזיים אנטוכזיים שינויים
Handicap.) התפיסתית. במעוכת זיס-פונקציה הוא הקושי שמקוו הייתה, ההנחה 
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 ובים ילזים מרכלל צ'אר١ר שהיא מאחר מספקת, בלתי היא גם הייתה זו הגזרה
 Bryan & Bryan), שלהם התפיסתית למעוכת קשווות היו לא שלהם שהזיס-פונקציות

1986.)

 לאסכולה השייכת גישה המייצגים (,Coplin & Morgan, ו 988) ומורגן קופלין
 או ניוו־פסיכולוגיים כליקויים למיזה הפרעות מגדיוים למיזה, ללקות האמויקנית

 שמצויות המוח, הפועותסביבתיותבתפקוזי או תוושתיים, גנטיים, גוומים חולשותבשל
 חייבים אלה שליקויים מזגישים, הם לפחות. ממוצעת אינטליגנציה בנכות ילזים אצל
 פגיעות מוחיות, פגיעות יזי על הנגנמת מוחית לזיס-פונקציה מקושוים להיות שלא
 שהחוקנים לכן, לב לשים חשוב זו בהתייחסות המוח. של אחנים פיזיים נזקים או ראש
תפקוזית. לבעיה או לנזק שגומה הפגיעה קנתה שבו לעיתוי לחלוטין מתייחסים אינם

 כמקוג מוחיות זיס-פונקציות בין זו הפנזה מקבל אינו (Palombo, 2001) פלומבו
 הנירו-פסיכולוגיות ההפנעות את לנאות ומציע במוח אחוות פגיעות לבין למיזה ללקויות

 של תת-קטגוויה הן למיזה שהפועות סבור, הוא הפועות. של כהיווכיה ילזים אצל
 נינו- הפועות למיזה. הפועות של תת-קטגוויה הם למיזה ולקויות אלה, הפועות

 ככוללות וניוו-פסיכולוגים פזיאטוים ניוולוגים, יזי על כלל בזון מוגזוות התנהגותיות
 פיגור, אוטיזם, כגון אחרים, ניוולוגים מצבים גם כמו למיזה, לקויות למיזה, הפרעות
 מוחיים, איוועים כגון, במוח, נוכשים משינויים נובעים אשו כאלה וגם טווט, תסמונת
 התייחסנו לא עזיין נירו-פסיכולוגיות הפרעות על זה בזיון ראש. ופגיעות מוחיות פציעות
 בעובר מוקזמות פגיעות גנטיים, מולזים, מקווות קני הפגיעה, ראשוניות של לשאלה

 לחלופין, או, כמולזות( נתפסות הן לצופה מוכנות כשאינן אן למעשה סביבתיות הן )שגם
 מאוחנים סביבה אינועי או וקשרים אם־תינוק של מוקזם קשו כמו סביבתיות, פגיעות

בתאונה. ראש פגיעות כמו מאוחרות, לפגיעות ועז יותר

 והניוו- הניוולוגי המחקו ותנומת למיזה לקויות של העצבי הרקע את להבין כזי
 של המחקר את להכיר עלינו הלמיזה, לקויות עם בילז ולטיפול זו להבנה פסיכולוגי

 למוות הקדמי. המוח של ההמיספרות שתי בתפקוזי העוסק זה ובעיקר המוח תפקוזי
 הוא הנפש בתפקוזי ההבזל ההמיספוות, שתי בין ביותו זקים אנטומיים הבזלים

 כלומו והשלישונית, השניונית המוח קליפת אזווי ברמת רק מתגלה האסימטויה גזול.
 הצומת באזוו האחד, אזורים. בשני בעיקרה הממוקמת ה״אסוציאטיבית", המוח בקליפת

 הקזם- האזור בכל כמעט והשני, המוח, של האחורי לחלקו קרוב העוופי-וקתי-קוזקוזי,
 בעיקר מתכוונים המוח המיספוות של אסימטויים לתפקוזים מתייחסים כאשר מצחי.
אלה. חלקים לשני

 של שמאל בצז השפה "מיקום" לגבי (Brocka, 1865) בצרפת ברוקה של הגילויים
 בין ההבחנה לגבי (Wernicke, 1874) בגרמניה ורניקה של עבוזתו כן ואחר המוח

 גם למקם ניסיונות נעשו רב. למחקו פתח פתחו והבנתה, ברוקה( )אזור שפה הפקת
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 ובעקבות השמאלית בהמיספרה מוגדרים באזורים והחשבון הכתיבה הקויאה, את
 עם בהזוגה, ספוית. הבית הלמיזה בתפקוזי זומיננטיות זו להמיספוה לייחס זאת

 וייחסו למיזה, בתפקוזי כחשובה הימנית ההמיספוה את גם ואו המחקו, התפתחות
 שהיא משום אותנו, משותת אינה זו שהפרזה התבור, מוחבית. בחשיבה התמחות לה

 ניסה במחקר הבא השלב השונים. הקליניים הממצאים את להסביו מצליחה איננה
 בעקבות השמאלית, ההמיספרה יותו. בסיסית בצווה ההמיספוות תפקוזי את להסביו
 כי נכוצא, כשלעצמה. השפה מאשו יותו יסוזי בתפקיז ככותמחה נתפסה אלו, כוחקוים
 נמצאה הימנית ההמיספוה בו. תלויה שהשפה מושגי, או אנליטי מיזע לעבז הוא תפקיזה
 בתחום מוחבית. בחשיבה רק עוסקת ואינה וסימולטני הוליסטי מיזע עיבוד על אחואית

 או השמאלית( ההמיספוה )זומיננטיות כוציונליים אנשים להיתפס מכאן החלו הבויא
 לחוקרי סייעו אלה ממצאים הימנית(. ההמיספרה )זומיננטיות יציותיים כאינטואיטיביים,

שונים. תפקוז וליקויי למיזה כשלי חזשה בצווה להבין הלמיזה לקויות

 מוח בפגועי העוסק כוהמחקו ובות ללמוז אפשר השונות ההמיספרות של תפקוזן על
 בתחומי תפקוז ללקויות המובילות מוחיות זיס-פונקציות לגבי השערות להעלות ומכאן

הלמיזה.

 לקויות עם ילזים תפקוזי של הזינמית בהבנה העוסקים הנפש, בריאות ואנשי חוקרים
 עבוזותיהם, את מתחילים נירולוגי, נקע על התפקוז כשלי את להבין ובניסיונות למיזה
 זה במחקר (.Freud, ו 891) האפזיה על 1891מ- פרויז של מחקרו בציטוט כלל, בזרן
 לאחר המוח. תפקוזי על הפסיכואנליזה את ולבסס במוח תפקוזים למקם פרויז ניסה

 לא שאותו (,Freud, 1895) מזעית" פסיכולוגיה של "הפרויקט את פנויז פיתח מכן,
 והחליט והפסיכואנליזה, הנינולוגיה בין בקישור נכשל שהוא סבר כי מעולם, פרסם

 פווסם המחקר הנירולוגיה. על להישען ולא שלה וגליה על לעמוז צריכה שפסיכואנליזה
 במטפורות שימשה הנירולוגית השפה זאת, בכל ו!950ב- מותו, לאחר וק לראשונה

 תימצאנה ושבעתיז הנפשיות מהמחלות לחלק ביולוגי מקור שיש האמין גם פרויז שלו.
 פוויז ٢נאל מזעית" לפסיכולוגיה ב"פוויקט כי נראה בויפוין. לעזוו שתוכלנה תרופות

 היזע של וזלותו זה מעין מחקר של ראשוניותו בשל רבות, ספקולציות על להתבסם
 ה- בהבנת אותנו שקיזם רב, מחקרי מיזע נהנים אנו היום, תקופה. באותה הנירולוגי

’Mind ,סולמס, של עבוזותיו את כאן לציין חשוב בעיקר להתפתח. ושממשין האנושי 
 מה את לעשות היה יכול סולמס וחלקיה. הנפש במיפוי לוריא של המודל את שעזכן
 לתאר כלומר מוחיים, למבנים נפשיים מבנים לשיין - והוא ונכשל, לעשות רצה שפרויז

 (.Kaplan-Solms & Solms, 2000) לנפש גוף בין המפגש את להסביר( )לא בפרוטרוט
 שקישור שהזגיש פרויז, של הראשונית אמירתו את ומחזק חוזר אף הכזחקר כוכן, יתרה

לשרשרת מגיבה מנטלית תופעה ושכל הבנתנו, את מטה במוח ייחוזיים לאזורים מחלות

 אחו(. מונח לתוגום גם משמשת מחן אחת שכל )מילים. תודעת תובנת, מוזעות, הכוח, נפש, :Mind תמתוגמים יש '
.Mind תמילת על לשמוו בחנתי חללו מחמילים אחת כל של השונה המשמעות בגלל
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 לוין של בפיו נקוא זר ואינטואקטיבי כוללני הסתכלות אופן כסות. חלקים או איוועים
 פונקציונלי" "הסבר גיונס של ובפיו (levin, 1994) כללית" מעוכת של "פנספקטיבה

(1953 ,Jones.)

 נב, מחקו כאמוו, חתפתח, לאפזיה, מוחי מיקום שחיפש פוויז, של מחקוו בעקבות
 מזו, יתרח האפזיות. סוגי לכל בלעזית חאחואי בכווח ייחוזי אזוו אין כי עולה שממנו

 לקשרים אלא נירונים, לקבוצת או בוזז לניוון קשווה אינה מנטלית פעילות כי בווו, היום
 היום עז למשל, יותו. מרכזיים שהם צמתים יש כי אם בו-זמנית, במוח רבים חלקים בין

 סנסווית ואפזיה במוח, השמאלית הקזמית באונה בווקה לאזוו מוטווית אפזיה קושוים
 אן מימין(, שמאליים ואצל משמאל ימניים )אצל הטמפוולית באונה לפגיעה קשווה

 טוענים, (2005) וטונבול סולמס (.Benson, 1993) לחולה מחולה שונה המזויק המיקום
 תפקוזי כל ושכמעט גוומים מרובות הן המוחיות ההמיספוות בין התפקוזית שההבחנה

 להניח שסביו אומוים, הם זהיוה בלשון יחז. גם ההמיספוות שתי את מפעילים הנפש
ההמיספוות. תפקוז בין המבחין אחז יסוזי גוום בנמצא שאין

 זה הוא המוח, אונות של הזיפונציאלי התפקוז על אוו השופן נוסף, מחקו תחום
 בשארה, של מחקום המצחית. לאונה וגשיים־חבותיים-התנהגותיים תפקוזים הקושו

 אמוציות, בהפקת שינויים על מצביע (2005 זמאסיו, )ואה: וטואנל זמאסיו ואנטוניו חנה
 אינם ייאוש או אשמה מבוכה, בושה, כמו וגשות וכי המצחית, באונה מפגיעה כתוצאה
 וזוויזסון אזולפס נורמלית. חבותית התנהגות על ומקשים הפגיעה בעקבות כוופקים

 שונה ובאופן במהיוות מגיבים קזם־מצחיים גחוניים־תיכוניים שאזווים הראו, שם( )ואה
 ימניים הקזמיים המוח קליפת חלקי גירויים. של השלילי או החיובי האמוציונלי תוכנם על

מהשמאליים. שליליות אמוציות עם יותו הזוק באופן קשווים

 בתפקוזי ובלקויות בלמיזה עוסקים כאשו לזון יש שבהם החשובים התחוכוים אחז
 להתפתחות שלה ההקשו השונים, ותפקוזיה השפה חקו השפה. תחום הוא הלמיזה,
 במוח, השונים השפה ומוכיבי חלקי מיקום וכן העצמי תפיסת ולהתפתחות החשיבה
למיזה. לקויות עם אנשים של שונות התנהגותיות תופעות להבנת חשובים

 הניוו- חלוץ (,lurya, 1966; 1973) לוויא החשובים. השפה מתפקיזי היא התקשוות
 כמו האחוים, תפקוזיה לבין השפה של התקשוות תפקוזי בין מבחין פסיכולוגיה,

פעולה. על כמפקחת ותפקיזה אינטלקטואלי ככלי תפקוזה

 הפנימי, לזיבוו מתכוון הוא בכן שפה. על "מפקחת" המצחית האונה את מכנה לוריא
 הפגועים אנשים בין כן, אם מבחינים, אנו הפעילות. סזו את מסזוים אנו שבאמצעותו

 כמפקחת בשפה להשתמש כוסוגלים שאינם אלה לבין במילים מחשבות לבטא ביכולתם
התנהגותם. על
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 אחז העצמי. בהתפתחות מוכזית חשיבות בעל נושא הוא והחשיבה השפה של מקומן
 של עוצמה וב ככלי הלשון הוא בנפוז להתייחס נוצה שאליהם החשובים התפקיזים

 פנימי. זיבוו בעזות שנעשה הפנמה, של תהלין בהתפתחותו עובו הילז זה. פיקוח
 עובות זו התנהגות גם ובהזוגה זה, לפי ופועל שמע שהוא כוה על חוזו הוא בהתחלה
 כן, אם חשיבה, במחשבה. שוב מומות המילים על חזוה של ההתנהגות כלומו הפנמה,

מזומיינת(. )או מעוכבת פעולה של צווות בשתי הפחות לכל מתגלמת

 וההתנהגותי, הרגשי לעולם המוח תפקוזי בין לגישוו ניצנים מוצאים אנו אלו באמיוות
כפישיפווטבהמשן.

 ממה מעט כאן אפוט השפה, בתחום למיזה לקויות עם ילזים של תפקוזם הבנת לצונן-
 מובילות השמאלית בהמיספוה שפגיעות יזוע למשל, מוח. פגועי ממחקו ללמוז שניתן

 תולזה הן חשיבה הפרעות כי חשבו, ובות שנים במשן השפה. בתפקוזי שונות להפועות
 בתהליכי מעורב פחות לא הימנית ההמיספוה שתפקיז התברר אך בשפה, הפגיעות של

 הימנית, בהמיספוה שפגיעות חשבו תחילה השמאלית. ההמיספוה של מזה חשיבה
 בוור, היום המוחבית. בחשיבה להפועה מובילות האסוציאטיבית, המוח בקליפת
 טופוגופית זיסאוויינטציה בנייתית, אפוקסיה בין להבחין יש וכי יותר מווכב שהקשר
 )חוסו ואנוזוגנוזיה תפיסתית( הפרעה ולא קשב להפועת )הכוונה מוחבית והזנחה
 הוא - ٢١מבח למתבונן נואית היא שבו האופן - הקליני שביטויה גופני למצב מוזעות

שווא(. מחשבות כמו ממש

 הבנה של ההקשר את גם בנוסף להזגים כזי זה, מחקר תחום של התיאור את מעט ארחיב
 מהתסמונות באחת הלוקים אלה של החברתית וההתנהגות העצמי תפיסת על זו מוחית
 ומצנזרן ניוולוגיות. לתופעות רגשי זינמי פיווש לתת "קל" כמה לראות וכן שצוינו,

 אנוזוגנוזטיים, חולים על במחקויהם (Ramachandran & Blakeslee, 1998) ובלקסלי
 בשמיוה האדם של והצורן המוחיות ההמיספוות שתי שעושות העבוזה על מצביעים

 הוא שבה לזון זקוק המוח קוהונטיות פעולות ליצוו כזי בחייו. והמשכיות קוהונטיות על
 במוזלים ולסזום השונים האינפוומציה מעווצי הנקלטים הפוטים שפע את לסנן יוכל

 היא השמאלית. ההמיספוה של עבוזתה זו ויציבות. פנימית עקביות בעלות ובאמונות
 כאשו הקיימים. המוזלים לאחד חזש מיזע פוט כל ומתאימה מוזלים מעוכת יוצות
 ההמיספוה ה״אני", יציבות על שמאיימת כזו במיזה קיים ממוזל החווג חזש, כזיזע מגיע

 את לעוות או מהחויגה לחלוטין להתעלם מהשניים: אחז לעשות עשויה השמאלית
 שהכוחיות ויציבות, קוהונטיות נשמוות כן הקיים. למוזל התאמה לכדי החזש המיזע

 בהמיספוה והפגוע הימנית ההמיספוה על כאן נשען הבויא האזם המערכת. לתפקוז
והבנתה. המציאות תפיסת את מעוות הוא כי חבותי, בעיקו כבז, מחיו ישלם זו

 אי-תאימויות ולחפש הסטטוס-קוו על לעועו היא היכזנית ההמיספוה של האסטוטגיה
 סף עובו חזש מיזע כאשר קיימים. מוזלים לבין שנקלט מיזע בין עקביות חוסו או
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 בזמן כן, רכווזל. של כולא שינוי לכפות עשויה היכונית ההכויספרה כוסוים, חריגה
 זבוים שבו לאופן שהיה, לכוה נוקשה באופן להיצכוז כונסה השמאלית שההמיספוה

 כופה הימנית ההמיספוה מחיו, בכל ויציבות קוהונטית עולם תפיסת על לשמוו כזי היו,
 השמאלית נפגעת, כשהימנית החזש. לקלט בהתאם הפרדיגמה של ושינויים עזכונים
(.2005 )טיבוג, המציאות בעיוותי חופשית יד מקבלת

 וההתמקזות בכלל, למיזה תפקוזי בהבנת הימנית ההמיספוה של החשיבות לאוו
 הימנית, להמיספוה הקשווות בתסמונות ומאבחנים חוקוים אצל לאחוונה שנפוצה

 ההמיספוה לתפקודי יותר שיוחסו למידה מלקויות הסובלים בין שגם מאחר וכן בפוט,
 למיזה לקויות בין הקשו על בפוק )ראה ונפשיות חבותיות בעיות מופיעות השמאלית

 להלןאתהשתלשלותהתיאוריותהמסביוותאתתסמונותההמיספוה נביא וגוומיסיכון(,
הימנית.

 של והימני השמאלי לצז מתייחסת הימנית ההמיספוה הואשונה, התיאוויה לפי
 בהמיספוה פגיעה לכן, הימני. לצז וק מתייחסת השמאלית ההמיספרה ואילו המרחב,

 הימנית בהמיספוה בפגיעה ואילו הימנית, של הדו-צזזי הקשב על שומות השמאלית
 המאפיינים וגשיים, להיבטים מתייחסת השנייה התיאוויה בלבז. חז-צדזי קשב נשמו

 הטענה השלילי". הרגש "השעות נקראת והיא מההמיספוות, אחת כל של התפקוז את
 מכאן, בחיוביים. - השמאלית ואילו שליליים בוגשות מתמחה הימנית שההמיספוה היא,

 מאשו הנפגעים אצל דיכאון של לתופעות יותו יביאו השמאלית בהמיספוה שפגיעות
 מוצאים הימנית ההמיספרה נפגעי אצל מזו, יתוה הימנית. בהמיספוה שנפגעו אלה אצל

 )זמסיו, הסומטי" הניטוו "השעות היא השלישית התיאוויה אזקווטיים. לא אושר ביטויי
 מופק שוגש ומאתו סומטית במוזעות מתמחה הימנית שההמיספוה מאחו (.1998

 הוגשית. במוזעות פוגעת הימנית בהמיספוה פגיעה לגופו, האזם מודעות באמצעות
בחסו. לוקה היא גם אן יותר, מתוחכמת זו תיאוריה

 בהתחלה השתלשלותן. אחו להתחקות וצוי אלו, בתיאוויות ההיגיון את להבין כזי
 מתמחה שהיא סבוו כן אחו מוחבית. חשיבה על אחואית הימנית שההמיספוה סבוו

 ביחס שאננים הימנית בהמיספוה שהפגועים ואו מאוחו יותר ובקשב. בעוווות
 שליליים. רגשות על אחואית הימנית שההמיספרה ההשעוה את והוסיפו ללקויותיהם

 הימנית שההמיספוה התיאוויה את והוסיפו לגופם לב שמים לא שהחולים ואו בסוף
 למיזה, לקויות עם ילזים אצל כי אלו, תופעות להכיו חשוב סומטי. בניטוו מתמחה
 בצז אלה. סימפטומים נמצא הימני" "המוח של בזיס-פונקציות מתבטאת שהלקות

 התופעות את לגמרי אחות שמפוש הפסיכו-אנליטי, ההסבר את לזכוו גם כזאי זאת,
 למשל, )ב׳(. הבא הפוק בתת שנראה כפי תצפיתיות, ועזויות מושגים מערכת באמצעות

 אן מאושוים, נראים שלעתים אנשים וואים שבטיפולים טוענים, הפסיכו-אנליטיקאים
 הם כי אלא שליליים, רגשות להפיק מסוגלים אינם שהם משום לא כן מתנהגים הם
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 שיעסוק )ג׳( הפרק בתת יותו זה נושא נבהיו לשאתו. בוסוגלים הם שאין בזיכאון נאבקים
הגישות. בין באינטגוציה

 אחת כשכל לכויזה, לקויות של תת-קטגוניות בחמש זן (Pennington, 1991)פנינגטון
מוחיות: מעוכות של ייחוזי למעון מקושרת לדעתו, מהן,

 אשו שונות פונמות להפיק ליכולת מקושוים אלה קשיים פונולוגי: בעיבוז קשיים ו.
 של ובהפקה בתפיסה קשיים כאן נכללים הזיבוו. בהתפתחות הגמגום בשלב מתפתחת

זיסלקציה. היא הזה העיבוז קושי את המאפיינת ההפועה מובחנים. פונמיים חלקים

 והמוחב הואייה במעוכות קשיים מעובים אלה קשיים מרחבית: בקוגניציה קשיים .2
 וזיהוי אובייקט מיקום כווחבי, כזבנה מרחביים, זימויים יציות כגון פונקציות וכוללים

 עם לרוב מקושוות אלה הפועות טווח. וארון טווח קצר מוחבי או ויזואלי זיכרון אובייקט,
ובכתב. במתמטיקה ייחוזיים בקשיים המתבטאות זיס-פונקציות

 מבעי של ובתפיסה בהכוה כבעיות מופיעים אלה קשיים חברתית: בקוגניציה קשיים .3
 ובתוות חברתיים רמזים של בזיהוי בעיות נכללות זו בקטגוריה חברתי. בהקשר וגש

 שהם כפי הרגשות, משמעות את לזהות היכולת למעשה שהיא (,prosody) המשקל
 הן: אלה קשיים עם המקושרות ההפרעות הקול. בגוון ושינויים אינטונציה זרן מובעים
אספרגר. תסמונת - קיצונית פחות ובצורה אוטיזם, - ביותו הקיצונית בצורה

 ההתארגנות, בתחומי בעיות על מצביעות אלה הפרעות הניהוליים: בתפקוזים קשיים .4
 מערבות אשר מורכבות משימות לבצע ביכולת ומתעובות מטרות, והצבת עצמית שליטה
בקשב. ליקויים היא זו זיס-פונקציה עם ביותר המקושרת ההפרעה תכנון.

 הפווצזורלי, הזיכרון על משפיעות אלה הפרעות אוון: לטווח בזיכרון נרכשות הפרעות .5
 גם כמו באופניים, ורכיבה טניס בכזוו חבטה ברכב, נסיעה כגון לכישורים זיכרון כלומר,

 וזכירה מילים של שליפה המילים, למשמעות בזיכרון כלומר, ההצהרתי, בזיכרון הפרעות
 זים- עם תכופות המקושרות ההפרעות האזם. של האישי בעברו ייחוזיים אירועים של

האמנזיות. הן אלה פונקציות

 עמן הלמיזה הפרעות כל את כמעט מכסים הללו התחומים שחמשת טוען, פנינגטון
 שלהן הביטוי שלזעתו מאחר מוטוריות, לבעיות התייחס לא הוא הקלינאים. רוב נפגשים

היז. בכתב בקשיים בעיקר הוא

 EEC מחקרי הוא למיזה ולקויות למידה תפקוזי להבנת שתום נוסף, מחקו תחום
PEE. לקויות בתחום ניוו-פסיכולוגית אבנוומליות הקושרים ממצאים במספר ניגע 
 הממצאים ,٨ומ-ס ٨מ-סס הסובלים אנשים אצל למשל, קשב. והפרעות למיזה

 סובלים שאינם אנשים של מאלה השונים EEG٥ וזלתא בתא אלפא גלי על כזצביעים
PET٥ המשתמשים במחקרים עזויות יש כן, כמו (.1998 בבוקלי, )מסוכם מהתסמונת
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 באזורים אחרים אצל מאשר ADD ילזי אצל יותר איטי בקצב גלוקוזה מטבוליזציית על
 אחוים, מחקוים (.Zametkin at al,. ו 990) הפרונטלית באונה במיוחז אן במוח, שונים

 המוגזוים ילזים של במוחם זם זוימת של שונה קצב מצאו טכניקה, באותה שעסקו
 עם בנים אצל .ADHD וגם למיוה לקויות עם גם שהם באלה ובמיוחז זיסלקטים,

 לשפה הקשוו הטמפורלי באזור זם זרימת מצאו בנות( אצל )לא קשות קריאה הפרעות
(1997 ,Beitchman & Young.) אזורים מצאו וביפן שבסין זה, בהקשו לזכור מעניין 

 בכן, תמה אין כאן, עז שהוצגו הממצאים לאור קריאה. בשעת המופעלים במוח אחוים
 בין לאבחנות הובה תומו לא EEG מחקרי פונטי. לא באופן מסומלות אלו שפות שהוי

בריאה. לאוכלוסייה למיזה מלקויות הסובלים

 זיסלקציה של מסוימים בסוגים ובעיקר למיזה, לקויות הופעת ויבוי על התצפיות מתון
 לתסמונות גנטי-תוושתי כיוון אחו חיפוש נעשה משפחות, בתון ADD-, ADHD או

 X תסמונת הופעת וכן תאומים אצל למיזה לקות על הממצא היא בולטת זוגמה אלו.
 תפקוז להפרעות וקישוון הגנטיות ההשערות התפתחות מהלן את משפחות. בתון שביר

.ADHD תסמונת על ההסתכלות התפתחות בעזות להזגים נוכל שונות ברמות

 הרבות והסתעפויותיו במוח ביותר הקזמי האזור כנראה אחראי ADHD התפתחות על
 לאזור קשור בעצמו אשר Striatum-O את הכולל המזונב הגרעין ٦תו אל עצב סיבי זרן

 בהתנהגות, לשלוט לנו העוזרים המוח אזורי כאמור, הלימבית. המערכת יותר, עמוק
 ולתכנן בהתנהגותנו לשלוט לנו ומסייעים תגובותינו את ולרסן הקשב יכולת את להפעיל

 ומכאן זופאמין, בהורמון עשירים אלה אזורים הקזמי. במוח נמצאים העתיד, את
 בתסמונת שנורש מה במוח. זופאמין מספיק מופק לא ADHD עם שלאנשים ההשערה

 הגרעין ושל המוח של הקזמית הקליפה בהתפתחות לאי-תקינות הנטייה כנראה היא זו,
 הם ADHDל- הראשוניים אף ואולי העיקריים הגורמים (,1998) ברקלי לפי המזונב.

 תורמת. היא שגם אף על הסביבתית, מזו לזעתו חזקה הגנטית הזיקה כן, על ביולוגיים.
 שהם המוח, של הקזמיים באזורים יותר נמוכה מוחית פעילות יש ADHD עם לילזים

 ואת הריכוז את בתגובות, העקביות את בהתנהגות, העכבות את המפעילים האזורים
 עזיין, יזוע איננו הנמוכה המוחית לפעילות המזויק הגורם הפעילות. ברמת השליטה

 גם ואולי הבעיה שורש להיות עלולים במוח אחדים כימיים חומרים של נמוכות ומות אף
.ADHD עם אנשים אצל מה במיזת קטנים הקזמיים המוח באזורי שחלקים העובזה

 ניוו-התנהגותיות. הפרעות של תת-קטגוויה הן כאמור, זו, גישה לפי למיזה, הפרעות
 לקשר המנסים מושגים עם ממבחנים ממצאיהם את לקשר נוטים נירו-פסיכולוגים

 לבעיות כקשורות למיזה להפרעות מתייחסים הם מוחיות. מעוכות עם התנהגויות
 ניהוליות פונקציות קשב, תפקוזי זיכרון, תפקוזי תפיסתיים, מוטוריים, בתפקוזים

 )חבותיים־וגשיים(. סוציו-אמוציונליים תפקוזים או שפתיים תפקוזים )אקסקיוטיביות(,
 גסה קואווזינציה עם בעיות יש שלילז למשל, שמציינים ככאלה מוסברים ממצאיהם

 התפיסתי(, )התחום שמיעתית או חזותית בהבחנה בעיות המוטורי(, )התחום עדינה או
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 ם١)תח קשב חוסר או סוסחות של בעיות הזיכרון(, )תחום שמיעתי או חזותי בזיכוון בעיות
 בעל בהבעה בעיות ניהוליות/אקסקיוטיביות(, )פונקציות אוגון חוסר של בעיות הקשב(,

 בעיבוז בעיות או הגיל בני קבוצת עם ביחסים בעיות השפתי(, )התחום בכתב או פה
 הנינו- של בטרמינולוגיה הנפשי לפן ההתייחסות כלומו, החברתי-רגשי(. )התחום רגשות

 תפקוזיות או מבניות פגיעות בעזרת מוסבות החברתי( או הוגשי )התפקוז פסיכולוגים
אחוות. פגיעות על מזבוים שהם כמו בזיוק במוח,

 על למעלה, שתואוה פנינגטון, של במסגות משתמש (Paiombo, 2001) פלומבו
 המטפלים שווב מאחו נוכשות, זיכוון בעיות מוציא אן למיזה, הפועות להגזיר מנת

פחות. עמן נפגשים לזעתו הפסיכו-תופויטים

 בתחומים וחולשות חוזקות של וסזוה הקוגניציה בתחום ליקוי בין להבחין מציע פלומבו
 מוחית, מעוכת עם המקושות מסוימת, שאופנות ٦כ על מצביע שליקוי טוען, הוא אלה.

 חולשה או חוזק של תיאוו שני, מצז זיס-פונקציונלית. היא ולכן לקויה או ניזוקה
 כפי כלומו, שונות. אופנויות ובין בתון תפקוז של וצף קיום על מצביע מסוימת באופנות
 בסטיית להיות יכול זה בתחום הילז תפקוז גיל. אותו בני אחוים לילזים ומושווה שנמזז

 הזיס-פונקציות לשתי מתייחס פלומבו זה. גיל בני עבור הממוצע מן יותר או אחת תקן
 המווכבת תופעה לפשט עשוי במושג שהשימוש אף על ניוו-פסיכולוגיים, ליקויים כאל

נושאים. של מסזוה

 ניוו-התנהגותיות. הפועות של תת-קטגוויה כן, אם הן, למיזה הפרעות פלומבו, לפי
זה. תיאורטי זיון המסכם השלישי, בפרק זה בנושא לזיון נחזור

 ת١ססיכן-דינמי מבט ת١נקןד לקוי: ובאוסן תקין באוסן הלומד הילד ב.
התסתהות ותיאוריות

 המנטליים החיים של בתזוזה תלויה ללמוז היכולת את ראה (Freud, 1911) פרויז
 לצורן כתגובה מתפתחת כן, אם חשיבה, המציאות. עקרון לשליטת העונג עקרון משליטת

 זה. מעבר להתוחשות הכרחיות שהן וסיפוקה, תשוקה של חוויות בין הפעו על לגשר
 המקבל למציאות, להתאמה התשוקה, של המייזי סיפוקה שהוא העונג, מעקרון המעבר

 עם מתחיל הוא קל. איננו הקונפליקטואליים, הצרכים את לפגוש כזי במאבק הצורן את
 לעשות שהאפשרות סבור, (Bion, 1962a) ביון לאורכם. ונמשן בינקות, החיים, ראשית
תסכול. לשאת האזם של ביכולת תלויה מהניסיון וללמוז זה מעבר

 סיבות. משתי וזאת קשה זה מעבר למיזה לקות עם לאנשים כי נראה זו, תפיסה לאור
 פחות ולא ושנית, תסכול לשאת יכולתם את מגבילים קונסטיטוציונליים גורמים ראשית,

 המציאות איתה. להתמוזז שעליהם המציאות את לשאת יותר להם קשה מכן, חשוב
 ביכולותיהם, חסרים כולל חייהם, של אובייקטיביות חיצוניות עובזות רק כוללת אינה
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 ה- בתון וזימויים מחשבות וגשות, הכוללת שלהם, הפנימית המציאות את גם אלא
Mind על נתפסים הם וכיצז שלהם החבנתית המציאות לגבי תחושות ובמיוחז שלהם 

ואחרים. הוריהם יזי

 ת١ח؛^(,כמופרויז,ואתהאתהתשוקהליזעואתהסקרנותהאינטלקטואל,1928ין)١קל
 ייחוזית. לזווית פרויז של התפיסה את פיתחה היא אן המיני, מהאינסטינקט כחלק

 לחזוו, להיכנס, התינוק של הסזיסטית התשוקה המשן היא ליזע התשוקה לזעתה,
 בחיים. מאוז מוקזם האזיפאלי, התסבין עם שמתעוננת אמו, גוף את ולהנוס לשיין

 שלו העצומה בחוזה לשלוט הילז של הצוון יזי על משנית מחוזקת לזעת התשוקה
 אם ולעכבה, לזעת התשוקה בעז לעצוו היא אף יכולה מצזה, החוזה, שמתעווות.

מזי. גזול האם שהוס חושש הילז

 להנאתם כולל בכלל, להתנהגותם מתייחסים הוויהם שבו לאופן מאוז וגישים ילזים
 אחו החיפוש אם ובה במיזה קובעת ההווים תגובות של זו מציאות יזיעת מסקונות.

 מבוכה, להוגיש עלולים למיזה לקות עם ילזים לזעתי, יבול. או יפרח ילזם של היזע
 פיוושו יזע הוצויות. התגובות את מהוריהם מקבלים אינם הם כאשו אשם או עלבון
 ומה לנו יש מה וק ולא יכולים, לא אנו ומה לנו אין מה לזעת כלומו חסרים, גם לזעת

 שעצם תחושה נמצא קוובות לעתים למיזה, לקויות עם ילזים אצל לעשות. יכולים אנו
להימלט. צניף שמהן נעות חזשות בבחינת הוא קיומם

 קומוניקציה של הנאשונה שהצונה טוען, הוא זו. עכוזה הוחיב (Bion, ו 962b) ביון
 סימן הוא הניסיון". מתון "ללמוז או לחשוב היכולת של התפתחות היא ואמו הילז בין
 הקובעים מושגים שני ומוסיף (Knowledge) K באות היזע ואת לזעת המשאלה את
 המיכל (.Contained) ו"מוכל" (Container) "מיכל" ללמוז: התינוק של היכולת את
 החוויה של המוקזכות החוויה בשפת או ילזה את האם של המקבל הכזנטלי הכוצב הוא

 רגשות להכיל כדי מספיק מפותחת אינה התינוק שנפש מאחג הטוב". "השז - הינקותית
 תחושות עבונו שיכיל אובייקט של בנגישות לחלוטין תלוי הוא עוצמה, ובי ותחושות

 קווא זה לאובייקט אותו. כוציפים רגשות אותם כיצז לו ויסביו אלה כוציפים ווגשות
 החומרים כלומו התינוק, של המושלן המנטלי המצב את מתאו המוכל "המיכל". - ביון

 כן יזי על ולהבינו התינוק של מהניסיון משמעות להפיק מנסה המיכל למיכל. שנכנסים

להרגיש. למיכל, לו, גום התינוק מה על חושב שהוא

 התינוק של בחוויה תלויים מהניסיון וללמוז להסתקרן כן, אם ביון, של התיאוריה לפי
 "יחשבו" שלא עז לחשוב ילמז לא הילד כלפיו. האחו של הסקרנות של המושא להיות
 להסתקון ילמז גם כן בפניו. אותו "יזברו" שלא עז לזבר ילמז לא שהוא כפי אותו,

 לשניהם בו-זמנית מועילה אם־תינוק של המשותפת הזו-סטרית הקומוניקציה ולהתוכז.
 אמו, של זו את )וגם התינוק של והקוגניטיבית האכווציונלית ההתפתחות את וכוובילה
לזעתי(.
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 יכול תינוק למשל, הבא: באופן החשיבה התהוות מתוחשת שבו התהלין את מבהיו ביון
 או עייף בודז, וטוב, )הוא נפשי או פיזי נעים, לא משהו של וגע תחושת בגלל לבכות
 היא הזה. הבכי של המשמעות את להבין עליה כי מצוקה, האם אצל מעווו הבכי ועב(;
 לבחון מנסה בתוכה", התינוק את "מחזיקה הבכי, על חושבת שהיא ٦כ יזי על זאת עושה
 "חשיבה" בעקבות זה. מסוים תינוק עם שלה הניסיון מתוף כולל שלה, הניסיון מתוך אותו

 לאותו ומתאימה נכונה לה שנואית בזוך אותו להוגיע ומנסה התינוק אל ניגשת היא זו
 הצווף השקטת באמצעות המושגת נעימה נוחות וק לא מוגיש רגע, באותו התינוק, וגע.

 בשבילו מקום היה שלאמו החוויה את מרגיש הוא אלא הבזיזות(, הרטיבות, )הועב,
 ובות חוויות חווה התינוק אם מוכל. שהוא מרגיש הוא וכן שלה, במחשבות בתוכה,
 בו. ולהשתמש חשיבה" "אובייקט עצמו לתון לקחת מצליח הוא ונשנות, חוזוות כאלה,

 כך התנסויותיו. ועל עצמו על לחשוב להתחיל כזי בתוכו מופנם כנגע שהוא המיכל, זהו
 זו בזנן שלו. Mind בתון מרחב ולפנות לסמל לחשוב, שלו היכולת את מפתח הוא

 משמעות לתת לחכות, מסוגל יותר, שולט מתחושותיו, פחות מוצף הוא מתחזק, התינוק
 באמצעות לזבנים לב לשים להתחיל יכול הוא אליו; המגיעה החושית לאינפוומציה

 בלכזיזה שבעיות נובע, זו כוגישה אקטיבית. לב תשומת כלפיו שהפנה המיכל עם הזזהות
 כוהשניים, אחז בכל כובעיות כתוצאה להיווצר עלולות למיזה לקויות של והתפתחות

(.Emanuel, ו 992) במוכל הקשונות באלו או במיכל הקשווות באלו

 ביון מכיל-מוכל. כיחסי התינוק אצל מופנמים לתינוק האם בין K קשרי נונמליים, ביחסים
 שבו בגיא, לא תהלין זהו -.K ב- מסמן הוא שאותו התהלין, של הפון מצב גם מתאו

 מוכללים האם של או התינוק של Mind שליליים גוומים משתבשים. החשיבה תהליכי
 אם- של נוומליים יחסים המנטלית. ההתפתחות כלפי פוגעני שהוא אנטגוניסטי, באופן
 יופנמו ואלו לאגו, ויחסיו סופו-אגו של דומיננטית איכות בעלי ביחסים מאופיינים תינוק

 הוא התהליך אם־תינוק בין -K של ביחסים התינוק. של החשיבה להתפתחות ויתומו
 לכל ובשנאה התינוק אצל דבו בכל וע משהו המוצא סופו-אגו ביחסי ומאופיין הפון

להיהנס. וחייבת מושפלת היא כאילו באישיותו, חזשה התפתחות

 הלמיזה להתפתחות תנאי ליביזינלית בתשוקה היא גם וואה (Dolto, 1982) זולטו
 של המוטיבציה לטענתה, האזיפאלית, התקופה סוף עז להכיג. לזעת, לנצון ובסיס
 היא ואז למציאות וקשורה הגיונית נעשית היא יותו מאוחו ווק רגשית היא ללמיזה הילז

 בתובות מסוימים זברים ללמוד לעתיזו שחשוב מבין הילז זהינו, זמן. תפיסת גם כוללת
 זולטו, לטענת עריות, גילוי על )הטאבו( האיסור את מפנים הילז כאשר רק חי. הוא שבה

 להבין יוכל הוא אז רק למשפחתו, ٧מחו חייו אהבת את לחפש עליו שיהיה קולט כשהוא
 חשיבות את מזגישה זולטו כן, כמו לעתיז. אותו מכינה במבחנים ועמיזה שלמיזה
 הילז בתוזעת זה מקום של הסימבולית התפיסה ואת במשפחה הילז של המקום

 עצמו של בסובייקט להכיר לילז לאפשר שיש מזגישה היא שלו. הלמיזה על כמשפיעה
להיות ולא במשפחה במקומו להכיר צרין הילז מהוריו. אחז תשוקת לפי לעצבו ואין
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 מבחינה זולטו עצמו. של ת١הזה ח١פית של המשמעות ז, אחיו. או מהוביו אחז של במקום
 של בהתנהגות מתבטאים האקטיביים הזחפים לעתים, ופסיביים. אקטיביים זחפים בין

 מאחב נבה. פנימית בעשייה מלווה אן־ ,٢מבחו פסיבית אמנם שנבאית מקבלת, קליטה
 בלמידה הפבעות הספו. בבית נמזזת היא אין נבאה, בפלט מתבטאת אינה זו שלמיזה

 למה ביטוי לתת הנזנש ילז, של זמנו טנם הונאה של תוצו הן לפיכן, למיזה, לקויות או
 ואי-כיבוז המשפחה מבני אחו של התנהגות לחיקוי ציפייה זו לעתים, אותו. מעסיק שלא

 בנושא עסוק כשהילז בפלט, הישג לבטא זוישה זו לעתים, נמצא. הילז שבו המקום של
 למשל, )אפילו, המווה יזי על המבוקש הפלט את לתת מוכן לא ועזיין פנימי באופן אחר

 האנושיים המוחות רוב של המולזת שהנטייה יזוע שהרי בעברית, לשמאל מימין לכתוב
לימין(. משמאל רישום להתחיל היא

 ולגזול להתפתח לו שתאפשר היא התינוק לצורכי תואמת היענות (,1995) ויניקוט לפי
 לילז הבוגר מצד זו להתאמה בויאה. להתפתחות התורשתיות נטיותיו את ולזרבן

 התמוזדות יכולת והכוללת נפשית, ובניאות אושו עצמית, הגשמה לו המאפשרת -
 ואת בכלל האמון את מזגיש גם ויניקוט זיה". טובה "אם קורא הוא - קונפליקטים עם

 הקרקע על מתבססת חזש לימוזי חומר של הקליטה ללמיזה. כבסיס בפרט, האמונה
 במסגרת אמינה החזקה של המשכיות ועל הקוזמות חוויותיו על בילז, מצוי שכבר מה של

והחברה. הספר בית אל מהמשפחה המתרחבת

 תלויה בהמשן, הספר בבית והמורה המשפחה ושל הזרן בתחילת לתינוק האם התאמת
 תסכולים (.1991 )ויניקוט, הילז מהתנהגות הנובעים תסכולים לשאת שלהם ביכולת

 הילז את "להאכיל" ההורה( )או המורה של התשוקה עם ההתמודזות את כוללים אלה
 המורה של ומשאלתו יזע לו להעניק המורה של הרצון לו. מספק שהוא הטוב ב"מזון"
 ללא החומר את "לבלוע" עלול הילז .٢לרוע להיות עלולים זה יזע )יאכל( יקלוט שהילז
 מנסחת (2001) ריזנברג אוטונומי. כעצמי להתפתחותו תסייע שלא בצייתנות, בקרה,

 לומזים, שהם נראה ٧רזו שכלפי ילזים, שישנם באמרה, ומוזגשת ישירה בצורה זאת
 משמעות לקלוט מצליחים אינם הם כי מתקזמים, הם אין הגנותיהם עקב למעשה אן

 תובנה ללא שנאמר מה כל עם להסכים נואש צורן בעלי הם עצמאי. באופן אותה ולעבז
(.Winnicott, ו As-if (965 כוזבת אישיות מתפתחת וכן אמיתית,

 מפגיעה כתוצאה חולי עם או תורשתיות, חולשות עם שנולז שילד להסיק, ניתן מכאן
 אכזבה עם אולי המתמוזזת כזו יותר, מורכבת הורית/מורית להתאמה יזזקק מוקזמת,

 לילז מתאפשר ולא זייה, טובה אינה זו התאמה כאשר יותר. רב תסכול ועם יותר גזולה
 להקיא אף ולעתים לעכל, לא לילז תגרום היא לו, שטוב מה את )לאכול( לקחת לבחור,

 למותאמות זקוק כן, אם לקויות, עם ילז להאכילו. מנסה שהמבוגר )הזעת(, המזון את
 קשיים או חסרים ללא ילד מאשר למוצאה, ולמוריו להוריו קשה שלעתים יותר, גזולה
כאלה.
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ייחודי י؛ד

 אן צלילים, בין בקישור מתחיל (1964מ- תרגום - lacan, 1973) לקאן לפי חשפת לימוז
 חפיפה אין כי בתפיסה אלא לאובייקטים, תוויות או צלילים בהצמזת איננה השפה מהות

 בהתניה כמו פשוטה באסוציאציה אלמנטים בין לחבר יכולים אנו למציאות. השפה בין
 )שפה( המילה של חיבור שקיים ללמוד צריך הילז ביניהם. להפריז גם אן פבלוב(, )ניסויי

 שמצביע הילז תיאור בעזרת זאת מזגים לקאן ביניהם. אי-חפיפה גם יש אן המציאות אל
 את תופס שהילז וואים אנו כן "מיאו-מיאו". אומו כלב ועל "הב-הב" ואומר חתול על

 ההובה המבוגר, מאווי את גם לומד הילז מזו, יתרה כבחירה. או כתומית כגחמה, השפה
 להבנת נוסף הכרחי וכיב לגביו. והן עצמם לגבי הן שלהם במילים הנישאים המורה, או

 מושג בתוכנו קיים אם רק מתאפשרים והמחשבה הזיבור כי הוא, לקאן, לפי הלמיזה,
 הוא ושרק למילה המציאות בין מרווח שיש היא, ההנחה אחוות, במילים )האפס(. הריק

 לחסר, לריק, שם לתת צריכה שהשפה העובזה מעצם מסקנות. הסקת או פרוש מאפשר
 האלמנטים בין מרווח אין כאשר הפשטה. שזורש זה והוא מרווח שיש בווו להיעזוות,

 הולופוזה, לו קורא שלקאן מצב לעצם, מילה בין זהות חווה הילז כאשר או במשפט,

 גוש יצירת של זו להפרעה קורא לקאן למיזה. מתאפשרת ולא בחשיבה הפועה נוצרת
 השכלי בפיגור גם רואה הוא "פסיכוזה". למציאות, מילה בין להפרזה ניתן בלתי מאוחז,

 הלומז שאותו ומושלם, שלם שיש אמונה שתהיה צרין הלמיזה בתהלין פסיכוטי. זפוס
 שהמציאות נוכח הילז נמוג. השלמות ממז אליו, מתקרב שהוא ברגע אן לגלות, רוצה
תרמית. היא

 המציאות. ובין השפה בין מלכתחילה, נוצרו שלא חיבורים, הילז עבור ליצור המחנן על
 אצל הולופוזות גושי ייווצרו שלא לכן לזאוג ובמיוחז כזה, לחיבור לזאוג יותר עוז חשוב
 יותר יתקשה החלש או הפגוע הילד מאוז. צעיר בגיל שנפגע או יותר חלש שנולז הילז

 זה למשל( )הפוכים, בקיצוניות שונים שהם כאלה מסרים: של סוגים שני עם להתמוזז
 זהים שהם כאלה או ומורה( הורים או בבית ואם )אב המבוגרים יזי על שניתנים מזה,

 את לווסת מצליח אינו הוא כי מהם, ׳להשתגע' עלול והוא לילז קשים הראשונים לחלוטין.
 בהיותם האחרונים, ואילו ביניהם, זרכו את למצוא ומנסה אותם קולט הוא כאשר עצמו

 הלמיזה לקות עם הילז חשיבה. ויכולת גמישות לפתח מאפשרים אינם מזי, הזוקים
 מתקשה הוא להמחשתו. מחשבתי לקאן( )במונחי מסמל כלומר מרעיון לעבור מתקשה
 לימז המורה שבו באופן אוטומטית או טכנית חזרה יזי על ולומז להעביר לתרגם, לשחק,

 ולהרכיבו הנלמז או הנאמר את לפרק מתקשה הוא הזברים. של סזר אותו פי ועל אותו
 )או סכמטי חיקוי לכן לקרוא אפשר אחרות. כוונות עם ובעיקר אחרים בהקשרים מחזש

 חיקוי יש לכזיזה בכל למיזה. כטכניקת בחיקוי לזלזל חלילה, כאן, הכוונה אין הולופרזות(.
 להיות עליה ומשמעותית יצירתית למיזה שתהיה כזי אן ביותו, חשובים שהם והזזהות,

רבה. באהבה כלומר בליבידו, טעונה

 ההעברה את או האהבה את מזגיש אחרים, כופסיכו-אנליטיקאים יותר לקאן,
הלמיזה. כמהות או כתנאי )הטרנספונס(
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ואשון שער

 בלמיזה, שמתרחשים השירויים במרכז השפח התפתחות את שם (2005) שטרן זריאל גם
 כיצז ומראה העצמי תיאוריות על רשען שטרן לקאן. של מזה מאוז שונה באופן כי אם

 ההתפתחות, אופקי את מצמצמים גם פרזוכסלי ובאופן מרחיבים המילים או השפה
 יכולתו סמן על נבנה הילז של האוטוביוגרפי הסיפור והתקשורת. הזמיון הלמיזה,

 ולנסות האחר לסיפורי להיכנס לו מאפשר הדבר כן אחו ולהבינן. חוויותיו את לחשוב
ועוז(. ספרות, תנ״ן היסטוריה, ללימוזי הבסיס )זהו להבינם

 מיצור הילז התפתחות מניעי בתיאור חזשים מושגים מכניס (Kohut, 1991) קוהוט
 העולם למרכז עצמו משבלל התינוק תחילה, בריאה. בצורה הגזל ילז אל נוקיסיסטי

 הגונזיוזיות את לילז (mirror) משקפת ומתפעלת גאה ההורים תגובת בו. שולט ומרגיש
 להעריצם לו מרשים הם ואמביציות. מטרות לעצמו לפתח וכן נאהב להרגיש לו וגורמת

 מתפכח הילז הזמן, במשן וסטנזרטים. איזיאלים אצלו מפתחים הם וכן תכונותיהם על
 וביכולותיו. בעצמו ולהאמין לבז עצמו את להרגיע לומז מהאילוזיות, אופטימלי באופן

 את מהוריו שואל שהוא תון עצמית, בקומפטנטיות האומניפוטנטיות את מחליף הוא
 לאמביציות לאידיאלים, הופכות הוריות פונקציות ממירה. הפנמה בשיטת התכונות

 אמביציות, כולל מולזים, וכישורים תכונות יש לעצמי העצמי. גרעין של ולכישורים
 לניסיונותיו הסביבה מצד אמפתיות תגובות עם נפגשים ואלה סקרנותוהתלהבותמולזת,

 בלי עזרה לבקש מתי לזעת לומז הילז העצמי. ערך ומתפתח נשמר כן הישגים. להשיג

 ולסבול לשאת גם מסוגל והוא מבוגר, תמיכת בלי לבז, כשהוא לפעול איך וגם להתבייש
 הסביר העצמי הערך ואובז ועלבון בושה מופיעים מושגות אינן האמביציות כאשר כישלון.
 עלולים מולזים למיזה לקויות עם שילזים לשער, ניתן אלו, הבנות לאוו ללמיזה. שזרוש

 להכשיל שעלול מה ואיזיאלים, אמביציות להשגת הנחוצים כישורים ברכישת להתקשות
ההמרה. את

 למשל מהתחומים, אחז בכל הלמיזה לקות עם הילז כי מזגישה, (Shane, ו 984) שיין
 לא ביחס תכופות נתקל והקשב, העזינה או הגסה הקואורזינציה השפתי, התפיסתי,

 מסוגלים שהם ולהרגיש ממנו להתפעל להורים יותר קשה אחז, מצז הוריו. מצז אמפתי
 ההורים שני, מצז שלו; האידיאליזציה התפתחות לצורן בשבילו טובים הווים להיות

 החינון מערכת עם במפגש ואז מינימלי, ٧מאמ על תשבחות אחת לא לו מספקים
 מציאותיים אינם שלו שהאיזיאלים ילז יובסו. שלו הגרנזיוזיות הציפיות החו׳ןי־ביתית

 מכישלון החשש מתמזת. כישלון תחושת להרגיש ועלול מציאותיים לא סטנדרטים יוצר
 מהילדים חלק בושה. להרגיש להוריו וגם מהלמיזה ליהנות לא לו יגרום הוריו, מצז שלו,
 במשימות לבחור ולעתים נסיבות קורבן שהם ולהאמין אונים חוסו להרגיש לומזים הללו
 להאמין נוטים אחוים ילזים התמוזזותם. אופן את להצזיק כזי מזי קשות או מזי קלות
להישג. כתנאי בהשקעה המאמץ חשיבות את ולבטל בכוזל

 הפסיכו- עשה קוגניטיביים תפקודים לבין הפסיכו-אנליטית התיאוריה בין מעניין חיבור
המושג את כששאל (,Fonagy, 1991; Fonagy & Target, 2000) פונגי אנליטיקאי



ייחודי ילד

Fheory of Mind - FoMM זו,ף١١1 מפרימק (1978 ,Premack & Woodruff.) פונגי 
 כוונית מחלה כמו התפתחותיים, גוומים עם באינטראקציות מבנית פגיעות כיצז הראה

 התעללות, הווה, של נפש מחלת מוות, )עקב כווקזם הווי אובז) וכן הילז, של לקות או
 בתנאי התפתחותיים. בהישגים לחסו גווכוים שלו( באוטונומיה הגבלה או היעזוות

 היכולת או למנטליזציה היכולת לה קווא שפונגי יכולת מפתח הילז תקינים התפתחות

 מוזע באופן להשתמש הילז של היכולת כלומו, ופלקטיביות. פונקציות להפעיל
 הנמצא ניוולוגי במבנה מאופיינת זו יכולת זולתו. ושל עצכוו של ובוגשות במחשבות

 בהתפתחות נרכשות הופלקטיביות הפונקציות או המנטליזציה במוח. הקזמית באונה
 מהות את לייצג אלא במוחו, האחו של התנהגות וק לא לייצג לילו המאפשרות אלו והן

 את לקרוא היכולת היא המנטליזציה תכניותיו. כוונותיו, עמזותיו, האחו, מלאה( )תפיסה
^Mind .שלהאחו

 לפיתיאוויהזושלמכניזמיה-^^חסובתפקוזיהאונההקזמיתבמוח׳העלוללהיגום
למנטליזציה. ביכולת בהפועה או בקושי מתבטא מצבים, של גזול ממגוון כתוצאה

 שפסיכולוגים בעוז התפתחותו. בכוהלן הילז אצל כאמוו, נוכשת, Mindה- של תיאוריה
 גנטית, שתוכננה קוגניטיבית להתפתחות זו וכישה כוייחסים מחקר( )אנשי אקזמיים

 במילים מוקזמים. אובייקט ביחסי וביטחון קביעות זוושות אלו שיכולות טוען, פונוגי
 )במונחי זיו" "טוב איננו זה יחסים מענן כאשו או כזה יחסים מעון בהיעזו אחוות,
 היא השפה שהתפתחות להזגיש, יש תתעווו. לא למנטליזציה היכולת ו(,99ו ויניקוט,

 והסינטקטיים הסמנטיים החוקים בעזרת שהוי הכזנטליזציה, בהתעוווות מוכזי וכיב
 התנהגות של המשמעות בחינת המנטלי. בעולם להבחין מאפשות השפה הייחוזיים

 משמעות את לשיים הילז של ליכולתו מקושרות להבינה והיכולת הפוט יזי על האחו
 מנטליים מצבים המוזעות. הוא נוסף מוכזי וכיב והאחו. העצמי של הפסיכיות החוויות

 למוזעות ביכולת בו-זמנית תלויים אחוים, להבין לחשוב, לשכוח, להרגיש, לזעת, כמו
 למציאות. זכויון בין להבחין וביכולת אחו( שאני )לזמיין פנים להעמיז ביכולת עצכוית,
 על מחשבות פוספקטיבה: של ומות שתי להבין יכולת גם נזושת ההתפתחות בהמשן

השלישי. של המחשבות על או ההתנהגות על חושב שהשני מה על חושב שאני מה

 ווואה attachment^- לתיאוויית שלו המוזל את מקשו (Fonagy, 2003) פונגי
 נוצו לאמו תינוק בין בטוח (bond) קשר קריטי. מתוון (attachment) בהיקשוות
 המשחק בתגובותיה. משמעות ומקבלים האם יזי על מפוושים התינוק של כשסימנים

 זון הכזציאותית עם המדומיינת האופנות לשילוב זון כופלס ילזו עם הורה של הבטוח
 מתוחשת זה בתהלין המשוקף המנטלי השלב את הילז חוויית זון בין־אישי. תהלין

המנטליזציה.

 את הראו שונים מחקוים .ToMM-ii חסו בולט התפתחותיות הפועות עם ילזים אצל
 של בעבוו קשוים על לחשוב ההורה( ובואשונה )בואש המטפל של היכולת חשיבות
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 הילדים. אצל ביטחון לבסס בזי לתם,1ז ושל עצמם של מנטלי מצב של במונחים הילז
 מנאים, (Gerhardt, 2004) גוהנט של בספו־ה שסוכמו כפי ,attachment מחקרי

 דמות יזי על וק ומתפתחת מתעוונת ביולוגית, שמוכנה יכולת הוא מנטליזציה שתהלין־
 בטוחה (attachment) היקשרות אוויות מתכוונן. כיצוו הילז אל המתייחסת התקשוות

 מנטליזציה יכולת ולפתח מכוונים, מצבים לגלות הזזמנות לילז יש שבה סביבה, יוצרת
 מנטליזציה יכולת של אי-התפתחות .ToMM מנבא וזה מקסימלית Mind ותיאוריית

 גונמת ToMM של תקינה התפתחות היעזר פסיכולוגיים. לחצים מול פגיעות מגבינה
 ובעיות אימפולסיביות תסכול, עם התמוזזות רגשי, ויסות )כמו עצמי בוויסות לחסו

 קומוניקציה חבנים, עם קשר ליצוו קושי )כמו חברתיים ולחסנים עצמית( בהערכה
ואלימות(. תוקפניות והתנהגויות מועטה

 וצף הילז. של גנטית המבנית בהתפתחות תלויה הלמיזה (,Piaget, ן 932) פיאז׳ה לפי
 אחז קוגניטיבי ממבנה מעבר יוצרים לסביבה הילז בין פעילים קוגניטיביים מפגשים של

 של מהאינטגרציה כתוצאה יותו. מורכבים למבנים הוא ההתפתחות כשכיוון למשנהו,
 לבנות כזי הסביבתי המיזע את ומאוגן משנה מפרש, בוחר, הילז סביבתו עם הילז

 הטמעת כווכזיים: תהליכים שני בין גומלין ביחסי מתרחשת הלמיזה שלו. היזע את
 )אקומוזציה( התאמה עם יחז שבושותו, החשיבה לזוכי בהתאם המיזע, )אסימילציה(

 ניתנים בלתי קבועים, בשלבים מתרחשת הזו ההתפתחות הסביבה. גיוויי של למבנה
 של הספונטני ההתפתחותי לשלב להתאים חייבים )תוגול( ההוראה זוכי ולכן לשינוי,
 המעוכת בין הגומלין יחסי על שלו התפיסה כולי. הוא פיאזיה, לפי שלב, כל הילד.

 ללקויות ההתייחסות זאת, לעוכות היום. מקובלת הסביבה לבין - העצבית - המולזת
 להכיל כחייב השלב ותפיסת מוחיים בתפקוזים אינזיוויזואלית לשונות גם כמו הלמיזה,

יותר. מקובלים אינם הבא, לשלב למעבר התנאי רכיבי כל את

 (Chess & Thomas, 1977; 1986) ותומס צ׳ס של המקורית שעבוזתם לציין, מעניין
 בעוז הפסיכו-זינמית. בפוספקטיבה מספק באופן שולבה לא מעולם טמפרמנט על

 המטפלת הזמות לבין הילז שבין להתאמה הילז של הטמפרמנט בתרומת הכוה שהייתה
 הפסיכו- בפוזיגמה ורשמית מוכות בצורה שולבה לא זו עובזה של המשמעות כל סן בו,

אנליטית.

 Greenspan), וגוינספן (Weil, 1970; 1977; 1978) וויל של הצעותיהם את להוציא
1993 ,989b; Greenspan & Meisels 1989 ;1988 ;1981; וa,); פסיכו־ תיאוריות 

 לתרומות מעבו פסיכו-זינמיים לגוומים בלמידה הפועות ייחסו כלל בזון אנליטיות
 בתווכוה ההבזלים לנושא האגו" "פסיכולוגיית של בגישה נקטה (Weil) וויל לעיל. שצוינו

 הבסיסית" ה״הליבה את המשיגה היא ההתפתחות. על והשפעותיהם שונים גוומים של

(basic core) שונות הילז. של האוטונוכזי הראשוני האגו של קונסטיטוציוניים כוכיבים 
 בשלות מחוסו ו/או הילז של ביולוגים־גנטיים מרכיבים לנבוע עשויה הזה הבסיסי בגוף

 בהתפתחות שההבזלים סבוה, היא מזיס-פונקציות. כתוצאה או נירו-פסיכולוגית
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 האגו. ולמבני האגו לתפקוזי מובהק באופן תוומים והשפה, התנועה בושו התפיסה,
 הראשוני" האוטונומי האגו ב״מכשיר כליקוי להיתפס יכולה למיזה הפועת במושגיה,

(the primary autonomous ego apparatus.) מייצגים כן, אם למיוה, הפרעת או ליקוי 
 משפיעים ליקויים ניזוק. או מוגבל פסיכולוגי ככלי ביטוי ליזי שבא אורגני, וקע על ליקוי

 המטפלות הזמויות תגובות ועל המטפלות הזמויות עם הילז של האינטראקציות על
 של מערכים שני של כתוצאה נתפסת אלה ילדים של הפסיכו-פתולוגיה הילז. כלפי

גורמים.

 שכלל היחיז הפסיכו-זינמי החוקר רב זמן משן היה (Greenspan, ו 989b) גרינספן
 תיאורטיקנים גם החלו יותר מאוחר שלו. ההתפתחות בתיאוריית קוגניציה של תיאוריה
 בגישותיהם לשלב ואחוים (Schore, 2001 שוו) (,Fonagy, 1991 פונגי) כמו נוספים,

 זאת עשו הם אן פסיכו-זינמיים, מושגים עם הקוגניציה מתחום מושגים מעוכות בין
 המשלבת מבנית-התפתחותית בגישה נוקט גרינספן גוינספן. שעשה ממה שונה באופן

 שלבים שישה מציע הוא האגו. פסיכולוגיית ואת פיאז׳ה של הקוגניטיבית התיאוויה את
 מערכת של ובשלות מתאימות אגו חוויות בין האינטואקציה כי וגורם, האגו התפתחות של

 שלב. כל של הארגון יכולת של המאפיינים את מוחלט באופן מגזירה המוכזית העצבים
 המקושרים ממזים לפי שלהם החוויות את מארגנים תינוקות כן, אם גרינספן, לפי

 היכולת פיאז׳ה, עבור כמו עבורו, )רגשיות(. ואפקטיביות תחושתיות חוויות של - ביניהם
 השפה. רכישת שלב מתחיל שבו בזמן חוזשים, 18 גיל סביב צומחת ייצוגית למחשבה

ופרה-ייצוגי. פרה-ורבלי הוא חוזשים 18 גיל שלפני השלב

 ההזנה את מייצגת האגו שהתפתחות שבעוז הן, וגרניספן וויל של המרכזיות ההנחות
 חלק הם הראשוניים האוטונומיים האגו תפקודי בילז, המטפלות הדמויות של הרגשית

 המטפלות הזמויות של ביכולתן מתערבים בכישורים ליקויים ילז. כל של כישרונו של
 זו. להתערבות מיוחסת ٦מכ כתוצאה המופיעה והפסיכו-פתולוגיה הילז, את להזין

 הילז אצל משניים לקונפליקטים גורמת שבתורה בלמיזה, מתערבים אגו ליקויי עבורם,
 לשלב כישלונן היא האלה התיאוריות שתי של החולשה הוריות. ולציפיות להשקעה ביחס

 והנתוניםהזמינים١לוגיתבהסברןאתהתפתחותהילז.לוויללאה١נירו-פםיכ פרספקטיבה
 לספק הזזמנות החמיץ פיאז׳ה, את העזפתו בשל גרינספן, אולם, כזו. אינטגרציה לספק
סיפק. שהוא מזו ההתפתחות לגבי יותר מקיפה עכוזה

 והניח-פסיכולוגית הססיכז-אנליטית הפרספקטיבה של אינטגרציה ג.
 פתוח הגנוטיפ להתירו. ניתן שלא בקשר באלו אלו קשורות וגנטיות סביבתיות השפעות

 את בתורו המעצב מסוים סביבתי בהקשר ביטוי ליזי בא הוא שכן מניפולציות, למגוון
 leVay), כווזרניים מניסויים מתברר כן בהם, הכרון וכל וכוגזר כוין אפילו הפנוטיפ.
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 □’אחו □’וכיב וכמח כמה אחת על ההתעבוות. ברגע מראש □’נקבע אינם (,1994
הנפש. בעולם

 יזי על וק לא כמעוצב המוח מבנה על בר1ל מובה שה١החז המקצועית הספוות
 התינוק של המוקזמים הקשוי□ מאופי כתוצאה גם אלא המולז, הביולוגי הופוטואר

 Siegal, Gerhardt, 2004 ;2005 וטונבול )סולמם לו ומחוצה בוחם כבו סביבתו עם
 בתנאי וק להתעצב היכול חבותי" כ״ארגון המוח בואיית הוא הזגש ואחרים(. ;2004

 שלו המוח בזפוסי ביוכימית שונה כהלכה טופל שלא תינוק חבותיות. אינטואקציות
 התנאי היא צעיו בגיל האחו של Mind-0 עם במגע התנסות כהלכה. שטופל מתינוק

(.Gerhardt, 2004; Fonagy, 2003) הסובייקט של א4ה-^ להיווצוות

 ונותנות המוח פעילות על להסתכל שונות זוכים שתי הן והפסיכואנליזה הניוולוגיה
 הפסיכו-אנליטיקאים שונות: מהויות משתי המווכב מנגנון על מזבוים שאנו אשליה
 ואילו מבפנים, מואה - סובייקטיבי וושם - פנימה התבוננות באמצעות הנפש את חוקוים

 עליו המסתכלת (Mind□- הנפש, של או המוח של "אובייקטיבית" מבט נקוזת לנירולוגיה
 להסתכל אפשו המוחיות מהפעולות אחת כל על .٢מבחו התבוננות יזי על עצם כעל

התוזעה? פועלת כיצז הנפש? מהי זיבוו? מהו לשאול למשל, אלה. באופנים

 עם הפסיכו-אנליטית הפרספקטיבה של האינטגרציה אופן על לחשוב אחת זנך
 ואה שפרויז לזה זומה באופן הבעיה את לראות היא הניוו-פסיכולוגית הפרספקטיבה

 פוויז של מטופליו כאשר (.Freud, 1895) שנה ממאה יותר לפני המוקזמת בעבוזתו
 בזיס- לפתולוגיה המקור את תחילה חיפש כפרולוג, פרויז, תסמינים, של מערכת לו הציגו

 הוא ניוולוגיות, כוהפועות סבלו שבבירור מטופלים הוציא שהוא אחרי מוחיות. פונקציות
 גורמים של תוצר שהם לו היה שנראה מתסמינים שסבלו מטופלים קבוצת עם נשאו

 הייתה שלא אלא הפגינו, שהם לתסמינים תרם לא המוח שתפקוז הניח לא הוא אחרים.
 יכול היה לא הוא למשל, כלשהו. מוכר נירולוגי למצב התסמינים את לקשר זרן לו

 בעלי היו ושלא ייחוזית מוחית זיס-פונקציה להם הייתה שלא אנשים, כיצז להסביר
 למציאות. הפוכות שהן אמונות בעלי ולהיות המציאות בראיית להיכשל יכלו זלוזיות,

 Basch), הכחשה של הגנה היום שנקרא מה את להסביר יכול היה לא הוא למשל, או
 נירוטיים. תסמינים להסביר כזי ופסיכולוגיה, נירולוגיה בין לאבחנה עבר פרויז (.1975

 בסיס אז, להבנתו להם, היה שלא מוטיבציוניים תסמינים או התנהגויות בין הפריד הוא
אפזיה. כגון ברור, היה נראה שלהם הנירולוגי שהבסיס אלה לבין נירולוגי

 התיאוריה פיתוח לטובת נירו-מזעית תיאוריה לבנות הניסיון את זנח פרויז כאמור,
הפסיכו-אנליטית.

 הוא בהתפתחות. משחקת הגנטית שהתורשה העצום התפקיז כון התעלם לא פרויד
 והוא מאליה מובנת לו נראתה שמשמעותה מאחר זו, להשפעה להתייחס שלא בחר
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 זכתה לא ימיו שעז הנפשית, ההתפתחות של להיבט להתייחס יותו יעיל שיהיה חשב

 ה"גוף־נפש" את ואה פוויז הזון כל שלאוון להזגיש, חשוב כוספקת. לב לתשומת
אחתמונוליטית. כישות

 ניוולוגי יזע לתוום בניסיון פוויז של כממשיכו עצמו וואה (Miller, ו 993; 199ו )מילו
 גם עשו כן והאישיות. הפסיכו-זינמיקה המוזעות, של יותו טובה להבנה לפסיכואנליזה,

ואחוים. (Watt, 1990) ווט (,levin & Vuckovich, 1983) ٢ווקובי לוין

 הבעות של שונות צווות שיוצוות המוח אונות בין האינטבאקציה את מזגיש מילו
 אלא הפסיכולוגי, )אפאוטוס( במכשיב "חוו" יוצוות לא בכווח פגיעות ומוזעות. רגשיות
 כפי האישיות, של וחולשות חוזקות השומות ניוו-פסיכו-זינמית לקונפיגווציה גוומות

 שהשאלות טוען, מילו בעולם. האזם תפקוז על ומשפיעות הפגיעה לפני התעצבה שזו
 אופי מהו למשל, זומות: הנירו-פסיכולוגיה ואת הפסיכואנליזה את המעסיקות
 מה המחשבות, תפקיז מה המציאות, של אלה מול הפנטזיה מאפייני מהם המוזעות,

 התנועות, התחושות, על שולט שהמוח לזכוו, יש ועוז. האישיות, במבנה התשוקה מקום
והמוזעות. הנגשות המחשבות, הזיכרון, השפה,

 שם מנ,1כל לארטיקולציה. היכולת מושב היא השמאלית שההמיספרה טוען, מילו
 את וכועריכים ההתנהגות על שולטים אנו כך זבנים. לעצכזך להבהיג היכולת נמצאת
 יזע אצלנו נוצר בהזנגה הפיזי. העולם ועל הזולת על התנהגותנו השפעת לגבי המשוב

 תפיסות רגשות, הכוללות יומיומיות חוויות מתון העצמית הזהות ונבנית "העצמי" על
 נגשותיו, את לאחו ולהעביו לתקשו יכול האזם צומחת, השפתית כשהיכולת ופעולות.

 נוצות כן יותו. מזויקת בצווה זאת עושה והוא שלו, הפרספקטיבה ואת תשוקותיו את
 אגו "פעילות לה קווא שמילר כסוכנות, העצמי הערכת וגזלה עצמית קומוניקציה גם

 גופניות תופעות שבו האופן על למחקו זוגמאות הם ה״אווגניים" המחקרים אוטונומית".
 שאיפותינו, שלנו, הפחזים הפסיכה, עולם ובות שנים במשך שנחשב מה את מעצבות

שלה. והפתולוגיות אישיותנו מטוותינו,

 ٢מתאמ מילר וגם, גם אלא אורגני, או פונקציונלי אינו שאזם שטען לפרויז, בהמשן
 (,2005; 1998) זמאסיו גם הלכו זו בזרן קליני. מחקר שתאפשר קוהרנטית המשגה ליצור

ואחרים. (Panksepp, 1998) פאנקספ

 ארגון על פסיכו-אנליטית המשגה לזעתו, זומה. גישה בעל הוא (Watt, 1990) ווט גם
 לזעתו, המוח. תפקוזי על להתבסס חייבת התנהגות, ועל חשיבה על האפקט, ומבנה
 ביולוגיים צרכים בין לתיוון מקביל ,٧לחו הפנים בין כמתוון פרויז, של האגו מבנה

 והפארא- הלימבית המערכת של הפונקציה זוהי הישרזות. לצורן ולמין לפרט הקשורים
 שראינו ההמיספרות תפקוז על המחקרים (.Schore, 1994 גם )ראה בקורטקס לימבית

 עם באינטראקציה אינפורמציה מקוזזת המיספרה בכל כי מלמזים, הקוזם בפרק
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ראטון טעו

 levin & Vuckovich, למשל, )ואה קוגניטיבי וסגנון אופי סבנה הגנות, שיוצרת אחוים
1994 ,1983; Schore.) ומשניים, ואשוניים תהליכים על פוויז של לתיאוו בכוקביל 

 כזקום היא והימנית המודעות מקום היא השמאלית שההכויספוה שהמשוואה, סוען ווט
 הכזעבו היא שמתעות מציע הוא יותו. מווכבת ושהמעוכת נכונה, איננה כווזע, הלא

 1תמי הנגישה הפסיכואנליזה למניעתמעבוים. קשווה וחוסומוזעות ההמיספוות בין
 ולאפקט. לזחף הקשווים החוויה של מסוימים לאספקטים עיוווון הוא מוזעות שחוסה
 ווגש המיספולית לאטוליזציה בין לקשו המחקויים הניסיונות את ואינו הקוזם בפרק

 אפליקציות יש שלניוו-פסיכולוגיה מזגישים ווט, לפי אלה, מחקוים הרגש. עוכיות או
 עם או האובייקט עם ויחסיו העצמי כמו בפסיכואנליזה, מרכזיים למושגים חשובות
אליהם. שליליים או חיוביים וגשות שיון של בהקשו הזולת,

 הפסיכו-אנליטית והתיאוויה הניוולוגיים מהמזעים ממצאים של האינטגוציה ניסיונות
 האחת, (.Palombo,1996 ;2005 וטונבול, )סולמס גישות לשתי להתחלק יכולים

 כלומו, האינפווכוציה, בתיאוויית שימוש באמצעות המוחית הפעילות את כזסביוה
 גם מכונה. של מודל - מחשב של העבוזה לזוכי מושווים להיות יכולים המוח תפקוזי
 כלשהי בגוסה משתמשים נבים, קוגניציה חוקוי גם כמו חינוכיים, ופסיכולוגים מחנכים

 הבסיסית ההנחה שלהם. הזיאגנוסטית בעבוזה מיזע" "עיבוז של זו פוזיגמה של
 של מענכת זרן ומעובז מאוחסן מיוצג, המיזע שכל היא, הפרזיגמה לגבי שלהם
 input) קלט" "משקלט יש כלומו מיזע, רישום שקיים היא, ההשענה מנטליים. קוזים

register,) או תגובה" "מעוכת ויש מרכזי" "מעבז מעין האינפוומציה, מושגת שזוכו 
 קיומה הניח (Basch, 1976) בש גם (.Daelhler & Bukatko, 1985 )למשל, "פלט"

 תפקוז משקפת האמין, הוא מוחית, פעילות במוח. למחשב בדוכזה Mind תיאוריית של
מיזע. לעיבוז איבו משמש המוח כאשר מוחי,

 כמתפקז המוח את להבין ביותו הטובה שהזון־ האמונה, על נשענת האחות הגישה
 פסיכולוגיים/ משתנים לקשו מנסה (levin, ו 991)לוין אורגניזם. כעל עליו לחשוב היא

 שמה טוען, הוא ונירו-פיזיולוגיים. ניוו-אנטומיים אירועים עם ייחוזיים פסיכו-אנליטיים
 להמשיג ומסוגלים יוזעים ווצים, שאנו מה אן ווצים, שאנו מה על משפיע רואים שאנו

 בקווטקס הפו-פוונטלית האונה להזגים: כזי ומעויכים. רואים שאנו מה על משפיע
 מכוונת והיא מטרותיה את להשיג כזי המוח מעוכות בשאר סלקטיבי באופן משתמשת

תופעל. הסנסווית שהמערכת כן הסלקטיבי הקשב את או הלב תשומת את

 הגורם לא להיות עשויות "עצמי" שפתולוגיות לזכור חשוב למיזה, לקויות של בהקשר
 ו״פסיכולוגי" "אורגני" בין הגבול המוחית. במערכת בלמידה חסימה של התוצר אלא

ביניהן. המרושתות שונות כווחיות בומות לחול יכולות חסימות או הפרעות נעלם.

 העוסקים פסיכולוגיים מחקרים בין אינטגרציה לעשות מנסה (Schore, 2001) שוו
 רגשיים- תפקוזים של התפתחותם על המשפיעות האינטראקטיביות הקריטיות בחוויות



ייחודי ילד

 ושל האורגניזם של החיים במחזוו העוסקים ניוו-ביולוגיים מחקוים לבין חברתיים
 פלי פונקציות. אותן את לווסת באים אשו הליזה, לאחו המבשילים מוחיים מבנים

(998b 998; וa 997; וc 997; וb 997; וa ו ,Pally,) פסיכו- עבור שנכתבו במאמויו 
 זיכוון תפיסה, כגון שונות, מוחיות מעוכות של הפונקציות את מתווה אנליטיקאים,

וגשי. ועיבוז

 מאלו, אלו שונות בהנחות שימוש תון לבעיה התייחס הללו מהמחבוים אחז שכל בעוז
 הבסיס שהנחות פסיכו-אנליטיים, תיאורטיקנים בין נרחבת הסכמה לאחוונה מתפתחת

 העתיזיים הניסיונות כל בבסיס להיות צויכות מתפתחת פסיכולוגית פוספקטיבה לגבי
 Kandel), קנזל נובל, פוס זוכה אצל נמצאת לכן טובה זוגמה מוחית. פעילות להסביו

 להסתגל לנו המאפשוות שונות מוחיות כזערכות של סזוה כזעובים שאנו הגווס, (,1998
 פסיכו-אנליטיקאים חוקוים והולן, גובו באופן מזאת, יתוה חיים. אנו שבה לסביבה

 הנוומלית להתפתחות ותורשתיים גנטיים גוומים של לתנומות הלב תשומת את מפנים
 שאוטיזם בהנחה התומכות מוצקות הוכחות קיימות ילזים. של והפסיכו-פתולוגית

 וגשיות, שהפועות גם משועו גנטיים. לגוומים מובהק באופן קשווים וסכיזופרניה
 לכן, בנוסף גנטי. בסיס בעלות הן אובססיביות-קומפולסיביות והפועות פאניקה הפרעות
 על ניוו-פסיכולוגיים. וליקויים טמפומנט כגון לגורמים תוושתי בסיס גם שקיים משוער

 האחרונות בשנים רק אן נבות, שנים לפני כבו זגש הושם למיזה ללקות ניוולוגי מקוו
 של והתפתחותה הרגשי התפקוז לבין אלה בין הקשר על המצביעים מחקרים הופיעו

נפשית. הפועה

 היחס היא השונות, התיאוריות השפעת את להראות יותו קל שבעזרתה בולטת, זוגמה
 בתסמונת לואות נטו רבות שנים במשן כיצז מתאר (1996) סאקם טורט. לתסמונת

 משנות הוצון. של לחולשה או להשחתה ביטוי - "מוסוית" אלא אורגנית מחלה לא זו
 בגישות בה לטפל שיש פסיכיאטרית, מחלה זו בתסמונת ראו הקודמת המאה של 20ה-

 לראות שנוכחו לאחו פיזית, למחלה התסמונת נחשבה ,60ה- משנות פסיכו-תרפויטיות.
 הללו ההשקפות שכל מזגיש, סאקס הטווט. תסמיני את כודכאת כיכוית תרופה כיצז

 פסיכולוגית לא ביולוגית, מבט נקוזת לא לזבויו, ומצמצמות. חלקיות הן התסמונת על
 שלוש כל של בו-זמנית משולבת ראייה דוושה אלא יספיקו, מוסוית-חבותית ולא

 ככל עצמו. האזם של ואקסיסטנציאליסטי פנימי מבט מתון הללו הפרספקטיבות
 בו ונשזוה העצמי עם וצמחה בילזות יותר מוקזם בגיל להתבטא החלה שהתסמונת

 אף או יותר הרסניים להיות עלולים העצמי לבין התסמונת בין היחסים מורכבת, בצורה
יותר. פוריים להיות עשויים

 במיזת שונות ביטוי וזוכי עוצכוה ומות יש אחוות, רבות לתסמונות כמו טורט, לתסכוונת
הלמיזה. לקות תופעת עם גם הזבו כך ולסביבה. עצמו לפרט שלהם ההפרעה
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ראשון שער

 המנטלי לתפקוז הנירולוגיה בתנומה עוסקת ט,١ו1 מילר כמו (,lewis, 1992) לואיס
 בין מפריזה לואיס הסבת לצונן לפסיכו-תנפיה. הנירולוגיה בתרומות זנה ובמיוחז

 היררכי וארגון המוחית הלטנליות תקין: מוח תפקוז של נינו-פםיכולוגיים מודלים שני
 למושג כקשורים הימני המוח של הפונקציה על למחקרים מתייחסת היא המוח. של
 שבהן זרכים שתי על מצביע המחקר לטענתה, בפסיכואנליזה. נאשוניים תהליכים של

 (1) השמאלי: של מאלו להתנתק יכולים הימני המוח של מנטליים תהליכים כיצז נואים
 מאי-בשלות כתוצאה בלבז, הימנית בהמיספרה מיוצגות להיות יכולות מוקזמות חוויות

 לא לזיכרון ותגרום ימני מוח תפעיל קולוסלית אינהיביציה (2) קולוסום; הקורפוס של
 מבנה הוא לדעתה, המוח, ההמיספנות. בין בקישור תתוון כן, על פסיכו-תרפיה, מילולי.

 פונקציות ומרחב; זמן תחושות וזיכרון: אינטליגנציה הכולל רמות שלוש של ארכיאולוגי
 ובעלי פסיכו-סומטיים חולים של בטיפול לזעתה, במיוחז, חשוב הזבר מוטוריות.
 חולים העולם. את אחרת תופסות המוח ומות שלוש קונפליקט, בזמן חודה. הפרעות

 בהתחלה בהם לטפל כדאי לא ולכן מילולי באופן רגשות לבטא היכולת את חסרים אלה
 פגיעות כיצז והראו בחלומות עסקו (,Solms, ו 995) סולמם כולל אחרים, מילולי. באופן

 וטונבול סולמס ובסיוטיהם. בחלומותיהם הנפגעים שרואים המראות על משפיעות מוח
לפסיכואנליזה. מוח תפקוזי וקשרו במוח במעברים עסקו (2005)

 הפסיכו- לתיאוריה נירו-פסיכולוגיים מושגים בין האינטגרציה את לתאר אחרת זרן
 רוטשטיין של ספרם (.Rothstein et. al,. ו 988) ושותפיה רוטשטיין אצל נמצא אנליטית

 בגילאים מטופלים תשעה של אנליזות אוסף כולל (Rothstein & Glenn, 1999) וגלן
 להם שיש הניחו והמחברים שונים, אנליטיקאים ידי על שטופלו ומבוגרים(, )ילזים שונים
 החשיבות את מזגישים מהמקרים, אחז כל את בניתוחיהם וגלן, רוטשטיין למיזה. לקות
 בתון שולבו אלו איף ומראים האישיות, התפתחות על הלמיזה ללקויות לזעתם שיש

 הקשורים הנפשיים הקונפליקטים עם אלה במיוחז המטופלים, של הפסיכו-זינמיקה
 בכף, הכירו (Egan & Kerenberg, 1984) וקרנברג איגן וגם הם גם אזיפאליות. לבעיות

 עמדתם הסביבתי. ההקשר ועם אחרים עם הילז של קשריו על השפעה יש שלליקויים
הילז. של בתסמינים הקשורים הקונפליקטים פתרון להיות צוין הטיפול שמוקז היא,

 והסיק גבולית, הפועה עם ילזים המתארת פסיכו-אנליטית ספרות סקר פלוכובו
 Palombo, 1983); אובחנה שלא למיזה לקות הייתה אלו לילזים רבים, שבמקרים

1984 ,Palombo & Feigon) של ישירה תוצאה היו הראה שהילד התסמינים ושתכופות 
 שלקות מוכחות, קריאה בעיות עם ילזים אצל היו ביותו השכיחים המקוים למיזה. לקות

 מזגיש, (Palombo, 1982) פלומבו עכבות. של מסוימת כצורה פורשה שלהם הלמיזה
 התפתחותית עכבה של ההנחה על כלל בזון נשענה גבוליות הפרעות של שהאטיולוגיה

 בלי להפרעה, כתורמים הונחו מתאימה לא או מועטה הזנה של גורמים מוקזם. בגיל
 הוכחות של והולן גזל ריכוז כוולזים. גווכזים או ביו-גנטיים בגורכזים כזספקת התחשבות

 מובהק תפקיז לשחק אכן עשויים כאלה שגורמים בהשערה, לתמון ומתחיל מתפתח
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 הפרעות של מחונשת להגדרה מגיע פלומבו מכאן הלמינה. הפועת של בהתפתחות
 עמוק באופן מובנות אלו שהפרעות מניח, הוא הילזות. בגיל מופיעות שהן כפי גבוליות,

 הוא הילז. של האוטונומי הנאשוני באגו התפתחותיים לליקויים מקושרות הן כאשר יותו
 הפועות עם לאלה בילזות גבוליים מצבים של האבחנה את תגביל אשר הגזנה, מציע

 שלהם שהתסמינים ילזים משייכים שאליה "פח", כקטגוניית תשמש ולא קשות, למינה
ושונות. נבות מאטיולוגיות נובעים

 הגבוליים הילזים רוב כי יתבנו, נבו של שבסופו גוום, (Robinson, ו 983) וובינסון גם
 תיה١גנטילמחלהמוחיתמוכניתעלאופנוי-١עיתהםבסיכוןבי١המתואריםבספרותהמקצ

 לא נו, מבט בנקונת היום שתומכים ואחוים, וובינסון פלומבו, של הצעותיהם השונות.
ה-1 )ה-נ׳א$ס המקובלים הניאגנוסטיים במנויכים ביטוי ליני עניין( נאמו, )ואולי באו

ICD.)

 שבהם בתנאים ונן ונפש מוח שבין בחיבור הניון את מוחיב (Palombo, 2001)פלומבו
 לחוות מתאפשו אנם לכל לנעתו, העצמי. של להפועה מובילה למינה הפועת נוכחות

 משמעות לאפשר מנת על מסופקים להיות שצויכים הפסיכולוגיים הצוכים לגבי נעה
 משמעות להחנקת ההכוחיים התנאים כאשו העצמי. של אינטגוציה או קוהסיבית

 של הנוטיב שני, מצנ העצמי. של הפועה ייפתח הילנ מתמלאים, אינם הקוהסיביות
שלו. החוויות מתון הסיק שהילנ המשמעויות על הסתכלות מאפשו העצמי

 וובליות שפה מעוכות כיצנ הבנה מאפשו מתוחש נה תהליך שבהן הנוכים של הסבו
 מצליח, הוא אם הילנ. אצל העצמי של הנוטיב ולמבנה לתוכן תוומות ורבליות ולא

 לא בעצמי-נוטיבי מסתכם כישלון העצמי; של )קוהסיבי( מלוכנ לנוטיב מוביל התהליך
 נוטיבית וקוהונטיות העצמי של )קוהסיביות( לכינות העצמי. של ובהפרעה קוהונטי

 המצב תוך אל פנימה התבוננות מאפשרים אשו ביניהם, המקושרים גורמים שני הם
העצמי. של ההפועה מקורות על והסתכלות לנ١ה של הסובייקטיבי
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 והשלכותיהן שהוצגו מהתיאוריות ההבנות סיכום
למידה לקות עם בילד הטיסול על

 בא זה ביזוז אחוות. מזיסציפלינות מבוזזים נשארו ם١טיקא١אנל-١פסיכ בזיזי וב זמן
 מטופלים עבוו מכויע והיה שלהם הפוזיגמה של ההסבו עוצמת בהקטנת ביטוי ליזי

בעיותיהם. של מלאה הבנה לצורן אחוות, בזיסציפלינות הקיים היזע את שזושו

 התיאוויה להעשרת לצפות יש לכן, הצזזים. משני פתיחות יותר נוצוה האחוונות בשנים
 גיסא, מאיזן והניוו-פסיכולוגיות, הניוולוגיות והתיאוויות גיסא מחז הפסיכו-אנליטית

מגוונים ממקווות נוחבים יזע גופי של שילוב יזי על ביניהן יותו יעילה לאינטגוציה וכן
.(Kandel, 1998; Olds & Cooper, 1997; Shane 1984)

 ההיבטים בין גומלין ליחסי כביטוי למיזה לקות על להסתכלות הזבן גם כן, אם נסללה,
 הלכיזות משמעות את להפו עלולה למיזה הפועת העצמי. התפתחות של השונים

 לשתי לגוום אף או הנוטיבי, בעצמי )קוהונטיות( עקביות להיעזו לתוום העצמי, של
 כאלה הפועות שבהם התנאים את לבזוק יש ומקוה מקרה בכל יחז. גם ההפועות

מתוחשות.

 של ההבנה את מרחיבה אחז מצז ופסיכולוגיים, ביולוגיים תהליכים בין האינטגרציה
 של ההבנה את מוחיבה שני מצז הניוולוגי, ווישומן העצמי על הטראומטיות ההשפעות

ניוולוגיים. שינויים מעצבת ואף כמשפיעה התרפיה

 הפסיכואנליזה, לתון הנינולוגיים, מהמזעים במיוחז אחנים, מתחומים מיזע שילוב
 נקוזת את לתפוס הוא האתגנ הפסיכו-זינמית. לתיאוניה משמעותיים אתגוים מציב

 את שתואם באופן התנהגות, לבין מוחיות( )וזיס-פונקציות מוחית פונקציה בין ההשקה
 הנירו-פסיכו- למיזה, הפגעות של במקרה ההתפתחות. את שלנו הפסיכולוגית ההבנה

 ההשפעה של ואינטגוטיבית כוללת ראייה שתאפשג תיאוניה ליצור מנסים אנליטיקאים
 כמבוגר. אישיותו בהתגבשות ביטויה ועל הילז התפתחות על ניוולוגיים ליקויים של

53



ייחודי ילד

 הפרספקטיבה את שינו הביות תפקיד את וההבנה בנירו-ביולוגיה בואוחוות התפתחויות
 מזמן, לא עז היכולות. של ההתפתחות את מכתיבים שכישווים המגבלות לגבי שלנו

 לגבי הציפיות את צבעה זו עמזה מחשב. של תוכנה כמו קבוע, כמשהו נתפס כישרון
 מהתעובויות. כתוצאה והן ההתפתחות בעת הן להתוחש שעשויים שינויים של אפשוות

 ם١וזע١יםנתפסוכתקוהשלמהשהאזםיכוללהשיג.עלאףשכמטפליםאנו١גורמיםפנימ
 מופתעים היינו מועטה, היא הטיפולים של העתיזיות התוצאות לגבי שלנו הניבוי שיכולת

 כמגבלות נואה שבתחילה מה על מנשימה, במיזה התגבוו, מהמטופלים חלק כאשר
 בגמישות הכרה או חסנים על לפצות היכולת כגון להסבוים חזונו אלה, במקרים רציניות.
 זוכים פותחים המולקולוית הביולוגיה של מחקו ממקורות ממצאים כעת, אן המוחית.
 שקיימת הפגועים, לאלה יותו גזולה תקווה נותנים וגם אלה, תופעות להסביר חזשות

 ותוקף אישוו מקבלת זו אמיוה טיפולי. תהלין בעקבות תפקוזים של לשינוי אפשוות
 משתנים למצבים ולהסתגל להשתנות המוח יכולת שלנו. המופשטים ההסבוים מתון
 ששועו ממה גזולה יותר הנבה נואית מבוגוים( אצל גם אך במיוחז, צעיר )בגיל

 מאחו בהתפתחות. משמעותי לגוום נחשב הסביבתי( )הקונטקסט ההקשו מלכתחילה.
 קונטקסטואלית אינטנאקטיבית גישה ההקשר, ידי על ומשתנה מושפע המוח שתפקוז

בהן. צופים שאנו התפתחותיות תופעות להסבו ביותו מתאימה נואית

 הללו, החזשות התיאוויות לאוו הלמיזה, לקוי הקווי הילז של הפגועה התנהגותו הבנת
 של האוגון ברמת מניעתה. או התנהגות של בחיוה נעשית כיצז לחפש אותנו מחייבת
 תכניות המפעילות מראש קבועות תכניות קיימות הבסיסיים הרגשות פיקוז מעוכת

 כוח - בחיוה משוללת תכנית זו התנהגותיים(. וזחפים )ופלקסים תבניתיות מוטוריות
 לא לבחוו היכולת הוא החופשי הוצון כוח ניוולוגית, מבט מנקוזת פוויז. לפי החזוה

 םהמעכבים١ה.התפתחותהעצמי,אומותוהאזם,הםהמנגנונ١נהיביצ١תמשהו-הא١לעש
 לאזם מעניקים והם הקזם־מצחית באונה נמצאים אלה מנגנונים )אינהיביטוריים(.

 במעוכות הטבועים הפרימיטיביים הדפוסים את כלומר כפייתיים, זחפים לזכא יכולת
 בלי מהר תתקבלנה לפעולה הנוגעות שהחלטות חשוב והתורשתיות. הרגשיות הזיכרון

 פוטנציאלית, פעולה תוצאות להעריך יכולים והזמיון החשיבה עליהן. לחשוב שנצטרן
 פעולה ללא פעולה שלה. המוטורי החלק את להפעיל בלי פעולה תכנית הרצת כלומר

 לאחו מבשילות מצחיות הקזם האונות לחשיבה. תנאי היא כן, על העכבה, החשיבה. זו -
 של הראשונים העשורים שני כל ולאורך וחמש שנתיים בגיל אזירים זינוקים ובשני הליזה
 המנהלים המנגנונים את המעצבות שהחוויות מכאן, בניסיון. מאוז תלויות והן החיים,

(executive functions) האינזיוויזואלי המבנה את תקבענה הראשונות החיים בשנות 
 פשוטו ומפוסל, מעוצב )הנירו-כיכויות( המולזות העיכוב יכולות של יישומן אחז. כל של

 עושים שהם מה באכוצעות אחוות סמכות וזמויות ההווים זמויות יזי על כמשמעו,
 חלומות במחקו העוסקים (,2005) וטונבול סולמס (.Schore, 1994) אומרים שהם ומה

 הילד כזפנים שבאמצעותו הפיזיולוגי, המנגנון יתגלה שבעתיד מאמינים הניוולוגי, בתחום
 זוהי לטענתם, לאמפתיה. הנירו-ביולוגית התשתית תתגלה כלומר הוריו, התנהגות את
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 זר באופן רתנרגות. לממש בל' ררווים רתנרגות על רסתכלות באמצעות חוזות רפעלר
 במחשבר. מומות ורפעילות עצמי( ויסון של פעילות )בעצם לפעילות מומות רסבילות

 במוח, מואר" "נויווני גילוי על רמצביעים שונים מחקוים רופיעו שבינתיים לציין, יש
 Ramachandran, 2006; למשל, )ואר רון בגיל חיקוי בלמיזת רן תפקיזירם ועל

,2005 ,Iacoboni,) של תיאוויר וביציות שפר בוכישת Arviv, 2007) MindA) ורן 
(.Botvinick, 2000; Preston & de Waal, 2002) לאמפתיר ביכולת

 שלנו בעיסוק כרגזור למיזר ברפועות לרתמקז שיש טוען, (Palombo, 2001)פלומבו
 לעגן שרכוחי כואכזין, רוא נפשי. בטיפול לצוון רובילר שלרם רלמיזר שלקות בילזים

 על רמבוססים רסבוים לספק שיבולר בפרזיגמר רללו ררפועות את שלנו ררבנר את
 ריום מספקות ניוו-פסיכולוגיות תיאוויות מואים. שרילזים תסמינים אותם עבוו רמוח

 ותסמינים משוערות מוחיות זיס-פונקציות בין ביותו רטובים רמקשוים ררסבוים את
אלר.

 מרבלבול מושפעת למעלר( )ראר (DSM-IV (1994^ למיזר ללקות רניתנת ררגזרר
 לקויות של חיוביים בכזונחים רגזרות לבין רימנעות זון על רכותבססות רגזוות בין

 תרליכים אותם - ללמידר רנזרשים רעיבוז תרליכי את מלתאו נמנע רמזוין למיזר.
 שרם לתסמינים או לתוצאר וק ומתייחס - רליקויים מצויים שברם מניחים שאנו

 ריא לכויזר רפועות של שררגזור מכאן, בתקשוות. רפועות או בלמיזר רפועות
 לגבי שררגזרר בעוז למיזר, כלקויות מוגזרים רחוק פי שעל לכוצבים ביחס מצומצכזת

 כוכן, כתוצאר רחוק. פי על ררפועות של מררגזור כוללנית יותו תקשוות רפועות
 בשל רלמיזר, לקויות בתחום מקצוע לאנשי ביעילותן מוגבלות DSM-IV-0 רגזוות

 יוצוות אלר שרגזוות אף על זאת, בו. רמוצע רזיאגנוסטיות ראפשרויות של רטווח
 כפי בפסיכיאטויר, חוקוים יזי על רמבוצע קו-מווביזיות על רמחקו לווב רבסיס את

ברמשן. שנואר

 חינוכיים פסיכולוגים כוחנכים, למינירן. לכזיזר רפנעות של תת-קטגוניר רן למיזר לקויות
 רמתאימים ילזים של ברענכר למיזר" "ליקויי במושג משתמשים וניגו-פסיכולוגים

 ניגולוגי, בסיס בעל כמצב כלל בזרן מוגזו רמושג רספנ. בתי של מיוחזים לשינותים
 ייחודיים בתחוכוים שלו ורביצוע ראזם של רשכלית ריכולת בין רתאכור ריעזו קיים שבו

סטנדנטיים. במבחנים שנמזז כפי אקזמיים, תפקוזים של

 שונות. אקזמיות במשימות רילז ביצועי של לאבחון זו בגישר משתמשים מאבחנים
 לקנוא, לזבר, לרקשיב, רילז יכולת את מאבחנים רם לעיל, שניתנר לרגדרר ברתאם
 יש שלילז למצוא עשוי חינוכי פסיכולוג רסבוים. ולתת חשבון פעולות לבצע לכתוב,
 שיש מילים שתי בין לרבחין מסוגל לא רוא כלומו )רקשבר(, שמיעתית ברבחנר בעיות

 או ברכפלר בעיות לו שיש או )זיבוו(, ברבער בעיות לו שיש או זומים, צלילים לרן
)לרסביג(. מחשבותיו את לארגן בעיות לו שיש או )מתמטיקר(, מונכב בחילוק
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 להם, ,מחוצה הספו ١בבת לילזים שיומלצו ם١פ,ל١הט לתכנון האבחון באמצעי השימוש
 שונים. במצבים שונה באופן מיושמים והפסיכיאטריות, החוקיות ההגונות גם כמו

 אחוים שמצבים בעוו אי-ההתאמה", "קביטויון שקווי מה על נשען מהמצבים חלק
 האלה הקריטויונים את תכופות מאשו מוינה חוק ליקויים". של "מוולים על נשענים

 אלה איוופה(. מארצות וחלק ואוסטוליה קנוה הברית, בארצות גם כמו בישראל )כן

 אופנים. בכמה למידה לקות של קיומה את מגויוים אי-ההתאמה קויטויון על שנשענים
 בהשוואה ייחווי אקומי בתחום כתת-משיג מוגור הילן כאשו מאובחנת למיוה לקות

 גילו לבני מהכוצופה נמוכה שלו הקויאה שומת ילו למשל, גילו. בני אחוים לילוים
 החינון. בכוערכת מיוחוים שיוותים לקבל וכאי ויהיה למיוה לקות כבעל יוגוו בשנתיים

 שבחלק כן, על מצביעים אבחון בסוללת הממצאים אם להימצא גם תוכל אי-התאמה
 בעוו גילו, מבני מהמצופה נמון באופן ממנו המתבקש את מבצע הילז מהמבחנים
 בכל הקיימות לנוומות ביחס זאת כל גילו. מבני יותו גבוהה בומה מבצע הוא שבאחרים

 סטנזרטיים במבחנים הילז ביצועי אם להימצא עשויה אי-התאמה לבסוף, גיל. קבוצת
זה. קויטריון על מבוססת DSM-IV-0 הגזות בלימודים. מהישגיו נופלים

 מכמה וזאת למיזה" "לקויות המושג פני על למיזה" "הפנעות המושג את מעזיף פלומבו
 שנמצא האינפונמציה, תיאוניית על המבוסס אי-ההתאמה", "קניטריון ראשית, סיבות.

 אינו כלשהם, שינותים לקבל צוין ילז אם ההחלטה לגבי פוקטיות החלטות יעילבקבלת
 מאפשות אינה למיזה לקות של ההגזוה שנית, להפועות. סיבתיים קשוים אחו מחפש
 בתפקוזים הפועות או (ADHD) בהיפואקטיביות המלווה קשב הפועת לכלול

 שבאופן הפועות מוציאה וק לא זו מגבלה ווובליות. לא למיזה לקויות או הניהוליים
 Gregg) לקבלם שאמווים מילזים שיוותים מונעת גם אלא להגזוה, שייכות לגיטימי

2000 ,Scott .)& ,פסיכיאטוית, כהפועה מתואות שכיום אספוגו, תסמונת שלישית 
 תחת זו תסמונת של הכללה למידה". "הפרעות של הכותות תחת מוסבות להיות עשויה

 לא למיזה לקויות כגון ישויות, מספו של לגיבוש בעתיז לתוום עשויה למיזה" "הפועות
 והן ילזים, של החבותיים בקשרים בעיות מזהות אלה ישויות התנהגות. והפועות וובליות

 social learning) חבותית" למיזה "לקות של כוללת הגזוה תחת להיכלל מתאיכוות
Denckla, 1983) (disability.)
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:4 סרק
 עם לילד והקשר، משמחתי גויסול של תיאוריות

למידה לקות

*כרמי שוו, "

מוצלח" שלי ילד יוסי,
הלל ע. מילים:

 זורחת, במרום שמש
 שולחת: בנה יוסי את א אכן
 חלב בקבוק הבה "לך,
 ־ תשכח ואל ישר לך

מוצלח!" שלי ילד יוסי,

 פוסע בשדה יוסי
 עיניו אורות ופתאום

 לפניו הוא רץ הוא, אץ
 צולע מסכן גור־כלבים

 ידיו בשתי חובק הוא
 בבית: מחכה אמא

חלב... אין יוסי? איפה ־

**שלי חיימקה
אלמגור דן מילים:

 הרמקול מריע ٠ קרב" "המצעד
 הקצין גם הנה - קרב" "המצעד

 שמאל ברגל דורכים החיילים כל
בימין! פה דורך שלי חיימקה רק

 החיילים כל כן, החיילים, כל כי
בושה בלי ברגל, כוועים

 שלי חיימקה רק שלי חייכזקה רק
הנכונה! ברגל דורך

 גם וווזים, במשקפיים ילדה את וואה שהאם המניחה, המסוות בוכי על גזלנו כולנו
כפי "שלומיאלים", כאלה, וחיימקה יוסי מעין "אחו", מפוזו, מאווגן, לא ילז לה יש כאשו

'משלים. בשפ״ח החוזי למגזו התחנה מנהלת מזוינה, נהתפתחנתית חיננכית פסיכנלנגית - כרמי 'שוה

 .1984 כנות. תל-אביב: ג', חלק זמו, ענז1 זמו 1000 ٦1מת חים1לק שלי" חיימקה"1 צלח"1מ שלי ילז ’□1'" "השיוים

57



ייחודי לד

 כמו רבות, אימהות של קושי על זווקא מצביעות העובזות לצעונו, לומו. נוהגים שאנו
 וכמתקשה. כשונה כאחו, בעיניהם נתפס הוא אם ילזם, את לקבל ובים, אבות של גם
 ילז, אותו על גם אלא נולז, שכן־ פגוע, שהוא בווו שמינקותו ילז על רק המזובו אין

 להתנהל לו המפויעות ייחודיות", "לקויות לו יש אבל תקין, תפקוזו רבות שמבחינות
 שהוא או כהלכה, לקווא לומז לא היפראקטיבי, הוא מאווגן, לא הוא - נוומטיבי באופן

 למידה". כ״לקויות מגזיוים מקצוע שאנשי לקויות אותן כל - סביבתו את נכון מפוש לא

שונות. בהמשגות הפסיכולוגיות בתיאוויות מוסבר זה קושי

 ויחסן משפחתי לטיפול התיאוויות על המסתמכים הסברים מספו אציג זה בפוק
למיזה. לקות עם ילז יש שבהן משפחות עם לעבוזה

המעו־כתיות-מבניות התיאוריות א.
 בתוך חי שהאזם הוא, המערכתיות-מבניות התיאוריות בבסיס העומז המנכזי הנעיון

 שמטרתן ומכניות, כימיות אורגניות, מערכות כמו הכותפקזות משפחתיות, מעוכות
 השתמשו שובים המטפווה (.1977 )וולוונז-סקינר, עצכוו את לשמו המנסה גוף ליצור

 של הייתה הקוזמת( המאה של 50ה- )שנות התיאוויות התפתחות תחילת עם בה
 הוא מחויפים במעוכת השינויים שכאשו כן, מעוכת כל המשמו וסת - טומוסטט

הראשונית. האיזון לנקוזת מחזירם

 קיצוניים לשינויים מתנגזת שהיא כן יזי על עצמה את משמות המשפחתית "המעוכת
 לחזוו יכולים חלופיים זפוסים האפשו. ככל אוון לזמן מועזפים זפוסים ומשמות

 המבססים מנגנונים מפעילה יכולתה גבול לקצה מעבו סטייה כל אן הכוערכת, לתון
(.1982 )מינושין, המקובל" הזפוס את מחזש

 גמישים, מאוז להיות חייבים המשפחה שמנגנוני היה בווו זו, חשיבה של פיתוחה עם
 ו״מבנה מעבו" תקופת המשפחה( )את אותה פוקזת התפתחותי שלב בכל "שכן

 )אליצוו הנסיבות" משתנות כאשו עצמו את להתאים מסוגל להיות חייב המשפחה

(.1992 ומנוחין,

 אלא תנועה, ונטול קבוע למשהו כוונתנו ש"אין ההסתייגות הובעה מלכתחילה כבו לכן,

(.1977 )וולרונז-סקינר, יחסית" יציב הוא אם גם להשתנות, שעשוי למצב

במעוכת שינוי גורמי
 כל של התגמשות המצוין המשפחה, במבנה המשמעותיים השינוי מגוומי אחז

 צריו במשפחה ילד כל "עם שכן, למשפחה. נוסף ילז של הצטופותו הוא מוכיביה,
 עז עליו? להפעיל יש לחץ או פיקוח כמה כמו: שאלות עם מחדש להתמוזז ההורה
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 יש וקפזנות תקיפות וכתה וויתוו סבלנות כמה שלו? הבחינה ביכולת אמון לתת יש כמה
(.1994 וכהן, )בנגמן לו" לספק יש ועזנה הגנה וכמה ואתגג חשיפה כמה כלפיו? לגלות

 ובהתאם נונמטיבית היא הפסיכו-קוגניטיבית שהתפתחותו ילז לגבי נכון הזבר אם
 סיטואציה במשפחה נוצרת כזה במצב כן. זה כשאין וכמה כמה אחת על למצופה,

 רבות לשעות זקוק כזה ילד המשפחה. בני על מוגבר ٢ובלח באי-וזאות המאופיינת
 תקשורת, קלינאית עם עבוזה בעיסוק, ניפוי נפואי, )מעקב טיפולית-חינוכית עזרה של

 הפיזית ברמה הן להתאנגן המשפחה על כן, לצונן באלה(. וכיוצא מתקנת הונאה שעות
 ילז הנפשית. בנמה והן הכלכלית בנמה הן השונים(, לטיפולים הילז הסעות זמן, )פינוי

 לעולם בואו לפני להוניו שהיו החלומות על עונה אינו הוא שכן מתסכל, גוום מהווה כזה
גזילתו. עם ציפיותיהם ועל

 הנדושת הרבה ההשקעה ועל הצלחותיו חוסו על בתסכול מגיב הוא אף - הילז מבחינת
 שנוצו הוי בכן, זי לא ואם גילו. בני על המקובלות אחוות בפעילויות לו ומפויעה ממנו
 ילז של הולדתו עצם על ההווים של ותסכול אשמה תחושות ומתעוווות רגשי מתח

"אחו".

 יותר, גבוה הוא במשפחה הלמיזה לקות להופעת שהסיכוי מוכיחה, הסטטיסטיקה
 או שניהם אצל ההורים, אחז אצל אחו: משפחה בן אצל כבו מופיעה זו לקות כאשו

 שיש אף על בין־דווית, העבוה על מזבוים אנחנו כזה, במקוה המווחבת. במשפחה
גנטית. כהעבוה זה על להסתכל פשטנית נטייה

רית١ן-ז־١ב העברה
 הפסיכולוגיות בתפיסות (transference) ההעבוה מושג מתון התפתח זה מושג

 כאשו - פנים־משפחתית בהעברה מתמקזים המשפחתיות בתיאוויות הזינמיות;
 ואשו המשפחה, בני של בילזות שמקוום והעיוותים, ההשלכות בחשבון נלקחים
 ההיסטוריה של להשפעה היא הכוונה המשפחתית. המסגרת על ומשפיעים מופיעים

 המשפחתית הזינמיקה על (1977 )וולרונז-סקינר, מההווים אחז כל של המשפחתית
העכשווית.

 בו הקיימת שלילית תכונה ילזו אצל מגלה ההורה כאשו נוצר יותר עוז חויף "מצב לכן
 בהתנהגות - עצמו את רואה כזה הווה ממנה. משוחררים יהיו שילזיו מאוז ווצה ושהיה

 בתכונות זעם בחמת להילחם מנסים ובים הווים מכן, כתוצאה מעוות. בואי כמו - ילדו
 וכהן, )ברגמן מהם" אותן קיבל שילזם יוזעים שהם משום זווקא אלה, לא-וצויות

1994.)
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ת١٥٠" חברתי״ז מערכזת של מעורבות
 ובעיקר, גם, ביטוי ליזי באים שקשייו ילז הוא הגזותו, מעצם למיזה, לקות עם ילז

 בבית הצלחה בחוסו מקורם מתסכוליו גזול חלק לומז. הוא שבה החינוכית במעוכת
 שאת ביתו אף קיימים במשפחה, הקיימים שימוו מנגנוני אותם מזאת, יתוה הספו.

 ٧לח מפעילה היא כף יותו, ומווכבת גזולה שהמעוכת שככל משום הספר, בית בתוף
תפקוזה. ועל שלה האיזון על לשמוו כזי פוט, כל על יותר ומגביל וב

יעילות התמודדות דרכי
 נתונה המשפחה כאשו גם הוי תקינים, ספויים והבית המשפחתיים הוויסות מנגנוני אם

 במשפחה, חזש איזון זמן לאחו נוצו למעלה, שהובאו בזוגמאות כמו ובים, בלחצים
 להתאים מסוגל המשפחה מבנה זה לצוון "החדשה". המשפחה צורכי את יותו ההולם

 זפוסי טווח את ומגמישה כזוחיבה שהמשפחה תון משתנות, לנסיבות עצכזו את
 בית כועוכת חלופיות. התנהגויות של יותו גבוהה זמינות ומאפשות שלה ההתנהגות

 עם יחז לבנות ומסוגלת התנהגותה זפוסי את היא אף מגמישה כזה, במקוה הספו,
יותר. ומגוונות מתאימות עבוזה צווות לקשייה, הבנה תון המשפחה,

ת1יעיל בלתי ת1דד1התמ דרכי
 עז גבוהה, כה היא המשפחה על הנכפים מהשינויים החוזה שבהם מקוים, ישנם

 בלשונם "המשבו". לפני עבווה נכון שהיה מה את לשמר כזי נלחמת שהמשפחה
 על לשמוו מנסים כאשו נוצוים ובים בעייתיים "כוצבים (1992) ומנוחין אליצוו של

 לאחו או מוצון המשפחה, בני עצמם על מקבלים אלה במקוים הישנה. ההומאוסטזה
 שהם המחיו מהם. המצופה המשפחה תפקיז את למלא וגשי, ٧לח עליהם שהופעל
 הוא המשפחתית המסגרת של היציבות ושמיות הביטחון הבטחת תמוות משלמים

 להצטמצמות יביא הספו בית מעוכת עם המאבק כזה, במקרה האישי". המרחב צמצום
 וההתמוזזות ההשתלבות קשיי להעצמת מכן וכתוצאה הספו שלמנגנוניבית ולהקשחה

שלהילז.

הטיפול תפקיד
 המבנית-מעוכתית, המשפחתית עלהתיאוויה הילזמתבססת עם הטיפולית כשהעבוזה

 טיפולית עבוזה המשפחתית. ההתנהגות זפוסי של ובהגמשה בהרחבה מתמקזת היא
 בכוחותיו להכיו להווה לעזור אלא בקשיים, להילחם מנסה שאיננה זון מציעה כזו

 ואת התהלין של החיובי צזו את ולואות השינוי עם להתמוזז הילז של ובכוחותיו הוא
 תהליכים לשלב יהיה שאפשר ככל המשפחתית. המעוכת וכיבי כל על הבונה השפעתו

 יהיה אפשר ספרית, הבית הכועוכת למשל כמו אחרות, חבותיות מערכות עם ביחז אלה

60



ראשון שער

 צוין אין יוזע הוא "שוק כילז וויימקה ואת מוצלח" שלי כ״ילז יוסי את לואות באמת
לנהוג".

הביו־דורית ההעברה תיא״־יית ב.
 על ומתבססת (Bowen, 1978; Kerr, 1981) בואן מוויי יזי על פותחה זו גישה

 מבני אחז כל של לעבוו להתייחס יש פוטני, בטיפול כמו משפחתי, שבטיפול ההנחה
 התיאוריות בתיאוו למעלה הוזגש שכבו אחז אספקט של הוחבה זו למעשה, הזוג.

המעוכתיות-מבניות.

 הזוג מבני אחז כל של היכולת הוא תקינה זוגיות בניית על כואוז הכוקלים הגוומים אחז
 ההיפוזות שלב את ביעילות עברו לא שניהם, או הזוג, מבני אחז אם מובחן. בוגר להיות

 שיקשה מתח להיווצו שעלול הוי ונבזלת, נפוזת כאישיות עצמם את בנו ולא מההווים
יעיל. תפקוז בעלת משפחה בניית על

 לא הזוג כובני אחז שלפחות היא, המטפל של ההנחה לטיפול, מגיעה כשמשפחה לכן,
המוצא. במשפחת לקויים משפחתיים דפוסים וקע על נכון, באופן אלה תהליכים עבו

 )מעוובות לקוי זפוס עם ממשפחה בא מטופל שכאשו מצא, (Kerr, 1981 )ראה: בואן
 רמת את מגביו הוא ובכן יעילה, מובחנות לבנות מאוז עליו יקשה יתו(, ויחוק או יתו

 יחסים מעוכת בונה הזוג מבני כשאחז לזוגמה, מאופיין זה מתח במשפחה. המתח
 חוסו בגלל זוג בני בן נתק כשנוצר להיפן, או כוובחנות, מאפשות שאינה מאוז, תלותית

בנבזלות. להישאו זאת ובכל האחו עם ביחז לחיות מהם אחז של יכולתו

השלשה

 של (triangulation) השלשה היא זוג בני בין אפשוי בלתי ממתח להימנע הזוכים אחת
 מאפשרים כן יזי ועל שלישי, גוום עם קואליציה ביציות כואופיינת השלשה שלישי. גוום

 )משקיע עבוזתו את משלש הזוג כובני כשאחז לזוגמה, הזוג. בני בין הכותח את להוריז
השני. הזוג בן עם מקשו נמנע ובכן בעבוזה(, ככולו רובו עצמו את

 אחז של קשו יציות כלומר, ילז. של השלשה כמובן, היא, ביותו השכיחה ההשלשה
בחו׳ןי. השני הזוג בן את שמשאיר כזה באופן הילז עם הזוג מבני

 בכל טבעי באופן המתוחש תהלין הוא מסוימת בומה השלשה של שהתהלין טוען, בואן
 בני בין גבוהה מובחנות קיימת כאשו גם הנורמטיביות. במשפחות זה בכלל המשפחות,

 השלשות של שטבען אלא להשלשה. טבעית נטייה יש מתח של מצב כשמתעווו זוג,
 לזוגמה, מוזיקליים(. כסאות של במטפווה משתמש )בואן נייזותן הוא נוומליות

 כאשו אן במשפחה. יעיל איזון נשמו ובכן אחר זוג בן ידי על פעם בכל מושלש הילז
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 וחסות קבועה נעשית ההשלשה יעילה, התניידות מאפשות שאינה לומה גובר המתח
גמישות.

 שתופיע הסיכוי יותו גזול למיזה, מלקות כסובל נמצא מהילזים אחז שבהן במשפחות
 עולה ההורים, על המוטל הנוסף ולעול הילד של לגורלו לחשש מעבו מקובעת. השלשה

 ההשלשה שבה סיטואציה יוצו זה מצב זו. ללקות שגום הסביבתי או התוושתי הנושא
 והנבזלות שהמובחנות הזוג בן ידי על יותו שכיח באופן וזאת יותו, מובהק באופן נעשית

 משפחת את שאפיינו לזפוסים במשפחה חזנה ישנה כזה, במקרה יותו. נמוכים שלו
יותו. נמוכים שלו והנבזלות שהמובחנות הזוג, בן אותו של המוצא

יעילות התמודדות דרכי
 הזרכים אחת את המוצא משפחות בתוף היחסים על ההורים של בעבוזה רואה בואן

 על עבוזה שונים: אופנים בשני זאת לעשות נהג הוא טיפולית. במסגרת ביותו היעילות
שלהן. המוצא למשפחות המטופלים והפניית המשפחתי הג׳נוגום

 זורות, שלושה לפחות המכיל משפחה" ٧"ע של לוישום הכוונה המשפחתי בג׳נוגרם
 של והעיסוק הגיל שם כל ולצז לזווותיהם המשפחה בני כל של שמותיהם מוצגים שבו
בחייהם. משמעותיים ואירועים ביניהם הקשוים מסומנים כן, כמו אזם. אותו

 הזוג בני לשני מאפשר מהצז, והסתכלות ריחוק מאפשר מהותו שמעצם זה, רישום
 קיימים הם ככוה עז ולבזוק במשפחה החוזרים בזפוסים להבחין לילזיהם( גם )ולעתים

לטיפול(. שהגיעה )המשפחה שלהם במשפחתם גם

 אותם ומעוזז הוריהם אל הזוג בני את המטפל מפנה המוצא משפחת עם בעבוזה
 מחוזשת שבהתמוזדות הניח, בואן איתם. המוקזמים היחסים של מחוזשת לבזיקה

 יתאפשר וכן ההורים של הפנימיים הייצוגים של מהאחיזה להשתחרר יוכלו הזוג בני זאת,
 שלהם הזעת שיקולי את כולל ההווים, של המציאותיות הזמויות את לחשוף להם

 והשתחררות הוריהם עם פיוס הזוג לבני מתאפשר זה באופן שונות. התנהגויות בנקיטת
 יעילים והיפוזות נבזלות לבנות מחוזשת הזדמנות להם וניתנת ומתסכולים, מכעסים

 שהגיעו הזוג בני של יכולתם ותוגבר יזולזלו ועוצמותיהם הרגשיים המשולשים יותר.
לטיפול. הגיעו שבגללה זו כמו משבר, בתקופות גם כהורים לתפקד לטיפול

ת1רטיבי1ה התיאוריות ג.
 שבהן, המובילות אחת שאת משפחתי, בטיפול המקובלות נרטיביות גישות מספר קיימות

(.1999) ואפסטון וייט של גישתם היא כאן, אציג אותה
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 מווכבים שלנו ם-יום1’ה חיי חייו. סיפוו לפי עצסו את מגזיו מאיתנו אחז כל זו, גישה לפי
 אין וכשגרתיים כוגילים בעינינו נתפסים אלה איוועים עוז שכל אלא איוועים, ספון מאין

 תמיז מיוחזת, משמעות להם מייחסים שאנו אירועים ישנם חיינו. סיפוו את צובעים הם
סיפור. בצוות מחזש מקוזזים אנו ואותם מעשה, לאחו

 על לעצמה בונה משפחה שכל המיוחז הסיפוו המשפחתי: הסיפוו גם נבנה אופן באותו
 איוועים, סמן על נבנה שהסיפור מאחר כמשפחה. עבורה המשמעותיים האיוועים סמן־
 כן המשפחתי. הסיפוו את ומרחיב מעשיו מתעבה, הזמן שעם בתהלין שמזובו הוי

 הסיפוו של הוחבה ומאפשות נוחה היא כשהזרימה משפחה, בכל טבעי בתהלין קורה

המשפחתי.

 את צובע המשפחה, עבוו משמעותי קושי כלל בדון מסוים, אירוע כאשו נוצו הקושי
 איווע. לאותו עז שהצטבו המשפחתי הסיפוו על שמאפיל באופן המשפחתי הסיפור
 לקרות עתיז ואף שקרה מה וכל מוכזי, כסיפור החזש הסיפור נתפס וגע מאותו

 מסוים כשסיפור זה, מצב המוכזי". "הסיפוו אל בהתייחס ומפווש מבואו במשפחה
 בני לכל ומכאיב יעיל בלתי מצב הוא המשפחה, בחיי הזומיננטי הסיפוו להיות הופן

המשפחה.

 הוא למיזה, מלקות כסובל המשפחה מילזי אחז הוגזו שבו התהלין ובים, במקוים
 עובות כולה המשפחה וחז-ממזי. מצומצם בסיפוו המשפחה את התוקע התהלין
 משמעותית, וכלכלית פיסית במעמסה מדובר לכן, קוזם הזכותי שכבו כפי שכן, טלטלה,

והאשמה. אשמה בתחושות מלווה

 הטיפול שעיקו הוי המשפחתי, הסיפוו בצמצום המשפחה של הקושי את הגזונו אם
 הלמיזה" לקוי "הילז שסיפוו כף המשפחתי, הסיפוו את ולהעמיק להוחיב לזהות, יהיה
יותו. פוופווציונית הסתכלות ויאפשר זומיננטי פחות יהיה

הטיפולית ההתרחשות
 שבהם המושגים מעון ואת השפה את להכיו יש הנוטיבי בטיפול קורה כזה להבין כזי

זו. בגישה המטפלים משתמשים

 בזון תקועה לטיפול שמגיעה המשפחה זוף. מורה הוא הנוטיבית בשפה המטפל
 לחזוו למשפחה לאפשו הוא הזרן מורה של תפקיזו סתום. למבוי אותה שמובילה

 הזוכים מאגו מתון ולבחור ללכת יכולה היא שבהן נוספות זרכים לגלות הקוזם, לצומת
 הוא שהמטפל היא, הבסיסית ההנחה ללכת. רוצה המשפחה שבה חזון את שהתגלו

 של המומחית היא המשפחה להיפך, המשפחתי. המצב את "לתקן" שיוזע מומחה לא
ככזה. להישאר ועליו שלה תוצו הוא הכזשפחתי והסיפוו עצמה
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 המשפחה. את שתוקע המשפחתי הסיפוו לשינוי טכניקות במספו משתמש חזון מונה
הסיפורים. הוחבת היא מהן אחת

 להיזכר יש בעבר. ההיזכרות היא הבעייתי לצומת לחזור ביותר היעילים האמצעים אחז
 היו מה למשל, המשפחה. את כוגע שתוקע הקושי, התגלה או שנוצר לפני שקרה במה

 ההתמוזזות, זרכי היו מה למיזה. לקות יש שלילזם לגילוי קוזם המשפחתיים הסיפונים
 נתפס הוא אם גם באיווע, להתמקז צורן יש לעתים, וכזומה. קונפליקטים פתרו אין

 לנאות המשפחה לבני נאפשו ובכן הסיפורים את נרחיב אנו המשפחה. בעיני כשולי
מהם. אחז רק הוא הנוכחי והסיפור סיפווים, של עשיר מגוון להם שיש

(.unique outcomes) ״חוזיות תוצאות אחו חיפוש הוא נוסף אמצעי

 את בעיקר רואה היא מצומצם. כלל בזון שלה הסיפוו לטיפול מגיעה כשהכושפחה
 בתסכול וכותכוקזת אלה, קשיים על משלמת שהיא הכוחיוים ואת שלה הקשיים

 הרחבת בתהלין שקרו האור נקוזות את לחפש למשפחה עוזו חזון מווה ובאכזבה.
 וק הוצג כה שעד הלמיזה, לקות עם הילז בולטות. שיקבלו כן אותן ומאיו הסיפווים,

 היטב משחק או יפה, מצייו גם לפתע נמצא הצלחותיו, ובחוסו בכישלונותיו בעיקר או
 רבים. ילזים על ואהוב טוב חבו או בוגר, כאח בבית עליו לסמון שאפשו או כזוו-וגל

 הבלטתן אלו, בתכונות והתמקזות השיחה של עציוה יזי על נעשית הסיפוו הוחבת
 עם הילז של הכוחות מוזגשים הצלחה. חוויות של צביוה מתאפשרת וכף והזגשתן,

 קשיים. ואף כוחות לו שיש כמי הילז את לואות למשפחה מאפשרים כן הלמיזה. לקות
למיזה. לקוי ילז ולא למיזה לקות עם ילז שזהו הראייה היא הייחוזית התוצאה

 המשפחה את להוציא כזי הבעיה. החצנת הוא בטיפול משתמשים שבו נוסף אמצעי
 והזומיננטי, המרכזי המשפחתי הסיפור להיות הופכת "הבעיה" כאשר מהתקיעות,

 לזבר במקום ממנה. חלק ולא למשפחה חיצוני שהוא כמשהו הבעיה בהמשגת נוקטים
 הלמיזה לקות על מזברים שבו חזש, סיפור בונים למיזה" לקות עם ילז לנו ש״יש כן על

 הלמיזה שלקות והתסכול הכעס על שיח גם מאפשרים עתיזו. ועל הילז על והשפעתה
 תפגע הלמיזה שלקות כן לפעול יכולה המשפחה שבה הזון על וחושבים גורמת

ביותו. המזערית ברמה במשפחה

 אחד נזבך יהיה הגיעה, המשפחה שאיתו המשפחתי, הסיפור שבו בשלב יסתיים הטיפול
 יעילות ביתו להתכווזז להם יאפשר וככזה המשפחה, של אחרים סיפורים שלל מתון

 הסיפור של בפרספקטיבה אותו תראה המשפחה הלמיזה. לקות סיפור של הקשיים עם
 מתאפשרת גם כן הצלחה. וחוויות כוחות גם יש הכישלונות לצז בו הכולל, המשפחתי

הלמיזה. לקות עם הילז של העצמי הזימוי והעלאת המוטיבציה הגבות
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 השירות נוסח בין־נוערכת״ח התערבות
בירושלים הססיכולוגי-תינוכי

*בלונדר וזניאלה פסס זני גריובו, חנה "

 המנהל הם המבוגוים אחז. וילז מבוגוים של גדולה קבוצה יראה המנהל לחזו המצי׳ן
 להתעמלות, מווה הספו, בית פסיכולוגית היועצת, המחנכת, המנהל, סגן וסביבו עצמו

 מהשיוות נוספת ופסיכולוגית ז'(, כיתה תלמיז - כהן משה לו )נקוא הילז הווים, זוג
 בבית מסתגל "בלתי ילז הוא משה זה. למפגש במיוחז שהגיעה הפסיכולוגי-חינוכי,

 ביטוי הייתה ההפניה פסיכולוגי-משפחתי. לטיפול לשירות כן בשל והופנה הספו"
 בית צוות של מפגשים עשרות לאחו וזאת הילז, של מהתנהגותו הספו בית של לייאושו
 הפסיכולוגי- השיוות מטעם לפסיכולוג תוצאות. הניבו שלא מפגשים ההווים, עם הספר
 ושהמחנכת התעמלות שיעור הוא מתפקז משה שבו היחיד שהשיעוו יזוע היה חינוכי
יותו". יכולה לא "כבו

٠ו״־שנ מודל ׳קיוויק׳: א.
 או (CIVIC) 'קיוויק׳ ביוושלים הפסיכולוגי-חינוכי בשיוות נקרא למעלה המתואו המפגש

 להתעובות גישה -Conjoint Inter-Ventive Intersystem Consultation באנגלית:
)אינטו-זיסציפלינרית(. בין־מעוכתית

 ירושלים של הפסיכולוגי בשיוות ומעשית תיאווטית שפותח עבוזה, כלי הוא ה׳קיוויק'
 הכניסה בשיוות, פסיכולוגית וון, וון. כתוית ידי על הקוזמת( המאה )של 70ה- בשנות

 טיפוליות בהתעובויות מטפלים של קבוצה והכשיוה המשפחתי הטיפול גישת את

 - פסס זג' זו' ירושלים. שפ״ח מנהלת בכיוה, משפחתית מטפלת מזויכה חינוכית, פסיכולוגית - גוינבו יחנה
 בכיוה, משפחתית מטפלת חינוכית, פסיכולוגית - בלונזו זניאלה ׳וושלים. שפ"ח משפחתי, מטפל חינוכי, פסיכולוג

משלים.’ שפ״ח
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 בתון בעיקר פעל משפחתיים בטיפולים פסיכולוגים של שצוות לאחו משפחתיות.
 הילז, לטובת אינטגוטיבית עבוזה של פרקטיקה ליצור וון החלה השירות, של התחנה

וטיפולית. מעוכתית בעבוזה החינוכי הפסיכולוג של מיומנויותיו את המנצלת

 שתי בין בקשו ה׳קיוויק' של העבוזה מוקד את ואתה (Ron et al,. 1990 )ראה וון
 הקיימות הבעיות את לאתו ניסיון מהפסיכולוג נוושת זו, שיטה לפי העבוזה, המעוכות.

ביניהן. כהלכה עובז לא מה ובעיקו, ביניהן בקשו המעוכות, משתי אחת בכל

 המעורבים בפני להציג אמוו הוא וסוגיהן, הבעיות מוקזי את הפסיכולוג של העוכתו לאוו
 בקשו הבעייתיות של כפונקציה הילז של הבעיה את מבין הוא שבה הזרן את בעניין

כן: זאת להציג ניתן סכמתי באופן הבין-מעוכתי.

 7אומוים:״ד,׳ל ההווים ..."נסבל,מתקשר,,מפריע בלתי "תלד למשל: אומו, הספו בית
 הפסיכולוג אלין..." נטפלת ממנו, מתעלמת אותו, מפלה שהמחנכת היא הבעיה נפלא,

ביניכם...". הפעולה שיתוף מחוסר וניזונה מצרה וה-"הבעיה

 קושי יש ולילז ילז, עם קושי יש הספו לבית שכאשו היא, ה׳קיוויק' של היסוז הנחת
 לבין הספו בית בין מוזע, בלתי כלל ובזון סמוי, או גלוי קונפליקט, קיים הספר, בבית

 העבוזה מוקז להיות יהפון שהוא חשוב הקונפליקט, את לזהות מצליחים אם המשפחה.
 ליצוו הפסיכולוג של תפקיזו והמשפחה. הספר בית של משותפת ובאחויות הטיפולית

 טיפולי חוזה בניית לאפשר כזי והמשפחה, הספו בית בין משותפת אחריות של אווירה

המערכות. שתי של מעורבותן תון

זה. בקונפליקט לטפל במטוה והתפתחה פותחה ,CIVIC המכונה העבוזה, שיטת

 זיס-פונקציה שקיימת אלא המערכות, בין קונפליקט שאין מתברר ההערכה במהלן אם
 בעוז הקונפליקט, התגלה שבה מערכת, אותה עם רק עבוזה תיעשה אזי מהן, באחת רק

הילז. של קשייו בפתרון לעזרה כוחותיה את לתרום תיקרא השנייה שהמערכת

 באמצעו הטיפול, בתחילת להתרחש אמורות ה׳קיוויק' פגישות הזה, העבודה במוזל
 הבין־מערכתי. הקשר התפתחות את מפגש בכל מחזש ולהעריך לעקוב כזי ובסופו,

 עבוזה עם יחז והמשפחה, הספר בית שבין בקשו שקורה מה את משלבת העבוזה
 כצורה ה׳קיוויק' עבודת את להציג ניתן כוטפורי, באופן המערכות. משתי אחת כל בתון

 בו- נמצא הזוג מבני אחז כל שבו כושפחתי, טיפול של הגישות במסגרת זוגי, טיפול של
אינזיוויזואלי. בטיפול גם זמנית

 אפיוניה את ומכיל מהמערכת חלק הוא הילז מערכתית; תפיסה על מתבססת הגישה
 מאפייני קשרבין קיים זו, גישה פי על למערכת. זהה שאיננו אינזיוויזואל גם הוא ובו-זמנית
 המשפחתי הטיפול בסיס בניית אידיאלי, באופן לכן, ליחיז. שקורה מה לבין המערכת

 את במודעותו שומר המטפל הטיפול תקופת כל ובמשן הספר בית עם נעשים וסיכומו
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 הקשו ועל מעורתית תפיסה על מתבססת הגישה מערכת-ילד. של )קונטקסט( ההקשר
 ומתואו מומשג ילז של הסימפטום גם ליחיז. שקווה מה לבין המערכת מאפייני בין

המטפל. של בתודעתו הזמן כל להיות חייבת זה להקשר המוזעות מערכתית. בצורה

 הואשון כלקוח הספר בית את הוואות ת١ש١ג ישנן החינוכית הפסיכולוגיה במסגות
 לפסיכולוג מוצגת כאשו הילד. עם להטיב היא העל מטות אם גם הפסיכולוג, של והואשי

 פעם לא משפחתי, או פוטני לטיפול מופנה הילז אם גם מסוים, לילז הקשווה בעיה
 פסיכולוגים משמעותי. באופן משתנה אינו הספו בבית הילז של שמצבו הפסיכולוג נוכח

 לסוכנויות לטיפול הילז את הפנו הם מקבילה: עבוזה של בגישה נקטו אחזים חינוכיים
 עם ההתמוזזות אופן על הספו בית לצוות הזוכה או ייעו׳ןי נתנו עצמם והם אחרות

 ומשולבת מותאמת תפיסה בהיעזר זאת לא, - ולעתים צלח כזה שילוב לעתים, הילז.
 שבתוכן המערכות ואת הילז את המטפלים של השונות והתפיסות המבט נקוזות בין

 עם התעובות של משולב עבוזה תהלין בניית לאפשו נועז ה׳קיוויק' ופועל. חי הוא
 בין כנווט מתפקז הפסיכולוג את לזמות אפשו זה במוזל הספו. בית ועם המשפחה
 המחזק וכמהנזס הספר בית עם ההווים של שותפות הבונה כאדויכל השונים, הגוומים

ומשפום. יסוזותהקשו את

 לקראת הילד עם בעבוזה היעילות הגבות מבטיח הילז על המשפיעים הכוחות כל שילוב
מצבו. שיפוו

 מווכב הספו בית צוות מומחים. של בין־מערכתי מפגש הוא שה׳קיוויק' היא, התפיסה
 בהעוכה מומחים והפסיכולוגים בהווות מומחית המשפחה ובטיפול, בחינון ממומחים

 קונפליקט נוצו המשתתפים כל של המומחיות למרות לעתים, ובהכוונתו. הזיון ובמיקוז
 של לבעיות תוומתם של בהקשו זה את זה ותפיסתם הילד את תפיסתם לגבי ביניהם

גיסא. מאיזן החרפתו, או מצבו ולשיפוו גיסא, מחז הילז

 יכול החינוכי, הפסיכולוג של מנכזי עבוזה ככלי למעלה שהוזכו למענכת, ה״עו׳ןי
 (Caplan, 1970) קפלן של תורתו על המבוססת מהן, אחת שונות. בגישות להיעשות

 אחז נבות שנים במשן הייתה נוע׳ןי(, וממוקזת קליינט )ממוקזת הקונסולטציה גישת -
 תון בינושלים, הפסיכולוגי-חינוכי בשינות הפסיכולוג של המנכזיים העבוזה מכלי

חינוכיות. מסגנות עם לעבוזה שהותאמה

 שעסקו משפחתיים כוטפלים של קבוצה הפסיכולוגי-חינוכי בשינות פותחה כאכווו,
 הילז סביב שמתרחשת המשפחתית הזינמיקה את לשנות כוונה מתון בטיפולים
 )התנהגותי הדינמי המשפחתי במעון ששינויים בתיאוויה אמונה ٦מתו זאת, ולשפרה.

הספו. בבית גם במצבו לשינוי יביאו הילז סביב שהתפתחו ורגשי(

 כאמוו, במשפחה, משפחתי וטיפול הספו בבית קונסולטציה העבוזה, שיטות שתי
 כווגבלת נמצאה השפעתן אן הופעלו, הן שבמסגותה בכוערכת אפקטיביות נכוצאו
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 לקויות עם ם١לז١ של מצבם את המאפיינות הקשות התופעות בלבז. מעוכת לאותה
 מענה מקבלות לא התנהגות, והפנעות נגשיות הפועות וריכוז, קשב הפועות - למיזה

 טיפול המעוכות. שתי בין קשה קונפליקט היווצרות של אפשוית סכנה וקע על זיו טוב
 הבין- הקונפליקט של עוצמתו עקב להשתנות הילז של ביכולתו לחבל עלול נפוז

 האנוגיות את יתעל וב-מעוכתי פעולה שיתוף הילד. של מצבו את שמשות מעוכתי
המצופה. בשינוי לתמיכה הילז סביב

 הפסיכולוג הקונסולטציה, בשיטת שימוש תון ה׳קיוויק', של הבין-מעבכתי במפגש
 בזומה הילז, של הסימפטומתולוגיה של מחוזשת להגזוה להגיע שואף המתעוב
 בקוזקוז המשתק, ממיקומו לצאת לילז לאפשו כזי משפחתי. בטיפול המתבצע לתהלין

 שני ובשלב המעוכות שני שבין בסכסון כזתפקיזו לשחווו ראשון, בשלב יש, המשולש,
 היה הזבו כלל, בזון פתוחים. תקשוות זפוסי לבנות הספו בית ולצוות להווים לעזור
 המעוכות: משתי אחת כל עם במקביל, שנעשה נפוז, התעובות תהלין באמצעות נעשה

 בשלבים מעוכתית. לקונסולטציה - הספו ובית כושפחתי לטיפול נכנסה המשפחה
 אחו לעקוב כזי 'קיוויק' מפגשי לקיים חיוני הללו מההתעובויות אחת כל של שונים
 העבוזה זוכי לעזכן קונפליקטים, ללבן המערכות, בשתי הנעשה ואחו הילז של מצבו

ביניהן. השותפות תחושת את ולהגביר מהמעוכות אחת בכל הילז עם

 הגוון את וקיבל ה׳קיוויק' מושג התפתח לעבוזה, המוזל של הכנסתו מאז השנים, לאורן
 מהתפתחות חלק עתה נתאו התקופה. את המאפיינת הפסיכולוגית והשפה הגישה של

השנים. במווצת ה׳קיוויק' עבוזת

 היה זה כי (,Caplan, 1970) הקונסולטטיבית הגישה בשפת המוזל את להציג בחונו
 ארוכה תקופה מטפלים של קבוצה עסקה שבו ה׳קיויק', עבוזת של המוכזי הפיתוח

אחוים. מושגים הזגיש זוכו, בואשית המוזל, כי לציין, ואוי זאת, עם למזי.

 הפסיכולוגי- בשיוות שעבזו המשפחתיים המטפלים יזי על השלטת הטיפולית הגישה
 פותח ושבמסגותה המטפלים של הואשון הזוו הוכשו בוכיה שעל וזו ביוושלים, חינוכי

 הגישה הייתה הקוזמת(, המאה של 70ה- שנות בסוף )כאמוו, ה׳קיויק' של הייחוזי המוזל
 שואתה גישה לעיל(: 4 בפוק א' סעיף וכן 1982 מינושין, )ואה המבנית-סטווקטורלית

 וצויים, לא או וצויים, זפוסים המקיימות תת-מעוכות הכוללת כמערכת המשפחה את
 המשפחתי המבנה של כזיס-פונקציה נתפסות בעיות זו, במסגות ביניהן. יחסים של

התעובויות תכנן הכוטפל זה בסיס על המשפחה. בתון היחסים מעוכת מבנה ושל
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 בתון המעוכות תת בין וגבולות סמכות ה,١ררכ١ה לזפוס' הנוגעות מבניות אסטרטגיות
.٥המשפחה

 תת- כשתי הספו בית ואת המשפחה את 'קיוויק' בעזות לואות ניתן זו מושגית במסגרת
 כזכזלא הוא מהן אחת שבכל הילז. של ואישיותו חייו של יותו וחב מערן של מעוכות
 עשויה המעוכות תת בין והיחסים הקשו זפוסי של יותו בוווה להגזוה חתיוה תפקיז.

 כל בתון שלו ברווים וגבולות תפקיז הגזוות יזי על הילז, של בתפקוזו שינוי לקזם
וביניהן. מהן אחת

 Conjoint היה: פירושו שונה. זה ובהקשו במקווו היה CIVIC השם שאפילו לציין, מעניין
In Vivo Intersystem Consultation. אקולוגית, מערכתית תפיסה על התבססה הגישה 

 נתפס החינוכי הפסיכולוג במסגותה בהתעובויותיו. הפסיכולוג הסתכלות את המארגנת
 נחווה זה צומת הספו. ובית הבית מעוכות: שתי של בצומת הנמצאת מוכזית כזמות

 לשמש במקום כן, משום זווקא אן־ בו, שעובות הובה התנועה עקב כמסוכן פעם לא
 טיפולי יתוון המאפשות מערכתית לחשיבה כהזזמנות לשמש יכול הוא כמלכוזת,

 ה׳קיוויק' כשהוכנס (.Ron et al,. ו 990) במשולב המעוכות שתי עם לעבוזה הוזות
 ככלי בעיקוו שימש הוא סטווקטוואלית הכובנית הגישה במסגרת לשימוש לראשונה

 של חוזוות להעוכות ובהמשן הערכה למטוות פתיחה במפגש בו השתמשו אבחוני.
 הקונסולטטיבית העמדה עם התערבות לכלי ה׳קיוויק׳ פותח השנים במשן הטיפול.
לכועלה. שהוצגה

 הפסיכולוגי-חינוכי בשירות המשפחתיים המטפלים אצל לשימוש נכנסה 80ה- בשנות
 Hall, 1991 )ואה: בואן של מזושו מבית מערכתית, היא גם נוספת, מושגית מערכת

 "השלשה", של במושגים אינטואקציות מנתחת זו מעוכת לעיל(. 5 פוק ב', בסעיף וכן
 לעומת המשתתפים, בין איזון חוסו בה שיש אינטראקציה של בעייתי תוצו שהוא

ועניינית-מאוזנתל ישיוה "נקייה", אינטראקציה שהיא הזיאזה,

 בואן גישת לפי מושגית מעוכת בתון ה׳קיוויק' במוזל הבין־מערכתית ההתערבות
הבאה: בצורה להציג ניתן שאותו משולש בקוזקוז הילז את מעמיזה

 זו. גישה של עקרונות מספו מנתח ואף נאת מזמם (32ו - 308 עמ' )להלו ותימן אללו של מאמון 5
 מתאימים לא תפקיזים ולקיחת הירוכיה כיצז היטב לנאות ניתן (360 - 339 עמי )להלו ויינו של במאמרה

לשינוי. מביא תיקונם ואילו כשלים להתפתחות מסייעים משפחה בני של
זאת. מזגי□ (338 - 322 עגז' )להלן ויימן של במאמו המקוה ניתוח ’
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משפחה

 צרכיו ואת מצבו את מייצג הוא הילז. לצו תמיד עצמו את מעמיו הפסיכולוג
וו. למטוה יכוונו והתערבות די)] שכל לכן ווואג ההתפתחותיים-וגשיים

 המשולש של בקווקווו הילו מופיע - הספו ובית בית - המעוכות תת משתי אחת בכל

הבסיסי.

במשפחה:

אבא

בביונהספו:

 בבית הן בבית, הן מופיעה הילד של ל״השלשה" שהנטייה לועת נוכחנו ובים במקוים
 לו מאפשרת הפסיכולוג של המקצועית המיומנות ביניהם. באינטראקציה והן הספו
 ולהוציאו מתפקד הוא שבהן מהמערכות אחת בכל הילז של השילוש סגנון את לזהות

 והתפתחות שלו הפוטנציאל מימוש המאפשר חזש, בכיוון החלפתו יזי על זה מתפקיד

אזקווטיים. ואישיותית וגשית

 מתחזקי למערכים התייחסויות מתאפשרות האינטראקציוני המשולש מבנה בסיס על
כגון: יותר, מורכבים התנהגות
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הספר: בבית

במשפחה:

 "תהליכים של המבט נקוזת והיא נוספת ראייה זווית עם המשגה הוזגשה 90ה- בשנות
 נוסף חשוב כנזבן ה׳קיוויק׳ לנעיון היא אף ותנמה חזש צבע נתנה זו המשגה מקבילים".

 להעתקה היא הכוונה מקבילים" ב״תהליכים הספג. ובית משפחתו הילז, עם בעבוזה
 ומתאימים נונמטיביים תפקוזים אלה אם בין - אחד תפקוז בשזה שמתנחש תהלין של

 שזות - שזה אותו תואמים לא תפקוזים הם אם ובין מענכת, או אזוו שזה, לאותו
 מהן, חלק הוא שהילז המעוכות בין וטובה נכונה תקשורת כן, הפרט. של אחוים תפקוז

 אפשו בכף לו. ומותאמת הילז עם יותר מיטיבה תקשוות זפוסי בבניית משקל לה יש
ובהתנהגותו؛. הילז של בתפקוזו שינוי ביציות לסייע

 במערן מקום ותפסה הלכה היא הנוטיבית, הגישה התפרסמה שבהן ,90ה- שנות מאז
 הפסיכולוגי- בשיוות נוספים פסיכולוגים ושל המשפחתיים המטפלים של ההמשגות

 פנימית אישית עמזה בעל להיות והפך כזקוכוו את שינה הפסיכולוג בירושלים. חינוכי
 בעל חיצוני, מתבונן גוום היותו על עמזתו את בונה כשהוא מוכזיתבהתערבויותיו, פחות

 סיפוו לבנות הולוונטיים לגוומים לסייע כזי שאלות לשאול לו המאפשר מקצועי יזע
 שמכיוים למי לפנות הפסיכולוג על כך, לשם הבעייתי. הילז של לסיפוו אלטונטיבי

(.32ו - 308 עמי )להלן יריימן ٦אלל של מאמון ראה ؛
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 ٦כוחיות٦וכז סמכותו למוות עליה. לו שיספרו כזי ממנו, יותו עליה ויוזעים בעיה את
 האחריות את חש ואינו הבעיה את מחזש כמגזיו תפקיזו את וואה אינו הוא המקצועית,

 סמכותו התנהגותו. מאחווי מסתתו ומה לילז קווה מה לאחרים להסביר הבלעזית
 ביחז לבנות כאחז ולמשתתפיהן מהכזעוכות אחת לכל לעזוו כלים לו נותנת המקצועית

 הילז על והשפעתה שונים ובמקומות בזמנים תפקוזה ואופן הבעיה הוא שנושאו סיפוו,
 סולל ובכן־ הילז לבין ה"בעיה" או הקושי בין הפוזה מאפשו הוא זה באופן וסביבתו.

 אחז כל - מספק אחז שכל המיזע בסיס על שנבנה בסיפוו שינוי. המאפשות זרן
 על מתבקשים הם - במפגש נוסף משתתף וכל הילז הווה, כל הספו, בית צוות מחבוי

 למשל, המשותפים: החיים על משפיעה היא כיצז ולתאו לבעיה שם לתת הפסיכולוג יזי
 ובית הבית בין הקשו אין ובעיקו הספר, בבית מקלקלת היא אין בבית, הווסת היא אין

 לבעיה השותפים מי לציין מתבקש אחז כל כן, כמו בעטיה. ויותר יותו משתבש הספר
 לפעול כזי לנקוט יכולים במפגש שהנוכחים הזוכים מה פועלים; הם וכיצז בה ותומכים

הבעיה. עם להתמוזז לו לעזוו מנת על הילד עם יחז

 לבנות ולמשתתפים לילז הפסיכולוג עוזו עליהן, והתשובות אלו שאלות בעזרת בהדוגה,
 ובולט וחב באופן הילז של והצלחותיו כוחותיו ביטוי ליזי יבואו שבו אלטונטיבי, סיפור

להתעובות؛. עז אליהן התייחסו שבו מהאופן יותו

 אין החזש. הסיפוו של הואשי הכותב של המקום את לו לתת שיש כמי נתפס הילז
 של והבעלים השולט הוא אלא סביבו, אשו המבוגרים של סיפוום )סטטיסט( נשוא הוא

הסיפוו.

 צוין הילז האלטונטיבי, בסיפוו וגם הפעולה תכנית בבניית גם הבעיה, בהגזות גם
 ילזים עם ואף המבוגוים כל עם במשותף הפתוון, את והמוביל היוצו שהוא להוגיש

לעזוו. שישמחו חבוים או במשפחה אחרים

 הבין-מעוכתית בעבוזה שולבה שהיא וק לא הנרטיבית, התפיסה שהתקבלה מוגע
 מאפשר הנוטיב נרטיבית. עמזה כמהווה נתפס המוזל עצם אלא ה׳קיוויק', כווזל של

 בית את הן בשיח, המשתתפים כל את ולגייס המספוים בוחוים שבו זבו כל על לזבו
 שאלות על איתו לחשוב הילז, יזי על לבעיה שם שניתן לאחו המשפחה, את והן הספו

 אותה להחליש אפשו אין אותה? מפעיל מה החזש? בשמה הבעיה התחילה מתי כמו:
 למניעת לגוום אפשו אין ביניהן? הקשו ועל מהמעוכות אחת כל על השפעתה ואת

 לעבות העשוי זבר אחות, מבט מנקוזת הבעיה את מכיו אחז כל מחזש? הפעלתה
 מתי לבזוק חשוב תומכי-פתוון. להיות יכולים שכולם בכן, ולעזוו עמה ההיכוות את

 יכולה היא ולכן כאן הייתה תמיז ולא לכאן "הגיעה" שהיא להזגיש כזי התחילה "הבעיה"
 המשפחה, לבין הבעיה בין הילז, לבין הבעיה בין ٧חי לבנות כזי חשוב זה מהלן "לעזוב".

להורים הן לילז, הן כוח נותן מה לזהות יש פתרון לבנות כזי הספו. בית לבין הבעיה בין

(.307-294 עמי )להלן בלונזו ושל (369-361 עמי )להלן ר’٦שפ٦ שלכומי מאמון ואה ٥
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 זאת לעשות המאפשנים התנאים מה הבעיה; את "לגוש" מנת על הספר, בית לצוות הן1

וכיצזמייצניםאותם.

סיכזם

 האנגונית-קהילתית הסביבה חשיבות את וואה הפסיכולוגי השזה שבה בתקופתנו,
 של בניאה התפתחות לטובת שונים, קהילתיים גונמים בין החיבונים יציות חשיבות ואת

 ה׳קיוויק' מוזל מהם, אחז כל של הלימוזי, כולל האישי, הפוטנציאל ומיצוי הילזים כל
 החינוכי. לפסיכולוג עבוזה ככלי מאליו מובן מוזל זהו טבעית": "התפתחות כמעט הוא

 בהתערבויות ל׳קיוויק׳ להעניק שכזאי המנכזי המקום את להזגיש יש עזיין זאת, ובכל
 כתשתית הכוחית לטעמנו, זו, עבוזה מתכונת החינוכי. הפסיכולוג שעושה הפסיכולוגיות

להתענבויות. יותו טובה עבוזה

 ליכולת וחזשנית עיניים מאיות חשיבה הביא הוא פותח, ה׳קיוויק' כשמוזל ,70ה- בשנות
 ולהתפתח להתמוזז המתקשים ילזים, אצל לשינוי לתוום החינוכית הפסיכולוגיה של

 לקויות עם ילזים כולל הספר, בית עבוו קושי והיוצוים אליו ולהסתגל הספו בית בתון

למיזה.

 נואה הזבנים, בואשית הצצנו אליו המנהל, לחדו ונציץ נחזוו התהלין, בסוף עתה, אם
 משה התלמיז הפנים. על יותו נינוחה הבעה עם בתחילה שפגשנו חבווה אותה כל את
 אחז שכל התנומה על לזה זה ומחמיאים מהנהנים המשתתפים מחוין, הוא אף כהן

 ילז קיבלה והחבונה מכאן "בנחה" הבעיה הבעיה. על המיוחל לניצחון להגיע כזי תנם
בנ-מימוש. הוא אן לפעמים, חלום? יותו. אמיתי
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:6 סרק
הפסיכו-תבות׳ מהפן ספרות סקירת לסידה: לקות

התלמידים אוכלוסיית בקוב התוסעה היקפי א.
 נוער ١בנ١ ילדים ו60,000כ- כי כזעויכים, (2001 ועוזיאל, )נזרום ברוקזייל מכון מחקרי

 זאת, לעומת למיזה. לקויות עם הם 4.4٥כ-ס/ מביניהם שונות, נכויות בעלי הם בישנאל
 150,000כ- קני, סו,٥/٥בכ- הלמיזה" "לקויי של מספרם את ’מרגלית" "זוח מערין־

למיזה. מלקויות סובלים תלמיזים

 אותה הקובע הפגיעה, לעומק בהתייחסות מוסבר להיות יכול הנתונים בין ההבזל
 שבהן למעלה, שהובאו כפי התסמונת של שונות הגזרות כלומר, כ׳נכות'. או כ׳לקות'

התופעה. היקפי הערכת לגבי לשונות מביאה השונים, במחקרים משתמשים

 טווח על מזברות למיזה לקויות עם הילזים מספר לגבי השונות ההערכות בעולם,
 Interagency^ אמריקנית, ועזה ,1987ב- הכללית. מהאוכלוסייה 30٥ל-ס/ ו٥מ-ס/ הנע

Committee on learning Disabilities ,מהימנות הערכות הן 10% עז 0/5٥ש- סיכמה 
 האמריקנית החינון מחלקת באוכלוסייה. למתה מלקויות המושפעים האנשים אחוז של

 חינון שינותי מקבלים הספר בית בגילאי הילדים מכל 5%מ- שיותר זיווחה, (1998)
 יותר 1997 עז 1996 הלימוזים ושבשנת למיזה, לקויות בשל הרגיל החינון- בתון מיוחז

הברית. בארצות כאלה שירותים קיבלו למיזה לקויות עם ילזים מיליון 2מ-

 לקות של תסמונת כבעלי מזוהים חמורות למיזה לקויות עם ילזים רק כלל, בזרן
 מזוהים. לא נשארים לקות של בינוניות מרמות הסובלים הילזים שרוב בעוז למיזה,

 ואת המחנכים את בהשאיון הליקוי, על מכסות אחוות וחינוכיות רגשיות בעיות תכופות,
 מכונים, אלה ילדים הילז. של ההישגיות לתת הגורם לגבי בעלטה המטפלות הזמויות
התנהגות. הפרעת כבעלי או מוטיבציה ללא כילזים לעתים,

 1997מרגליתב- בראשותסוופ' ועזה עליזי הוגש למיזה לקויי תלמיזים של יכולתם מיצוי בנושא הזוח’
בגין. המזע ולשו המו החינון לשו
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אחרים סיכזן לגזרמי והקשר סיכון כגורם למידה לקות ב.
 התסיסה, הייתה לסרויקט ישראל גיוינט - "אשלים" של לכניסתה העיקוית הסיבה

מסכנת. להתסתחות מועזים למיזה לקויות עם שילזים

 על עומז ٧באר בסיכון הילזים שיעוו כי היא, בישואל והווותה העבוזה משרז העוכת
 תת- בקרב מכן, גווע ואף כסול שיעוום ות١1הלק בעלי בקוב ואולם, משבעה. אחז

 יותו רבים המססוים עליהן, נמנים למיזה לקויות עם שאנשים מסוימות אוכלוסיות

 ישיר קשו איננו הסיכון ועומק הלקות עומק בין שהקשר מכיוון (.2001 ועוזיאל, )מוום
ביותר. גבוה לקויות בעלי בקרב הסיכון שיעוו כי להערין, אסשו

 הסיכון, לשיעוו ביחס כסול בשיעוו לסיכון מועזים או חשוסים לקויות בעלי כי העובזה
 באמצעות מוסבות להיות מכדי קשה היא 'וגילים' ילזים חשוסים אליו כשלעצמו, הנווא
 לחיסוש מסגות השאר, בין מהווה, התעובות סרויקט כל לכן, ויחיז. אחז תוכן עולם

 לאסיין אסשו סנומנולוגית, מוצא כנקוזת סתוון. לו להתאים וניסיון נתון בהקשו הסבר
 בעליה, את לסובבים נואית בלתי המקרים, ברוב היותה, באמצעות הלמיזה לקות את
 אינה הלכויזה לקות שכזו, בתור עצמו. הלמיזה לקות לבעל כוסוים, במובן גם, כמו

 משוללת נמצאת והוסעתה בעליה על מטילה שהיא למגבלות ביחס "התראה" מססקת
 חשוסה להם אשו עיקויים סיכון מקונות שני על להצביע ניתן זה וקע על מתאים. הסבו

 המגבלה של האישית לתסיסה הקשור סנימי, מקוו למיזה: מלקות הסובלת האוכלוסייה
 המגבלה את הסביבה לתסיסת הקשוו חיצוני, ומקור הסביבה, תסיסת על המשסיעה

האישית.

ת1אםר ת1١ג١*סת״-1יכ٥לס למידה ת١לק בין הקשר ג.
 כוללות, ההגזוות למיזה. לקות של המקובלות המוכזיות ההגזוות את לכועלה סוטנו
 כשוים כמו שונים, בכשרים חולף בלתי מהותי חסו )א( וכיבים: שלושה כלל, בזוך

 לקות )ב( מתכוטיות: כויוכזנויות מילולית, חשיבה כתיבה, קויאה, זיבור, קשב, שסתיים,
 סנימיים מקשיים כנובעת כלל בזרן נתססת אחוים, למיזה מקשיי בהבחנה למיזה,
 סעם, אף נעלמת איננה היא וככזו המרכזית, העצבים מעוכת בהתסתחות ייחוזיים

 לקות מוסעי )ג( הססו; בית סיום עם מתסוגגת ואינה החיים לאווף ממשיכה כלומו
 ואשית, נובעת, ההטווגניות יחיז. כל בתון גם אלא יחיזים, בין וק לא הטרוגניים הלמידה

 הוב- הקשוים מן ושנית, השונים, השסה מוסעי בבסיס הנמצאת המוחית המווכבות מן
 אישיות גוומי לבין השונים השסה מוסעי בין המתקיימים והמשתנים, המווכבים כיווניים,
 )במובן ייחוזית מזוכבתביותו, תוסעה היא כן, אם למידה, לקות ססור. לאין רבים וסביבה

 אותו אצל או יחיזים, בין למיזה לקות של שונים מוסעים בין הקיים הזמיון שחרף זה
 בהקשר( ייחוזי הוא נתון בזמן נתון יחיז של הלמיזה לקות מוסע שונים, בזמנים יחיז
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 הפסיכו-פתולוגית האישיותית, ההתפתחותית, האטיולוגית, הזיון: רמות בכל וברת-שינוי

והחינוכית.

 המאובחן ילז כל אצל יציב אינדיוויזואלי-מענכתי גוום של קיומו חוף כן, אם לענייננו,
 הלמיזה בתחום הן ובות, בצווות להתבטא עשויים זה גורם של מופעיו למיזה, כלקוי

 את לבטל בלי והאישיות. ההתנהגות של יותג הנוחבים בתחומים הן המצומצם,
 של גוולו את מכל יותו שקובע מה היציב, האינזיוויזואלי-מעוכתי הגורם של משקלו

 הוה-פווענות, הסתגלות לחוסו ואם ולהשתלבות להסתגלות אם למיזה", "לקוי ילד
 אישיותיים משתנים לבין היציב הכועוכתי הגורם בין המתקייכוות האינטואקציות הן

 התוומים אינטואקציה זגמי בין להבחין מנסה בימינו הכזתקזם הכוחקו וסביבתיים.
 אינטואקציה דגמי לבין למיזה, לקויות עם ילזים של ולהסתגלות להתאוששות לעמיזות,

 היא הכוונה ב״סיכון" סיכון. לכוצבי אותם וזוחפים אלה ילזים של מצבם את המחמיוים
 תפקוד מקשיי החל הזמן, ציו על להחמוה הנוטים זומיננטיים קשיים של וחב לטווח

 קשיים )כמו פסיכו-פתולוגיות תופעות של וחב מגוון זון וחברתיים, לימוזיים והסתגלות
 כללית, להתנתקות עז ושמיותם ובין־אישיים חבותיים קשרים ביצירת ומחמיוים ניכוים

אובזניות(. בהתנהגויות וכלה קשות התנהגות הפועות זיכאון,

 ילזים אותם הם זה, בספו המתוארת הטיפולי' ׳המוכז של היעז אוכלוסיית זאת, לאור
 שליליים אינטראקציה זגמי אותם של קוובנות שהם בסיכון, הנמצאים למיזה לקויות עם

 האינטראקציות מתכונת זיהוי לאחו 'המוכז', של העיקוית מטותו מגביוי-סיכון(. )היינו
 מיטבית, משולבת מתכונת יציות היא לטיפול, המופנה ילז לכל הייחוזית השליליות

 )בני בילז הקשווים נוספים גוומים בעזות זאת, לילז. שתסייע הניתן, ככל אפקטיבית
 שתחסום, משלבת, או אינטואקטיבית למתכונת הכוונה ספר(. בית וצוות מונים משפחה,

 נתיבים בפניו ותפתח הסיכון נתיב במווז הילז של שילוחו את ותחליש, תעכב לפחות או

וצמיחה. שילוב הסתגלות, של אלטרנטיביים

למידה לקויות עם ילדים של בויאה לא להתסתחות הסיכונים

 בכלל הישואלי הציבוו ובקוב מקצועיים גווכוים בקוב למיזה ללקות המוזעות עליית
 לימוזיים בהישגים קני, הלקות, של הפונקציונליים בממזים זה, בשלב מתמקזת,

 הסיכון לממזי עזיין, מודעות, פחות הובה קיימת זאת, לעומת בבחינות. ובהקלות
 כבגוומי אלה בממזים הטיפול בזוכי מספקת התמחות אין בהתאם, והחבותי. הוגשי

מתאים. מענה ופיתוח הולמת התייחסות הזווש חסר - סיכון

 ,20ה- המאה של השנייה במחצית הלמיזה, לקות לתופעת ההתייחסות שהחלה מאז
 בשנים אבל האקזמי. התחום על בעיקוו הלמיזה לקות של המופע על המחקו נסב

 החבותי, התפקוז כגון נוספות, תופעות על גם ומתרחב הולן מקום מוקזש האחנונות
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 בתחום חולי של לתופעות חלקות בין הקשו וכן אלה ילזים של וההתנהגותי הוגשי
ופשיעה. עבויינות כגון החבותי, בתחום חולי ושל הפסיכיאטרי

 באופן סובלים נואים לסיזה הפועות עם שילזים היא, קליני סניסיון הנובעת ההתושכזות
 הפסיכולוגי הסבל לסיזה. הפרעות להם שאין גילם, בני קבוצת סאשו יותו פסיכולוגי

 מפגינים אינם שובים כיוון בלבז, סימפטומים הפגנת זבן להימזז יכול אינו שלהם
 אינם גלויים, סימפטומים על מסתכלים אשו אפיזמיולוגים, נתונים כאלה. סימפטומים

 המגיעים הילז־ים רוב שלהם. הלמיזה להפרעת ילזים של הסובייקטיביות בתגובות זנים
 זיכאון. או חוזה העצמי, זימוי של כובעיות הפחות לכל סובלים נואים לקליניקה
 על סקירה למצוא ניתן אן רבים, אינם למיזה ולקויות חוזה בין הקשו על מחקוים

 אנשים להתנהלות כתורמות בחוזה לטיפול אחוות וטכניקות כזרגיעים באכוצעים טיפול
(.2005 ואחוים, לינזסיי אצל המופיעה סקיוה למשל, )ראה, למיזה לקויות עם

 כגון אחרות, פסיכיאטויות בעיות יש למיזה מלקויות הסובלים מהילזים לחלק לעתים
 הפרעות קומפולסיביות, אובססיביות הפרעות חרזה, הפרעות הווח, בכזצב הפועות

 של תוצאה בהם חוואים יש קו-מווביזיים, מצבים בכן חוואים יש ועוז. הסתגלות
 נמצא לא כה עז האחות. ההפועה תוצר הלמיזה לקות את הוואים ויש הלמיזה, לקות

 של הסוגים מתתי חלק חלמיזה. הפועות כל עם המקושו בעיות של יחיז זפוס בווזאות
 ווגשיות, התנהגותיות בעיות של לזיהוי הניתנות ייחוזיות תצווות מפיק למיזח הפועות

 Brown, 2000); כאלה בעיות של כלשהו לזפוס מקושו נואח לא אחו שחלק בעוז
1991 ,Rourke & Furerst.)

 הילז, של וחולשות חוזקות או הניוו-פסיכולוגיים, הליקויים של המווכבת האינטואקציה
 תוצאות. של למגוון כולם מובילים משתמש, חילז שבו והפיצוי )הקונטקסט( ההקשר

 לכויזה, לקות של מקיומה כוושפע לא שלגמוי מישהו יש שבו כוצב שאין שסביר בעוז
 לנוע יכול מוצלחים, בלתי או מוצלחים תפקוז או הסתגלות של בצונח הלקות של הביטוי
 קווים של צווה ללבוש עשוי הנשאו החותם בינוניים, עז קלים בכזצבים לחמוו. מבינוני

 להוביל עלול גווכזים של השילוב הביניים, בטווח האדם. את מייחזים אשר אישיותיים
 החמווים, בכוקוים ייחוזיים. למצבים נוקיסיסטיות לרגישויות או העצמי בזימוי לבעיות
 היא, וחינוכיות טיפוליות התעובויות של מטותן וציני. באופן להינזק עלול הילז תפקוז

אלה. מניבויים המשתמעת הפתולוגית ההתפתחות את ולהסיט למנוע לעכב, כן, אם

 לתופעות למיזה לקויות בין שונים קשוים על להצביע מובה המחקרית הספנות
 לקשוים ההסבוים על שני. מצז חברתיות, ולתופעות אחז, מצז שונות, פסיכיאטויות
 שהנחו לתיאוויות בהתאם חלוקים, השונים המקצוע אנשי שנמצאו, הסטטיסטיים

 כפי בעיקו, המוח חקו התפתחות עם לאחוונה, וק שלהם. המחקו ולתחומי אותם
 חלמיזה לקות בהגזרת יותר מעוזנים זיוקים מופיעים הקוזמים, בפוקים שואינו

 מחקוים להופיע מתחילים זאת, בעקבות למיזה. לקויות סוגי בין יותו מזויקת ואבחנה
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 )ובלית לא לקות שפתית, לקות )כבז! ת١ז١ח١י למיזה לקות בין קשוי□ על המצביעים
- NVLD, הפועות חוזה, )זיכאון, פסיכיאטויות להפרעות ועוז( ההתארגנותי, התחום 

 שימוש עבריינות, )כגון חבותיות לתופעות או היפואקטיביות( תוקפנות, נרקיסיסטיות,

בסמים(.

 בהקשר להסביום וניסיונות שנמצאו לקשרים הנוגעים מהמחקוים אחזים להלן נסקור

שללקותהלמיזה.

נפשיות בעיות להתפתחות סיכון כגוו־מ למידה לקות ד.
 על עזכני אפיזמיולוגי מחקו שאין כן־ על תמהה (2005 )ריז, 1997מ- במאמוה ויז

 שבעלי סביו שלזעתה משום זאת, הלמידה'. 'לקויי קבוצת בקוב פסיכיאטויות הפועות
 אחרות תת-קבוצות מאשר זיכאון, בעיקו לפתח יותר גבוה בסיכון יהיו למיזה לקויות

 אינטלקטואליים, לליקויים נקשו הצלחה שחוסו כן, על מבוסס שלה הטיעון באוכלוסייה.
 בהפועות פוטנציאלי אטיולוגי כגוום היזועה אונים חוסו תחושת מפתחים אלה ואנשים

 ומילר וינולזם של בסקו (.Abramson, Seligman & Teasdale, 1978) זיכאוניות
(1985 ,Reynolds & Miller) מוגבלים, בקוב זיכאון להופעת נוספת עזות נמצאה 

למיזה. לקויות בעלי אצל כולל

 פסיכיאטויות מחלות שתפוצת מצא, הוא (Reissi 982) וייס שעון אפיזמיולוגי בסקר
 נמצאה האוכלוסייה: שאו של כוזה שונה בזפוס מתגלה למיזה" "לקויי אנשים בקוב
 ואילו הכללית, באוכלוסייה מאשו סכיזופרניה חולי של יותו גבוהה פוופווציה אצלם

פחות. מעט לוקים הם ובחוזה בזיכאון

 קשות נפשיות בעיות בין חפיפה שקיימת טוענים, (Roc et al,. ו 997) '٢וצ'ו פסלר רוק,
 חפיפה, של שונה אחוז על מזווח שבהם מחקוים של שווה סקרו הם למיזה. ולקויות

 למיזה, לקויות להסוות יכולות וגשיות שבעיות טוענים, הם גבוהים. באחוזים מזובו אן

קשות. וגשיות לבעיות להוביל עלולות למיזה שלקויות כשם

 עם תלמיזים של סיכוייהם שאמנם טוענים, (Merrell & Wolfe, 1998) ו-וולף מריל
 לבני בהשוואה גזול פסיכיאטויות בעיות כבעלי בעתיז מאובחנים להיות למיזה לקויות

 בעיות ובעלי מונמכים חברתיים כישונים בעלי שהם מכיוון זאת ٦א הלקות, בלא גילם

הספו. בית בגיל התנהגותיות

 ותנ١ זקה אבחנה עושים (Vallance et al,. 1998) והומפריז קאמינגס ואלאנס,
 נק מתמקזים שהם בכן למיזה, לקות לבין פסיכיאטניות בעיות שבין לקשו בהתייחסם

 גבוה בסיכון הם שפתיים למיזה מלקויות הסובלים שילזים מעניכים הם שפה. בלקויות
 של סימפטומתולוגיה בעלת היא מתוכם גזולה קבוצה סוגים. משני התנהגות לבעיות
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 מביניהם רבים כן, כמו היפואקטיביות(. )תוקפנות, חיצון של או זיכאון( )חוזה, מופנמות
התקשוותית. ביכולת פגיעה עקב כנואה פסיכיאטריות מבעיות סובלים

 שבה היחיזה שהקבוצה טוענים לעומתם, (,Rourke & Fuerest, أ 992) ופווסט וואוק
 הנון- מהתצווה הלמיזה לקויי קבוצת היא למיזה ולקות פסיכו-פתולוגיה בין קשו יש

 זו קבוצה של בפסיכו-פתולוגיה הועה שיש מציינים הם מזו, יתרה (.ND) ורבלית
 שאין למוות וזאת שלהם הוגשיים החסרונות לבין היתוונות בין הפער ובגיזול הגיל עם

 חברתי, בשיפוט קושי יש זו קבוצה שלאנשי הוא, שלהם ההסבר אצלם. ניוולוגית הועה
 מושגים ביצירת (,reasoning) בחשיבה ואשוניות יותו מבעיות הנואה ככל שנובע

 מצליחה לא חזשות חבותיות לסיטואציות שלהם ההסתגלות בין־מוזלית. ובאינטגרציה
 בגלל חזש, הוא שהגיווי להבחין פעם לא אי-יכולתם בגלל לחיזושים, התנגזותם בגלל

 בזיהוי מתקשים הם מזאת, יתוה השעוות. ובהעלאת בעיות בפתוון שלהם הקושי
 פנים, הבעות של המקובלת המשמעות את להבין להם מאפשו שאינו חזותי-מוחבי

 "עמוז פיתחו, טום הם כלומר עזיין, להם שאין נמצא, ילזים אצל ועוז. גוף, תנועות
 וכתוצאה לניבוי ניתן וכבלתי יציב כבלתי ידם על נחווה והעולם חיים, תכנית או שזנה"

ולחנזה. לאי-שקט נכנסים הם מכן

 נמצא (ADHD-1 ADD) הקשב תסמונות לבין זיסלקציה, בעיקר למיזה, לקות בין קשר
 ב- לוקים של גבוה כה אחוז למצוא שאפשר לכן מההסברים חלק שונים. במחקרים

ADHD כזאבז הילז בקריאה הקושי שעקב הוא, לכויזה לקות של התסמונת בעלי בקוב 
ADHD (Pennington, 1991.) ילז כמו ומתנהג שלו הקשב את

 שנמצאו הרבים הקשרים את מצטטים (Morrison & Cosden, 1977) וקוסדן מוריסון
 סוג בין יותר עזינות אבחנות לעשות ומנסים למיניהן ופסיכו-פתולוגיות למידה לקות בין

 פסיכו- של 20% על מזווחים הם הלמידה", "לקויי בין הפסיכו-פתולוגיה. וסוג הלקות
 קושרים הם כן, ככזו חיצון. של פסיכו-פתולוגיות 24%ו- מופנכזות של מהסוג פתולוגיות

 )הקרויה הימנית בהכויספוה המכווקזות למיזה ללקויות מופנמות של ופתולוגיות זיכאון
 ראשוני בגורם הממצאים לקיום הסיבה להסבר מתייחסים הם בכן מילוליות(. לא גם

 גם שניתן טוענים כלומר, קוגניטיבי, הדינמי ההסבר את מוסיפים הם זאת, עם מוחי.
 ולתחושת עמוק לתסכול כתגובה למיזה ללקות וחוזה זיכאון בין הקשו את להסביר

 העצמית ההערכה את רואים הם שלהם בהסבו גורמת. הלמיזה שלקות שליטה חוסו
 שחסו מנגנון וזיכאון, חוזה נגז הגנה כגוומי הבולטת העצמית המוזעות ואת הגבוהה

 להסביו יכול שלזעתם נוסף כותוון משתנה לכזיזה. מלקות הסובלים אצל שמוחלש או
 היחס הוא הלמיזה" "לקויי קבוצת בקוב פסיכו-פתולוגיות הופעת על הממצאים את
 תמיכה ליותר זקוק הלמיזה מלקות הסובל שהילז מאחו הלקוי. לילז המשפחה של

 יותר גבוהה מחוזה סובלים הוויו הוגיל, הילד מאשר יותו רבות שנים למשן וזאת וסיוע,
 משפחות זאת, עם וזיכאון. חוזה הפועות מיותו יסבול הילז כן ועל ילזם עתיז לגבי

 שלו, האקזמיות המגבלות את ומקבלות למיזה לקות עם ילז להן שיש לכך המסתגלות
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 פסיכו- להתפתחות הסיכון את ולהפחית נתון הילז שבהן הלחצים את לכותן יכולות
 לבנות ניתן הסיכון, לתיאוניות חיסון של תיאוניות נשלב אם אחוים, במונחים פתולוגיה.

 שלקויות לטעון זאת ובעקבות במחקוים שנמצאו לקשוים הסבנים של יותו מווכב מעוך
 (Margalit, 1998) ישואלי מחקו גם פתולוגיה. היווצוות מנבאות אינן כשלעצמן למיזה
 הסיכון את מפחיתים הגיל( ובני משפחה של )בעיקו מיטיבים סביבה שתנאי מציע,

הלמיזה". "לקויי בקוב פסיכו-פתולוגיה להתפתחות

חברתיות ת١בעי١ למידה לקות ה.
 הילזים, התנהגות על בעיקו הושם למיזה לקויות על המקצועית בספרות הזגש

למשל, )ואה שלהם העצמית וההעוכה אחוים לילזים שלהם החבותיות התגובות
Cosden et al., 1999; Morvitz & Motta, 1992; Pickar, 1986; Vaughn & 

.(Haager, 1994

 החברתי. בתחום בעיות היא למיזה ללקות כזאוז מקושות שנמצאה התופעות אחת
 למיזה לקויות עם תלמיזים אצל שונים כוסוגים חבותיים קשיים על מזווח המחקו
 לקות בין הקשו על בנתונים מסוימת שונות אמנם קיימת .75%ל- 35% בין הנע בשיעוו
 המחלוקת שעיקו נואה אן חברתית, אי-הסתגלות או אי-התאמה של ותופעות למיזה

 עצם את מאשו לממצאים הפרושי הפן את יותו מייצגת המקצועית בספרות המופיעה
 ובעיקו הקשו מיזת לגבי היא ההסכמה אי אחוות, במילים הסטטיסטי. הקשר של קיומו

 מקוב 52% עז 24% אצל כי מצאו, (Roc et al,. 1997) '٢וצ'ר פסלו ווק, כיוונו. לגבי
 בכיוון והתנהגותיות; וגשיות חבותיות, בעיות מופיעות למיזה לקויות כבעלי המאובחנים

 הם כי נמצא, התנהגותיות או וגשיות מבעיות הסובלים מקוב 75% עז 38% אצל הפון,
 (.1998 וטוו-כספא, מוגלית גם )ואה קשות למיזה מבעיות או למיזה מלקות גם סובלים

 בעלי הם למיזה לקויות עם תלמיזים כי מצאו, (Merrell & Wolf, 1998) וולף מריל גם
התנהגותיות. בעיות ובעלי מונמכים חבותיים כישווים

 בהמשך נפוט מהם שכמה - חברתיים" "קשיים לעיל, שהופיעה הסיכון, הגדות לפי
 להיות נוטים אלה קשיים )וההתפתחות( הזמן ציר שעל מפני סיכון, של קטגוויה היא -

 גזלים. שהם ככל הלמיזה לקויות בעלי בקרב יותו מוכזיים( )חמורים, ובולטים תזירים
 להחמיו עלולים הם אן הספר, בבית הנמוכות והכיתות הגן בגילאי כבו לזהותם אפשו

 בעיות כי נמצא כן, על יתו העליונה. ובחטיבה הביניים בחטיבת הגבוהות, בכיתות יותו
 באופן להשפיע ונוטות בבגוותם מתמיזות למיזה לקויות עם ילזים אצל שזוהו חברתיות

 וכלה עבודה במקומות להשתלב ביכולת החל - חיוניים חיים תפקוזי מכלול על שלילי
והווות. משפחה זוגיות, קשוי ליציות באפשוות

 ובתחושות בזיזות בתחושות מתבטאים חברתיים קשיים ספוית הבית הלמיזה בגילאי
 בניסויים אמת. בזמן חבות״ם כללים ליישם בקושי וכן הגיל, בני בחבות מקובלות היעזו



ואשון שער

 מתקשים נמון; תסכזל סף בעלי ת١לתי נוטים למיזה לקויות עם שילזים נמצא, מבוקנים
 כמו חיצוניים לגונמים קשייתם כל את לייחס )נוטים מוקנ-שליטח של הולמת בתפיסה

 קשייהם(; כל את לעצמם וק לייחס נוטים להיפן, או משפחה, בני או מונים או חברים

 והתנהגות; למיזה אסטרטגיות לשנות ומתקשים והתנהגותית קוגניטיבית נוקשות מגלים
 לשיתוף לגילוי, לאמפתיה, מהרגיל נמוכה יכולת בעלי אגוצנטוית; להתנהגות נוטים

קונפליקטים. ולפתרון רגשות

 אחוז כלומו, החיים. כל לאורן למיזה לקות עם במתאם נמצאות כאמור, חברתיות, בעיות
 באוכלוסייה מאשר יותר גבוה חברתיות מבעיות הסובלים למיזה לקות בעלי התלמיזים

 השונות החברתיות במערכות ומסתגלים מהן המשוחררים התלמיזים ואחוז הכללית,
 ופורנס קבל רבים. במחקרים חוזרים אלה ממצאים יותו. נמון עבוזה( מקום ספר, )בית

(1996 ,Kavale & Forness) ,75% כי מחקרים, 152 של מטא-אנליזה בעקבות מזווחים 
 לכף שההסבר ייתכן חברתיות. במיומנויות לקויות כזגלים הלמיזה לקויות בעלי כוקרב

 והשמיעתית החזותית התפיסה ארגון ברמת החברתית המפה של נכונה אי-קריאה הוא
 מזווח זומים ממצאים על חברתית. וזחייה ירוז עצמי זימוי אצלם נמצאו כן, כמו שלהם.

 שזוהו ילזים שאצל מצאה, (Margalit, 2003) מרגלית למשל, בישראל. במחקרים גם
 ובעיות הסתגלות בעיות הגן בגיל כבר הופיעו הספר, בית בגיל למיזה מלקויות כסובלים
 הטריזה וטרם אובחנה טרם הלכויזה לקות שבה בתקופה זאת יותר. רבות חברתיות

 ולוין־אליגון מרגלית זאת, לעומת והורים(. )גננות אלה בילזים שטיפלו המבוגרים את
(1994 ,Margalit & levin-Alyagon) ילזי בין התופעה בעוצמת הבזלים מצאו 

 פחות סובלים בקיבוץ למיזה לקויות עם ילזים כאשר הכללית, לאוכלוסייה קיבוצים
חברתיות. מבעיות

 Morrison & Cosden, 1977); שונים התופעות שתי שבין לקשר ההסברים כאמור,
1991 ,Raviv & Stone.) להלן: אותם נסכם

 חוקרים הלמיזה. לקות של מהסינזרום כחלק החברתית הלקות את הרואים יש ו.
 הם כן ועל חברתיות להתנהגויות קוגניטיבי הסבו על זגש שמים זו לקבוצה המשתייכים

 ביכולת או חברתיים מצבים בהבנת הקוגניטיבי מהכשל כנובע החברתי הכשל את רואים
 לגבי יותר בסיסית תפיסה בעלי הם אחרים חוקרים למטרה. המכוונת התנהגות לתכנן
המרכזית. העצבים בכזעוכת כליקוי זאת תופסים כלומר שנמצא, הקשו הבנת

 שנמצא )פירוש הכוונמן האקזכוי התפקוז של לוואי תוצו החברתי בקושי הרואים יש .2
 לזימוי גוום המונמן התפקוז ראשית, זוכים: במספר וזאת מווים( אצל מעט לא

 שכתגובה או ירת, חבותי ולזימוי להתבוזזות גם וגורם מוכלל מצזו שהוא יווז, עצמי
 וכן העצכזי בזימוי הפחתה יש מכן וכתוצאה חוזה עולה תסכול, כוופיע הלימוזי לכשל
 הללו הילזים תפיסת של תופעה יש שנית, מוצלחות. חבותיות אינטראקציות פחות

 המורים עם הזזהות מתון קווה זה הצעירים בגילים הגיל. בני קבוצת בקוב כחריגים
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 תחושת מוכללת יוונר מאוחרים בגיל'□ כחויגים; למיזה לקויות עם לילזים שמתייחסים
 חזבקת סטיגמטיזציח. - אחוים נרחבים תחומים על 'הוגילים' מהילזים שלחם השוני
 אלה ילדים של בהרחקתם גוברת הלמידה לקות עם לילז בהתייחסות )סטיגמה( תוויות

עזו. שיעורי ואפילו מיוחזות כיתות כמו כיתתיות, חוץ למסגרות

 מופיעה לאינפנטיליות ונטייה שליליות תוויות הצמזת כולל שליליות, חברתיות עמזות

 מוצאים ובים מחקרים (.Reiss & Benson, 1982) למיזה לקויות עם בוגרים אצל גם
 הזיכאון הופעת את ובנסו, ריס מסבירים כן ופסיכו-פתולוגיות. חברתיות בעיות בין קשו
 מתמשכים יחסים ובהיעזו חברתית תמיכה בהיעזו למידה לקויות עם אנשים אצל

וסקסואליים. אוהבים

 כלומר כקו-מווביזיות, חברתיות ובעיות למיזה לקות בין למתאמים המתייחסים יש .3
לא. ואולי מאחז הסבו להן יש שאולי בו-זמנית הקורות תופעות שתי

 המחקר את סקירתם בעקבות (,Morrison & Cosden, 1977) וקוסזן מוויסון
 וביזת זחייה מנבאת איננה למיזה שלקות טוענים, השונים, להסברים והתייחסותם

 להסתכל צורך אין לזעתם, כן, על גבוהים. באחוזים המשותף המופע למרות חברתי
 ומאפיינים שני מצז וחוסן עמיזות וגורמי אחז מצז סיכון גורמי סיכון. גורם כעל עליה

 הלמיזה לקויות עם הילז אם לזעתם, הקובעים, הם וקהילה משפחה כמו סביבתיים,
הסתגלות. מבעיות או חברתי מקושי גם יסבול

 והופעת למיזה לקות בין המזווח הקשר אי או הקשר בנושא למעלה שאמרנו כפי ושוב,
 ברובו שהמחקר מכך, נובעים השונים וההסברים שהממצאים ייתכן פסיכו-פתולוגיה,

 אליהם ומתייחסים למיזה מלקויות הסובלים ילזים של הרבה מההטרוגניות מתעלם
 ורוארק פורסט טסאטסינס, החברתיים־רגשיים. הקשיים אל גם וכן־ אחת קבוצה כאל

(1997 .,Isatsanis et al) ,לקויי של הגזולות הקבוצות שתי בין מבחינים למשל" 
 הספרות התייחסה שאליה )זו האחות והקבוצה מילוליים" ה"לא קבוצת קרי הלמיזה",

בלבז(. עשורים שני לפני עז בלעזית כמעט למיזה לקויות של המקצועית

 את להסביר שיכולות בכוחקוים, שונות הגזרות כזצאנו החברתי התחום בהגזרת גם
 הבנת של קוגניטיביים באלמנטים בהגזוה המשתמשים מחקרים יש בממצאים. השונות

 חברתיות התנהגויות או חברתיות מיומנויות מגזיוים אחרים חברתית, התנהגות כללי
הגיל. בני יזי על בחברה מקובלות המזגישים אחרים ויש המחקר, כמשתנה שונות

 הן לבנות, בנים בין הבזלים נמצאו המגזר. היא בחשבון לקחת שיש נוספת אבחנה
 המחקרים שברוב )נושא לגילים מעבר חברתיות בעיות של המופע של היציבות במיזת
 החברתית המקובלות בתחום למשל, זאת, השוני. תחומי של והן ויציב( כקבוע מופיע

(.Vaughn & Haager, 1994) החברתיות וההתנהגויות
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 הבעיות הופעת מיקום של אבחנה מוסיפים (Pearl et al,. 1986) ופונט זונאו פרל,

לו. מחוצה לא אן הספו, בבית מופיעות שהן ומוצאים החבותיות

זסמים עבריינות של ובעיות למידה לקות ו.
 התבטאה עבריינות לבין הלמידה בתחום נכות שבין בקשר המחקרית ההתעניינות

 אולם, התופעות. בין אפשרי קשו של בקיומו התומכים אמפיניים ממצאים של בצבינה

 Jarvelin et al),. אלה לקשוים לגורמים ביחס בלבז מועטה הסכמה ישנה כיום גם
1994.)

 כקבוצת למינה מלקויות הסובלים הנועג ובני הילנים קבוצת את הגואים חוקנים יש

 Johnson & )לנוגמה, לעבריינות נכות בין המקשגת בספוות הבולטת האוכלוסייה
 לקות בעלי של 90% עד של שיעוג על מעידים ופנל ג׳ונסון בסקירתם, (.Fennel, ן 992

 נכות עם הילנים ששיעוג יצוין היחס, המחשת לשם עבגיינים. נענים בקרב למידה
 מצבם לבחינת הוועדה )דו״ח 10%כ- הוא בישנאל, האוכלוסייה מכלל הלמידה בתחום

(.1997 מגגלית, החינון, משוד למידה לקויי עם תלמינים של

 המאכלסת דו בעיקג העבריינים, אוכלוסיית את הבתקים יש ים.١נו-סטג הם המחקר כיווני
 באוכלוסייה חלקם על בהגבה עולה מתוכם הלמידה" "לקויי אחת כי ומוצאים כלא, בתי

 50%ש- מדווחים, (Morrison & Cosden, 1977) וקוסנן מוריסון למשל, הכללית.
 לקויות קבוצת את בודקים אחגים למידה. מלקויות סובלים הצעירים מהעבגיינים

ופשע. לעבגיינות הגיעו מהם כמה ובוחנים הלמינה

 של גדול מנגם על שנשען במחקגם, (Keilitz & Dunivant, 1986) תוניבנט ٢١קאיל
 פלילי, גישום ללא ומחציתם עבגייניות עביגות של גישום עם היו שמחציתם נעוים,

 יותג גב מספג ביצוע על מובהק באופן בגאיונות דיווחו למידה לקויות עם נעגים כי הגאו
 בבית משמעת בעיות בסמים, שימוש פינית, )אליכוות שונים מסוגים עבריינות מעשי של

 ללא לעמיתיהם ביחס פלילי רישום בעלי להיות 2.2 פי גבוה בסיכון נמצאו הם הספר(.

מונלים: מספג בענות שנמצא לקשו הסבו הציעו ונוניבנט קאילקי הלקות.

 למוענים הלמינה לקויות עם הצעיוים את ההופכות אישיות לתכונות קשוו הראשון,
(.Susceptibility lheory) (Post,! 981) המועדות מודל - עבוייניות בהתנהגויות לנקוט

 התנהגותם, תוצאות לנבא יכולת חוסר באימפולסים, שליטה חוסר כוללות אלו תכונות
 ונטייה בקלות להשתכנע מוענות מנוחה, חוסו חבותיים, חוקים של לקויה הבנה

 תכונות בעלי הם הלמינה לקויות בעלי הילדים נה, מונל לפי מוחצנת. להתנהגות
עבויינית. להתנהגות גבוה בסיכון אותם המציבות אופייניות
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 לכישלון גורמת למיזה לקות זה, מוזל פי ל ول מתוון. כגוום הקשר את תופס השני המוזל
 School Failure) הלימוזי הכישלון מוזל - עבריינית להתנהגות לבסוף המביא לימוזי,

Post,! 981) (Teory.) הנמון, העצמי בזימוי ٧נעו התופעות שתי בין המקשו המנגנון 
 שואף הילז בלימוזים. כישלונותיו עקב הלמיזה לקויות עם הילז שחש ובעוינות בתסכול

 המחויבות את כזפחית הליכווזי הכישלון כן, כמו בו. פגיעתה על כנקכוה בחבנה לפגוע
 ולנורמות לחוקים המחויבות את מקטין גם כן ועקב הספו לבית השייכות תחושת ואת

 חבותית להתחבר לנעו לגוום עלול הכישלון לכן, בנוסף בחבגה. המקובלות ההתנהגות
עבגייניות. לתת-תובויות קני כמוהו, נמוך עצמי זימוי בעלות לקבוצות

 אופנות של תוצו על כוזובו כאן אן מתוון, כגוום הקשו את תופס השלישי המוזל גם
 נוקשה באופן כוטופלים למיזה לקויות עם ילזים זה, כזודל פי על בילזים. ההתעובות

 Differential Treatment) הזיפרנציאלי הטיפול מוזל - האכיפה כוענכות יזי על יותו
981) (Theoryו ,Post.) ,מעשי לביצוע גבוה בסיכון בהכוח אינם הילזים במקוו כלומר 

 בשל שביצעו, עבירות על המשטוה יזי על להיתפס יותו גבוה בסיכון הם אולם עבריינות,
 בסיכון הם לכן, בנוסף העבירה. של "מוצלח" תכנון על מקשה שמוגבלותם העובזה

 ואף האנטי-חברתית התנהגותם בשל שביצעו עביוות על מורשעים להיות יותו גבוה
סיבות. אותן בשל המשפט בתי יזי על יתיוה בחומוה להיענש יותו גבוה בסיכון

 התופעות שתי היווצוות את המסביו משותף חברתי גוום על מזבו הרביעי המוזל
 Socio-demographic Characteristics) הסוציו-זמוגרפיים המאפיינים מוזל -

Theory)־ (ו 981 ,Post.) משתנים של תולזה הן למיזה ולקות עבריינות זה, מודל פי על 
 ההווים של נכזוכה השכלה כמו המשפחה, של סוציו-זכזוגופיים למאפיינים הקשווים

קשה. כלכלי ומצב

 שאלונים באמצעות בוזקים שבה לזון הקשוו מתוזולוגי, הסבו הוא לקשר אחו הסבו
 ובשאלונים( )בואיונות פחות לזווח נוטים למיזה לקות עם ילזים עולם. ותפיסות עמזות

הלמיזה. לקות ללא לעמיתיהם ביחס חבותית מקובלת התנהגות על

 מתון מדגם על ערכו (Keilitz & Dunivant, 1986) וזוניבנט ٧שקאילי אוון במחקר
 לקויות בין קשו על מצביעים הם למעלה(, )שצוטט קוזמות הושעות ללא הילזים
 הטוענים במוזלים תמכו גם המחקר ניתוחי לטענתם, ולהושעה. לעבריינות למיזה
 נבחן זה במחקו מתוזולוגית. הטיה בזבר הטעון את ופסלו המשתנים בין סיבתי לקשר

 בעבירות. שהורשעו הנוער ובני הילזים בקבוצת למיזה לקויות עם הילזים שיעור גם
למיזה. לקות בעלי הם העבריינים הנעוים 36٥/٠ש- כן על הצביעו הממצאים

 (,Rourke & Fuerest,1992) ופורסט רוארק מנתקים הללו המחקרים לכל בניגוז
 עזויות שאין טוענים, הם ועבריינות. לכזיזה לקות בין הקשר את ההיקף, ובת בסקירתם

 לפשיעה. ונטייה אנטי-חבותיות התנהגויות מפתחים למיזה לקויות עם שילזים לכן
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 ת١נ١١עבו שקושרים כמי לעיל, שצוטטו (,Johnson & Fennel, 1992) ופנל ג׳ונסון גם
 של לעוכזקם לוות מספיק ניסיון ועשם שלא טוענים הלמידה", "לקויי לאוכלוסיית

 זקות בהבחנות צונן יש לדעתם, העבביינות. לסוג הלמיזה לקות מאפייני בין הקשוים
 עם הילזים שאוכלוסיית מאתו זאת תקפות, מסקנות להסיק מנת על יותו ומזויקות

 לקויות עם ילזים בין להבחין מציעים גם הם הומוגנית. קבוצה איננה הלמיזה לקויות
ווגשי. קשבי חשיבתי, מוטובי, תפיסתי, בתחום

 לקות עם ילדים של בהקשב המחקו מתייחם שאליה נוסף סיכון היא לסמים החשיפה
 בעלי של סיכוייהם כי מצאו, (Karacosta & Fisher, 1993) ופישו קואקוסטא למיזה.

 במחקום הלקות. בלא גילם לבני בהשוואה 2.7 פי עולה לסמים להתמכו הלמיזה לקות
 כבעלי אובחנו אשו אלה מתון 70% כי ונמצא, ו8 עז 12 בני נענים של מזגם נבזק

למיזה. לקויות בעלי היו שונים לסמים התמכבויות

 מסוימות שקבוצות מציינים בישואל, שנעשה המחקו את שסקנו (,2001) ועוזיאל מדום
 מצויות שכלי, פיגור ובעלי למיזה לקויות בעלי בעיקר נכויות, עם נועג ובני ילזים של

 עזיין בתחום המחקנים לטענתם, בסמים. ולשימוש עבניינית להתנהגות גבוה בסיכון
 שאין מאחו אלה. לקשוים הגוומים אוזות על מסקנות להסיק מאפשוים ואינם מועטים
 החוקוים נכויות, עם ענ١נ ובני ילזים בקרב העבנייניות תופעות היקף על מיזע בישראל

 את תואמת שהתרשמותם בתחום, מקצוע אנשי עם ואיונות על מסקנותיהם את בונים
 לעבריינות. לכזיזה לקויות שבין הקשו בזבו למעלה שנסקוו המחקריים הממצאים
 להפון בסיכון מצויים ראוי לטיפול זוכים שאינם למיזה לקויות עם ילזים לטענתם,

 שלא למיזה לקויות בעלי הם כלא בבתי כיום השוהים ובים שעבריינים וייתכן לעבריינים
בילזותם. אובחנו

 טוען למשל, (,1991) ויניקוט דומות. התושמויות נמצא הפסיכו-אנליטית בספרות גם
 לפתח המועזים ילזים הם משמעותי אובזן או ראשוני חסן של מחוויה שסבלו שילזים

 כוגיל כלקוי עצכזו את לחוות עלול הלמיזה לקויות עם הילז עברייניות. התנהגויות
 המסוזות הלמיזה תחילת עם אן חייו, בראשית תקין כילז עצמו את לחוות או צעיר

 איומה חרזה חש הוא אליו, מותאמות שאינן זרישות פי על המתבצעת והפורמלית,
 תחושת זוהי שליטתו. ואת ביטחונו את ומאבז הסביבה לזרישות להסתגל בכזאכזציו

 הנטייה הראשונים, בשלביה לעבריינות. ויניקוט, של לטענתו להוביל, שעלולה אובדן
 ברצון רואה ויניקוט - התוקפנות את מחזש לגלות הרצון של סימן היא האנטי-סוציאלית

תקווה. של ביטוי לאיבוז שהלן מה את לעצמי להחזיר
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שבי שער
 במסגרת טיסולית התערבות הטיטולי׳ המרכז

בירושלים הססיבולוגי-חינוכי השירות



ראשון שער

מבוא

 למודה׳ לקית עם לולזים הטיפולי 'המוכז של להקמתי שהביא המהלן יפירט זה בשעו
 כמקום נתפס השירות )שפ״ח(. יוושלים עיריית של הפסיכולוגי-חינוכי השיוות במסגנת

 ל״אשלים" החביוה בזכות התאפשוה שהקמתו כזה, מוזל של לפיתוחו ביותו מתאים
 בבסיס שעמזו הכווטיבציות יתואוו להפעלתו, הוציונל יוסבר כן, כמו ישראל. ג׳וינט -

 המורכבויות יוצגו המוכז, של להקמתו שהביאו והניהוליים המעוכתיים השיקולים
 המעוכתיים האילוצים שונות, ואישיות מקצועיות ארגוניות, תפיסות בין והקונפליקטים

עכום. וזוכיההוזמוזזות

 הואשון, בשעו שהוצגה כפי התיאווטית, ההבנה זה, לספו הפתיחה בדבוי כאמור
 במהלן וק נוכש וחלקה הטיפולי', 'המנכז של המוביל הצוות לנשות בחלקה נק עמזה

 לנשות להעמיז נצון מתון נעשתה תחילה התיאונטי החלק את להציג הבחינה העבוזה.
 למיזה לקויות עם הילז להבנת המוצע החשיבה כוהלן את פסיכולוג כל ולרשות הקונא

 והמושגים הטיפולית העבוזה של הבסיסית התפיסה לו. שזקוק למי המתאים והטיפול
 'המרכז׳ התפתח שבו האופן מנאשיתו. הטיפולי' ׳המנכז לנשות עכוזו השתמשנו שבהם

זה. בשעו כאמוו, יוצג, ומערכתית אנגונית מבחינה

 הפסיכולוגי- והשינות היעז אוכלוסיית יוצגו הנאשון בחלק חלקים. לשני נחלק זה שעו
 סיכום יובא השענ של השני בחלקו הפוויקט. התפתחות ותתואו ינושלים בעיניית חינוכי

הפרויקט. מהפעלת ומסקנות המנכז במסגרת שנערכו מעקבים של
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ייחודי ילד

היעד אוכלוסיית

 - העירוניות החינון־ במסגרות הלומדים תלמיוים כללה הפרויקט של היעז אוכלוסיית
 מטווח כסובלים פסיכולוגית, או רפואית הכואובחנים - המיוחז בחינון או הרגיל בחינון

 במערכת פגיעות למיזה, לקויות נירו-התפתחותיות, תסמונות בעלי נרחב: הפרעות
 עם ילוים רק לא נכללו היעז באוכלוסיית ועוד. תקשורת, בעיות המרכזית, העצבים
 כאלה גם אלא השונים, לסוגיו המיוחז החינון מסגרות את המאכלסים גבוהה פגיעות

 כ"לקויי המוגזרים תלמיזים כמו מיוחז, לחינון השמה בזמנו הצזיקו לא שבעיותיהם
 ובני אלה שילזים יזוע כללי, באופן גבוה. בסיכון ניסיוננו, לפי הנמצאים, אן לכויזה",

 על לו. זקוקים שהם התומן הנפשי הטיפול את ברובם, מקבלים, אינם משפחותיהם

 במקרים ٦א מיוחזות, הוראה ולזרכי חינון־ למסגרות זקוקים שהם מקובל החינון מערכת
 בהן ואין הילזים, של האופטימלית ההתפתחות את מאפשרות או מספיקות אלו אין רבים

 ציבוריות טיפוליות מסגרות גם שונות, מסיבות הסיכון. ממעגל הילזים את להוציא כזי
 או אלה, לילזים המתאים טיפול למתן ערוכות אינן הנפש, לבריאות תחנות כמו אחרות,

נפשי. טיפול להם מספקות אינן ולכן מיוחז חינון כזכאי אותם תופסות שהן

 בעיות ממגוון ברובם סובלים היעז אוכלוסיית ילזי הכזאותרות, לבעיותיהם כזעבר
 נוטים הם עתיזם. את ומסכנות חייהם באיכות קשה הפוגעות ומשפחתיות נפשיות
 אל חוזרת סובלים, הם שממנה הבעיה, מהם ובים אצל שהופנמה; מסטיגמה לסבול

 עצמם את לתפוס נוטים אלה ילזים מכן, כתוצאה שלהם. הזהות )גרעין( ליבת תון
 של תסמינים מפתחים מהם ובים הרגילים. הילזים לקהילת שייכים ובלתי כחריגים

 אובזניות, נטיות וחוזה, זיכאון לה, ומחוצה במשפחה ותפקוזיות התנהגותיות הפרעות
 מטופלות בלתי משניות בעיות פסיכוזות. אף אחזים ובמקרים פסיכו-סומטיות מחלות

 מבחינת מרכזיות אבל החינוכית, בכועוכת הכואותרת הגלויה לבעיה אולי )משניות אלה
 בהצטרפותן ועלולות, האחרים המשפחה בני על עצום וגשי ٧לח יוצרות הפגיעה( חומות
 של הפיכתו זו, בזון מרכזית. תפקוזית להפרעה להתפתח אחוות, משפחתיות לבעיות

הנפשי. מצבו את יותר עוז מחכויוה המשפחה של הבעייתי למוקז הפגוע הילז
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שני שער

בירושלים יכולוגי-םינוכי٠הס השירות

המבנה ר١תיא א.
 מספר )מבחינת התושבים מספר מבחינת בישראל הגזולה העיר היום היא ירושלים

 נותן בירושלים הפסיכולוגי-חינוכי השירות החינוכיים. השירותים צרכני שבה, התלמיזים
 מנה והוא וערבי( חרזי ממלכתי-זתי, )ממלכתי, בעיר המגזרים לכלל פסיכולוגי שירות
משרות. 80בכ- פסיכולוגים 140כ- 2000 בשנת

 בקהילה, הממוקמות תחנות, - סניפים שבעה ולו מטה, - מרכזי כשירות מנוהל השירות
 החינון למערכות פסיכולוגי שירות נותנות מהתחנות שש שלהן. השירות מתן באזור

 למגזר קהילתיות תחנות חמש העיר: של אזורית-קהילתית חלוקה פי על הממלכתיות
 החרדי למגזר שירות נותנת אחת תחנה לאלה, בנוסף הערבי. למגזר ואחת היהוזי

 שהשירות זה אן התלמידים, מספר מבחינת בעיר ביותר הגזול )המגזר העיר בכל
 עובז תחנה בכל האחרונים(. העשורים בשני רק יותר גזול בהיקף ניתן בו הפסיכולוגי

 תת- התמחויות, מגוון ובעלי שונים התמחות בשלבי חינוכיים פסיכולוגים של צוות
 של היא זה מבנה מאחורי העומזת הארגונית התפיסה נוספים. עניין ותחוכוי התמחויות

 האוכלוסייה, - הצרכנים אל השירות את לקרב ללקוחות": פנים "עם לקהילה שירות מתן
 בתוך בעיקרו ניתן השירות ולהורים. החינון למערכות לזמין ולהפכו השירות את להנגיש

 לחטיבת ועז חובה גן למן הרגיל, בחינון והמיוחז. הרגיל החינוך של החינוכיות המסגרות
 גילאי בכל ולתלמידיהן החינוכיות לכזסגרות השירות ניתן המיוחד, בחינון ואילו הביניים,

 של כניסה ואין טיפולי שירות ניתן התיכון לתלמיזי .21 עז שלוש מגיל הפורמלי, החינוך
 שנות בסוף רק הופעל השירות של זה שמבנה לציין, יש החינוך. למערכות פסיכולוגים

 הניהולית והתפיסה עלה, בשירות הפסיכולוגים מספר מאוז, גזלה שהעיר לאחר ,80ה-
 היה הארגוני המבנה בעיר. הלקוחות לכל אחז ממרכז ניתן השירות כן, לפני השתנתה.

 נעשתה עבוזה לצוותי העובזים של הפנימית החלוקה אחז. מנהל ידי על ונוהל ריכוזי
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לזייחודי

 חטיבות ספו, ’בת ילזים, )גני השירותים מקבלי סוג לפי או מקצועיים עיסוק תחומי לפי
 שנות בסוף יותו, מאותו כאמוב, הוקמה, החוזי למגזו התחנה מיוחז(. חינון ביניים,

 תחנה זוהי החוזי. במגזב ייחוזית פסיכולוגית בעזרה לצווך המוזעות כשעלתה ,80ה-
 עם לאזורים. חלוקה לפי ולא העיו, חלקי בכל החודי למגזר שיוות הנותנת ריכוזית,
 מוכזיים, תפקיזים ובעלי התחנות מנהלי אוגזו אזווי, בניהול קהילתיות לתחנות הפיצול

 במטה השיוות. מנהלת בואשות אחז במטה הקוזם, במבנה השיוות את שהובילו
 חשיבות בעלי תוכן תחומי על אחואים שהיו מוכזיים, תפקיזים בעלי לפעול המשיכו
 שעבזו הפסיכולוגים אן- על-אזוויים, עבודה צוותי ניכזו וחלקם השיוות להנהלת

 תחום המיוחז, החינון תחום )למשל, האזוניות לתחנות להשתיין המשיכו בהנחייתם
 מסגנות לכל מלא בהיקף ניתן שאינו ייחוזי שינות מתן של תחומים או למיזה, לקויות
 הטיפול תחום או העליונה מהחטיבה במתבגוים הטיפול תחום כמו בעיר, החינון

 עוסק לתחנות, מנכזיים שיוותים נותן השיוות, מזיניות את קובע המטה המשפחתי(.
 - ייעוצי הפסיכולוגי )השיוות החינון משרז מטה עם קשנים מקיים מזיניות, בקביעת

 לעבוזה מוזלים של פיתוח בעבוזת עוסק )מנח״י(, העירונית החינוך מחלקת ועם שפ״י(
 העובזים את מלווה השונות, בזוגותיהם העובזים של המקצועי התפקוז ובפיתוח
 האישיים ההתפתחות וצווכי הלקוחות לצונכי בהתאם מקצועית, התמחות בתהליכי

 לבין המטה בין ונציף, קבוע מתמיז, זיאלוג קיים ובקנה. מעקב בתהליכי עוסק וכן שלהם
 נלוונטית, בצונה לעיל שצוין מה בכל לעסוק למטה שמאפשו מה האזוניות, התחנות
 בכוגבלות כותבצע זאת כל והעובזים. הלקוחות לצונכי מענה מתן תוך וכועוזכנת זינכוית

מהיו. בקצב הגזלה נ١בע השינות את המלוות נה١תת-תק של קשות

 התלמיזים לנווחת זאגה הייתה השנים כל במשן הפסיכולוגי-חינוכי השינות מטנת
 בעיקו היו מכן שנגזרו השירות עבוזת מוקזי הלימוז. במסגנות הנפשית ולבניאותם

 למלא להן לאפשו כזי החינוך, למסגנות מענכתית וקונסולטציה ٢ייעו מתן )ו( שניים:
 להונים ٢ייעו ומתן וצנכיו התלמיז הענכת (2) אופטימלי; באופן החינוכי תפקיזן את

 בזנן ניתן השינות הייחוזיים. לצנכיו בהתאם להתפתח לילז שיאפשנו ולמחנכים,
 'פסיכולוג או הספו' בית 'פסיכולוג ונקנא לכזענכת שהוצמז פסיכולוג יזי על כלל
 המענכת בתון הפסיכולוגית העבוזה סוגי לכל האחנאי הוא הכוענכת׳ 'פסיכולוג הגן'.

 הספו בבית שבועי עבוזה יום )בממוצע: לו המוקצב הזמן במסגנת מופקד הוא שעליה
 השנים, במהלן מיוחז(. לחינון ספר בבית יומיים עז ויום בגן חוזשי עבוזה יום הנגיל,
 במערכות הפסיכולוגיים ההתענבות ואופני העבוזה מתכונות של ההזגשים ושונו פותחו

 עבוזה שיטות לגבי ניסויים שנעשו או לפיתוח, ייחוזיים נושאים נבחנו פעם מזי החינוך.
המקצועי. מהנוף נעלמו וחלקם השינות בעבוזת בחלקם הוטמעו אלה חזשות.
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טיפיל כמקום הפסיכולוגי-חיבוכי השירות ٠ב

 ודילמות עמדות למיזה: לקויות עם בילדים נסשי לטיפול מרכז להקמת הרציונל

 החינוכית המערכת בתון הילד ٦١ב אינטגרטיבי צומת הוא הפסיכולוגי-חינוכי השירות
 בהשכלתם שהם בשיוות, העובזים הפסיכולוגים פסיכולוגיה. - הטיפולי המקצוע ١לבי

 ספוי", הבית המורים "חזר בתון־ גיסא, מחז נמצאים, חינוכיים, פסיכולוגים ובהכשותם
 לעזנה, הזקוקים לתלמיזים בקשו אותם ומזויכים להם מייעצים מורים, עם עובזים
 הקונפליקטים הילז, של ההתפתחותי לעולמו הקשוו בכל מעווים הם גיסא, ומאיזן

 ואת הסביבה עם שלו האינטראקציה איכות את הקובעות הפנימיות והחוויות שלו
 במעוכת טיפוליים כגוומים הפסיכולוגים של מקומם כן, על הנפשית. בויאותו ומת

 בהבנת ועוסק הילז של הרגשי עולמו את מכיו החינוכי הפסיכולוג טבעי. הוא החינון
 שבה החינוכית הסביבה וזרישות הלימוזיים ומיומנויותיו כישוונותיו בין האינטואקציה

גזל. הילז

 מתכונת לבנות מאפשו הספו בתי עם החינוכיים לפסיכולוגים שיש והטוב המבני הקשו
 המחנכים עם שוטף מגע ושל אחז, מצז טיפולית, במסגות נפשי טיפול של ייחוזית

שני. מצז הספר, בבית הנוספים החינוכיים והגוומים

 הייתה התפתחות, קשיי עם או מיוחזים, צוכים בעלי ילזים עם הטיפולית העבוזה
 שולי מקום לה ניתן כי אם בשירות, המקצועית העשייה מתפיסת מוכזי חלק תמיד

 עיקו ככזוכזי, נתפס כלקוח הילז כועמד כאשו גם בפועל. הישיו הטיפול היקף כובחינת
 מוריו כמו הילז, את המלווים השונים לגוומים ٢ייעו למתן כאמוו, הופנתה, העבוזה

 הפון בסזר אולי, בגנים, הספו; בתי בילזי כשמזובו - והווים מורים - זה )בסזר והוויו
 ניתן השיוות עבורו. הנפש בריאות לסוכני יהפכו שהם כזי גננות(, כן ואחו הווים קוזם -

 כלל בזון ישיו, פסיכולוגי לטיפול הופנה הילז ואז הספיקה לא זו עזוה שבו לכוקום עז
 השירות במסגות פותחו השנים במשן זאת, בכל בעיו. אחוות נפש בויאות לסוכנויות

 ילזים ואכן, וקבוצתי. משפחתי פוטני, טיפול מתן של שונים מוזלים הפסיכולוגי-חינוכי
 בתון המערכת' 'פסיכולוג יזי על ישיו נפשי טיפול קיבלו משפחותיהם ובני ובים( )לא

 ביוושלים השיוות של קיוכוו שנות כל במשך השירות. בתחנת או החינוכית הכוסגות
 וצון והיה בלבז מצומצם בהיקף זאת אף בילזים, ישירות טיפוליות התערבויות נעשו

להרחיבו.

 עם בילזים נפשי לטיפול טיפולי כמוזל ובעיצובו הטיפולי׳ 'המוכז בהקמת השקעה
 פסיכולוג- בין קשו ייווצו שבו מוקז יצירת כמאפשות נתפסה גבוה בסיכון למיזה לקויות
 המשותף לקשו חשוב כמקום נתפס זה מוקז החינוכית. המעוכת פסיכולוג לבין מטפל
 שיתבהו כפי נוספים, חינון וגורמי הוויו מוויו, לבין בילז המטפל הפסיכולוג בין שנוצו

 המטפל הפסיכולוג קשובין בניית על זגש שם שפותח המודל המקרים. בהמשןבתיאווי
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 סביבה של "מעטפת" ליצירת אגים1ז שיחד הספר, בית פסיכולוג לבין הטיפולי' ב׳מוכז
 חוברים וו בוון החינוכית. המסגות בתון־ לילו (Winnicott, ו 965) ומאפשרת מכילה

 ילו באותו הפסיכולוג של ישיר וטיפול הנוקק הילו אל הכזווה של מקצועית גישה יחו

ובקשייו.

 תפיסת בבסיס ומתמיו, מאו כאמוו, עמדה, כוו משולבת התעובות של ייחווית תפיסה
 הטיפולית העבודה את למקד הבחיוה בירושלים. הפסיכולוגי-חינוכי השיוות של העבודה
 אחו חיפוש כלכליות: מסיבות לואשונה, נבעה, גבוה בסיכון למידה לקויות עם בילוים

 גיוינט - ל״אשלים" החביוה עם ובות. שנים במשך להקים שחלמנו למפעל תוום גוום
 אן נראה נועו, ובני ילוים של מסכנת התפתחות למניעת פוויקטים המפתחים ישראל,

 שהפסיכולוג משום ואת, למיוה. לקויות עם ילוים של וו, יעו באוכלוסיית לבחוו טבעי
 והתפתחות צמיחה לו לאפשו כוי הלומד, הילד של בסביבה או בתנאים מתערב החינוכי
 נפשי, טיפול גם בלמיוה המתקשה לילו יספק פסיכולוגי-חינוכי ששיוות מתאים בויאה.

 התנאים את המיטבי באופן ולנצל שלו הלמיוה פוטנציאל את לממש לו לאפשו כוי
 את להתאים למענכת יסייע השינות ובו-ומנית, במשולב מומנת. החינוכית שהמענכת

 שתתמקד אחרת טיפולית סוכנות אין כי בווו, לנו היה לילו. המיטבי באופן עצמה
ייחווי. באופן להתייחס יש בהם לטיפול כי והתושמנו, אלה בילוים נפשי בטיפול

 לקויי בילוים נפשי לטיפול ׳המוכו בבניית מרכויות מטוות שתי כן, אם לעצמנו, הצבנו
 ייחווית עבווה ורן לבנות האחת, הפסיכולוגי-חינוכי. השירות במסגות בסיכון' למיוה

 נפשי טיפול של ייחווית ٦ור למצוא והשנייה השיוות, במסגרת בילוים נפשי טיפול של

וב-בעייתיים. למיוה לקויות עם בילדים

 אוגוניות החלטות ובקבלת בהתלבטויות שלוותה השקעה ורש מהמטרות אחת כל מילוי

 שכאמור, משום, ואת, יותו. פשוט תחילה ננאה היה הואשונה המטנה מילוי ואישיות.
 את והכונו בנו נתנו שלקוחותינו הוב האמון על בנינו בעבו. שונות בצווות בנושא עסקנו

 נתפסה שוו כפי בעבוותנו, פעם לא שנוצר נאמנויות" "קונפליקט של המורכב המקום
 למערכת או הספר לבית למחנן, לשניים, או אחו להורה לילד, )נאמנות הלקוחות ידי על

 להשתמש אלא אישי, מטיפול רק לא ליהנות לילו לאפשר רצינו העירונית(. החינון
 מורים( )הורים, לקליניקה ٧מחו בו למטפלים ٢ייעו נותנים אנו כאשר אותו בהבנתנו
 כולם. בין ואינטראקטיבית מועילה אינטגרציה בבניית שלנו ההשפעה את ולהרחיב

 שיפורט כפי לפרויקט, הפסיכולוגים של הבחירה לשיקולי יותר נגעו הלבטים בתחילה,
 לגביהגורתאופיהקשרבין׳הפסיכולוג מתלבטים עצמנו את מצאנו העבווה במשן להלן.

 באמצעות עקיף טיפול בילו )המטפל המערכת' 'פסיכולוג לבין בילו( )ישירות המטפל׳
 בין הישירים המגעים מהות כולל ומחנכיו(, הוריו בו: הישירים למטפלים טיפולי ٢עו١י

 כן, כמו המערכת׳(. 'פסיכולוג באמצעות )שלא החינוכית למערכת המטפל הפסיכולוג
הפסיכולוגים. בין הקשר תוירות לגבי גם מתלבטים עצמנו מצאנו
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 למיזה לקויות עם בילזים נפשי טיפול של ייחודית זון מציאת השנייה, המטוה מילוי
 ארוכה. תקופה במשן אותנו שליווה ווב־לבטים, יותו מווכב תהלין היה וב-בעייתיים,

 לביטוי באו למיזה", "לקוי הקווי בילז לטיפול ייחוזיות גישות ופיתוח אלה לבטים תוצוי
 עם הילז של בקשו שיעסוק הבא, הסעיף את נייחז ושלו לעיל שפווט התיאווטי בדיון

לפוויקט. למיזה לקויות

 גם נעוכו ובמקביל לעיל שפווטו המטוות שתי בליבון עסק הטיפולי' 'המרכז של הצוות
בהמשן. שיפורט כפי הפרויקט, הקמת את שליוו והליווי ההיגוי בוועזות זיונים

למידה ת1י١לק עם בילז די١יים ל١טיס ג.
 לקות לו שיש בילז הטיפול האם היה הזון, בואשית ביותו, אותנו שהעסיק הנושא
 סבו המטפלים מקבוצת חלק כזו. הפועה ללא בילז מטיפול מהותי באופן שונה למיזה

 ואין המטופל של הייחוזי לאופי מתייחסים טיפול שבכל טענו, מטפלים הבזל. שאין
 ייחוזית. עבודה גישת פיתוח הזווש סינזוום כבעל הלמיזה" "לקוי הילז את לואות

 בצוות הזיונים המטפלים. של התיאווטית התפיסה על כמובן, התבססו, הטענות
 כזה ייחוד יש האם לבזוק נכונות נוצוה ובמהלכם וקשים, ובים היו ב׳מרכז' המטפלים

 שנציג כפי זאת, לגלות התחלנו העבוזה במהלף לאו. אם ובין יימצא אם בין אותו, ולחפש
 מאוחו מקוים. תיאווי נביא שבו השלישי ובשעו העבוזה, מהלן את המתאר הבא, בפוק

 חשובה הרי מזי, ובה בצווה לא אם גם המקצועית, בספוות סימוכין לכן־ מצאנו יותו
 חשובים הבזלים קיימים שלזעתו ,Palombo, 2001) פלומבו אצל במיוחז ומעניינת.

 ווטשטין ואצל כזו, הפועה ללא בילז טיפול לבין למיזה לקות לו שיש בילז הטיפול בין
(.Rothstein & Glenn, 1999) וגלן

 אן טכניקה, אותה נשאות בילז הטיפולית שהטכניקה טוען, העצמי, תוות איש פלומבו,
 עם מסוותית מפסיכותופיה שונה באופן להיתפס צוין אלה ילדים עם הטיפולי התהלין

הבזלים: מספר מזגיש הוא ילזים.

 ועל הילז על הלמיזה הפועת של להשפעות מוזע להיות המטפל על ואשית,
 מחשבות בין בווו באופן להבחין המטפל על שנית, מפגין. הילז שאותם התסמינים

 ידי על המתעוררים אלה לבין שלו הלמיזה הפועת בשל בילז המתעורוים ווגשות
 מאחו מובנים, אינם למיזה הפרעות עם ילזים קרובות, לעתים זו. להפועה הילז תגובת

 המחשבות את בחשבון מביאים אינם התופיסטים, כולל בהם, המטפלות שהזמויות
 גוומים יזי על כמונעות אליהן ומתייחסים ניוולוגית, כמונעים הילז של וההתנהגויות
 נכשלים אלה שמטפלים טוען, פלומבו בפשטות, זאת לומר אם בלבז. פסיכולוגיים

 הקויאה בלימוז נכשל לא למשל, זיסלקציה, עם ילז ליכולת. מוטיבציה בין בהבחנה
 עבוזתו כיצז מתאו פלומבו ללמוז. יכול אינו שהוא משום אלא ללמוז, רוצה שאינו בגלל

 אצלנו קוה גם וכן כאלה, במושגים לחשוב שלמז מאז השתנתה בילזים כמטפל



ייוז״־י ילד

 הן מופיע השינוי כי לדעת, נוכחנו פלומבו של בתיאוויו כמו הפסיכולוגי-חינוכי. בשיוות
 גם ומוניו. הוריו כמו בו, שמטפלות השונות לזמויות בתגובותינו והן הילז כלפי בגישה

 במעקבים, העוסק בפוק ויפווט המקוים בהצגות שיוזגם כפי בעבוזתנו, מצאנו אנו
 ספרו כי לי צר הלמיזה. לקות תלויי ותפקוזים פתולוגיות להתפתחות אופייניות מהויות

 ובה כה אנוגיה והשקענו הטיפולי', 'המוכז פתיחת עם לרשותנו עמז לא פלומבו של
בהיוה. כה בצווה כתב שהוא מה את לגלות

 מומזות, למעלה, התייחסנו שלחלקן מסוותיות, התפתחותיות פסיכו-זינמיות תיאוריות
 שבו האופן בגלל בילז, המטפלות הזמויות כלפי האשמות על עזינה, בצווה כלל בזרן

 להבין במקום הוא, לקשייו גוום לילז ההווים של בקשו ואה המטפל אליו. מגיבות הן
 הם שאין טענו, קליניים כוטפלים אמנם הילז. מקשיי כנובעים והקושי האינטראקציה את

 הפסיכו- את שלהם ההבנה את ייחסו הם ילזיהם; בעיות בשל ההווים את מאשימים
(.Miller, ו 981) עצמם ההווים של מתעים הבלתי כוהקונפליקטים כנובעת זינמיקה

 הפסיכולוגי-חינוכי בשיוות פוטני בטיפול המטפלים ווב של הטיפולית ההכשרה
 בזוגמאות ניתן לכן רב ביטוי קוהוט. של העצמי תיאוויית על התבססה ביוושלים

 תקופה. באותה הירושלמי בשיוות פסיכולוגית (,1995) אוסטוויל של בספוה הטיפוליות
 את (,Palombo, 2001)פלומבו כמו אנו, גם מצאנו המקצועית, וחשיבתנו ניסיוננו מתון

 למצב החיצוני מהמצב במעבו הטיפולית תנו1בעבו הלב תשומת מיקת של החשיבות
 של המקוים )ראה הנוטיבי והעצמי העצמי משמעות את הזגשנו הילז. של הפנימי

השלישי(. בשעו המתואוים משפחתי וטיפול פוטני טיפול

 'המרכז', פתיחת עם לרשותנו שעכוזה למיזה, לקויות על המקצועית בספנות הזגש
 ועל אחוים לילזים שלהם החבותיות התגובות על הילזים, התנהגות על בעיקו הושם

 Cosden et al., 1999; Morvitz & Motta, למשל, )ואה שלהם העצמית ההעוכה
1994 ,1992; Pickar, 1986; Vaughn & Haager.) ספוות של בקויאה פעם לא 

 הטענה מחשב. כאל לילז שמתייחסים וושם נוצו הניוולוגי או החינוכי בתחום מקצועית
 בזמןהנכון,בתנאיםהסביבתיים בו ישתמש שמהשמלמזיםאותומתוכנתלתוכווהוא היא,

 הפסיכו-זינמית הספוות המתאים. המקש על כשלוחצים מחשב, במונחי או המתאימים,
 לאופן הוקזשה מעטה לב תשומת ללמיזה. בלעזי כתנאי הליביזו, האהבה, את מזגישה

 התחלנו לכן העולם. את חווה שהילז הזון על משפיעים ניוו-פסיכולוגיים ליקויים שבו
 הסובייקטיביות החוויות כי נוכחנו ה׳מוכז'. במסגות הטיפולית בעבוזתנו יותר להתייחס

 גזלים. הם שבו וההקשו שלהם הנירו-פסיכולוגיים הליקויים זרן מסוננות ילזים של
 משנים מגבילים, הליקויים הילז. חוויית על ישירה השפעה יש הללו מהגורמים אחז לכל

 הפיווש על משפיעות המטפלות שהזמויות בעוז הילז, חוויות על מגבלות כופים או
 הילז, בין מעגליים מסרים וחילופי גוכולין יחסי של זפוסים כי ואינו הללו. החוויות של

 ילז כי נוכחנו מכן. לאחו שיבואו האינטראקציות של זון אבני הם וההקשו הליקויים
 האחוים זמויות ובקוב בו המטפלים בקוב שונות תגובות מעורו למתה הפועת עם



שני שער

 סזוה של ההתחלה וק זוהי אן אלו. הפועות ללא לז١ שמעווו ת١ב١התג מאשו ,١ב١סב
 את מגבירות שלפעמים בזוכים אלו לתגובות מגיב הילז אינטואקציות. של מווכבת

 את מחזקות זבר של שבסופו נוספות, לתגובות מובילות שלו התגובות השוני. משמעות
 חיוביות הן הילז של התגובות אם אפילו שליליות. אינטואקציות של השלילי המעגל
 ההתפתחות מהלן נמנעת. בלתי להיות עשויה מעגליות אינטראקציות סזגת בעיקרן,

 את לבזוק יש הלמיזה. הפועת נוכחות ידי על משתנה נמנע, בלתי באופן הילז, של

מתוחשות. כאלה הפועות שבהם התנאים

 העצמי, של הקוהסיביות משמעות את להפו עלולה למיזה הפגעת פלומבו, לפי
 כפי יחז, גם ההפגעות לשתי לגוום או הנרטיבי, העצמי של קוהונטיות להיעדג לתוום

 אצל שפתיים. מליקויים הסובלים ילזים אצל למשל, זאת, לגאות ניתן למעלה. שהואיתי
 העצמי. של הנגטיב ולמבנה לתוכן תורכזות וובליות ולא ורבליות שפה כוערכות הילז,

 עצמי ייווצר - נכשל הוא אם קוהסיבי. נגטיבי לעצמי מוביל התהלין - מצליח הוא אם
 מועז למיזה לקויות עם ילז העצמי. של הפועה תיווצו כלומו קוהונטי, לא נוטיבי

 העצמי של הנגטיב הטיפולי, התהלין בתון קוהונטי. לא נרטיב לעצמו לבנות יותו
 הוא אין אם וגם שלו, החוויות מתון הסיק שהילז המשמעויות על הסתכלות מאפשו

 קשו שאין לזכוו, חשוב עולמו. את להבין זוכו ולנסות בו לגעת יש וקוהסיבי קוהרנטי
 ילזים מפגין. שהוא הגלויים התסמינים לבין הילז של הסובייקטיבית החוויה בין פשוט

 עשויים משותפים היבטים פנימיים. ולקונפליקטים ٧לח לגוומי שונה באופן מגיבים
 גוומים אשו ניוו-פסיכולוגיים, ליקויים עם ישיג באופן מקושרים הם כאשו להתגלות,

 לקות של תוצג שאינן העצמי, של הפועות לגבי נכון זה אין אן ייחוזיות. לזיס-פונקציות
 ולהיפן, שונים, גלויים תסכזינים להניב יכולות פסיכולוגיות זינמיקות אותן שבהן למיזה,

 עם ילז למשל, גלויים. תסמינים אותם את להניב יכולות שונות פסיכולוגיות זינמיקות
 יכולתו חוסו בגלל מבוכה חש שהוא מאחו הספג, בבית אגרסיבי להיות עלול דיסלקציה

 הפון, באופן ולנסיגה. לביישנות להוביל עלולה אחו, ילז אצל כזו, שמבוכה בעוז לקווא,
.ADHD של או זיסלקציה של תוצג להיות יכולה הילז של אגוסיבית התנהגות



ייחודי ילד

הססיכולויי- בשירות נסשי׳ לטיסול ׳המרכז הקמת
הפרויקט התפתחות חימכי:

הטיסולין ׳המרכז סתיחח טרם א.
 שהשירות חלום בבחינת כאמור, היה, בילזים' נפשי לטיפול 'מרכז להקים הרעיון

 של שונות בתקופות מלהגשימו, חליפות והתרחק התקרב בירושלים הפסיכולוגי-חינוכי
 בחיפוש והוחל הרעיון את לממש הרצון שוב התעונו הקוזמת המאה בשלהי קיומו.
 שונים, רעיונות עלו מקזים בשלב זאת. לעשות אזם, כוח תקני של ٢לח בתנאי זנן,

 עבוזה בזון בחננו התהלין של שבסופו לציין, ראוי אחוים. מקומות לשרת שעשויים
 עם כאן. כותאנים אנו ואותה מלכתחילה חשבנו לא שעליה ובאוכלוסייה במעט שונה
 שנבנה. 'המוכז' פיתוח בשלבי אחרת או זו בזרן שולבו שעלו מהרעיונות רבים זאת,

 של פניכוית מערכתית מבט מנקוזת מזגים'. טיפולי 'מוכז לבנות חשבנו תחילה
 של והזגמה למיזה מקום להיות אמור היה 'המרכז׳ הפסיכולוגים(, של )זו השירות
 להפעיל יוכלו ושאותם ב׳מרכז', הפסיכולוגים ילמזו שאותם שונים, מסוגים טיפולים

 על תיעשה ב׳מרכז' הטיפולית שהעבוזה תוכנן, האזוריות. בתחנות בעבוזתם כן אחו
 ועל הפסיכולוגי-חינוכי בשירות העובזים שונות טיפוליות מזיסציפלינות מומחים יזי
 לפרקי האזוריות מהתחנות שיגיעו אלו, מזיסציפלינות אחת בכל מתמחים מספר יזי
 בהמשן, ובהשתלכוויות. שוטפת בהזוכה תלווה ושעבוזתם ברוטציה, מתוכננים, זמן

 שאינם אחוות, מזיסציפלינות נוספים מקצוע אנשי ל׳מוכז' לצוף מחשבה הייתה
 העבוזה העשרת לשם פסיכולוגים, לא ואפילו הפסיכולוגי-חינוכי השירות עובדי בהכרח

 הזגמות שתיערכנה תוכנן פסיכיאטרי(. ٧ע٦ן באמנות, מטפלים למשל, )כמו, והלמיזה
 כקו- עצמו בטיפול המעוכות" "פסיכולוגי ישותפו הצורן, לפי מהמקרים, ובחלק

 ב׳מוכז' לשלב הייתה התכנית המסוים. המקרה לצורף שיוגזו בתפקיז או תרפיסטים
 העברית, האוניברסיטה של הקלינית-חינוכית מהמגמה לפסיכולוגיה סטוזנטים גם

 'המרכז' זו, תכנית לפי הפסיכולוגי-חינוכי. בשירות עושים שהם הפוקטיקום במסגרת
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 חזרים בו יהיו העיר, חלקי כובל נוחה גישה אליו שתהיה נפוז, בכובנה לקום אמור היה
 חז-סטוית, )בוואה לזוגגזה טיפולים על לצפייה ואפשוויות ומשפחתי פוטני לטיפול

 ספרייה במקום תוכננה כן, כמו סגוו(. במעגל טלוויזיה של והזגמה צילום אפשרויות
 וכנסים סמינוים יקיים 'המוכז' הזמן שבמהלן הייתה, המחשבה מתאימה. מקצועית

 אנשי של נוספים לקהלים כן ואחו ביוושלים הפסיכולוגי-חינוכי בשיוות לפסיכולוגים
 הפסיכולוגים של ההתפתחותיים הצוכים מואיית כאמור, נבעו, הללו המחשבות מקצוע.

 צוכיהם את המספק לכולם, אטוקטיבי מקום להיות הפסיכולוגי-חינוכי השירות וצורכי
 בסוכנויות נפשי טיפול של שירות מקבלים שאינם אלה )במיוחז בעיו שלו הלקוחות של

בעיר(. אחוות

 פעיל, בשיתוף יהיה הטיפולי' 'המוכז של שייחוזו חשבנו הצוכנים, של ואות מנקוזת
 וזמויות יועץ )מחנן, לומז הילז שבה במסגות החינוכי הצוות של כולו, הטיפול במהלן
 והמעוכת הפסיכולוגים בין ליצוו שוצינו השותפות במסגרת(. לילד הקשורות אחוות

 אותה ביציות אלא הטיפול, על משוב ובקבלת הבעיה בתיאור רק לא הייתה החינוכית
 בסביבה ראינו המיטיבה. להתפתחותו לילז הזוושה מאפשות סביבה של מעטפת

 בפני טיפולי משאב מסוימים, מטופלים עבוו להפון, שצוין מקום הילז של החינוכית

 שתוצאתו מזוקזק, אנמנסטי תהליך תחילה יעבוו ל׳מוכז' שיתקבל שהילז וצינו עצמו.
 המטפלים הגוומים שכל טיפוליים; אמצעים של הניתן, ככל מיטבי, שילוב הגזרת תהיה
 יפגשו והווים( אישי עזר מורה מחנן, המעוכת', 'פסיכולוג המוכז', )'פסיכולוג בילז

 אפשוויות על חשבנו הצורך. לפי בו שינויים ולהכנסת הטיפול להעוכת מזומנות לעתים
 טיפול ואפילו קבוצתי, וטיפול משפחתי טיפול להורים, ייעוץ עם פוטני טיפול בין שילוב

 שיתרונו סברנו, קשות. ומנכויות מפגיעות הסובלים ילזים של ולאחיות לאחים קבוצתי
 עזיף מתי ולשקול מקרה כל לבדוק בו הפסיכולוגים של ביכולת גם יהיה כזה 'מוכז' של

 לומז הילז שבה החינוכית למסגרת כזו ואינטנסיבית מתמזת זיקה תוך טיפול לקבל
 מאפשר כלא נתפס הספר בית כאשר )למשל נפרז טיפול הכרחי, אף ואולי עזיף, ומתי

מרחיק(. עמו שהקשר או

 לקוחות אוכלוסיית של להגזרה זחיפה נתנה ישראל גיוינט - ל"אשלים" החבירה כאמור,
 במשרז הפסיכולוגי-ייעוצי השירות של להתגייסות ובעקבותיה הטיפולי', ל׳מרכז ייחוזית
 'ילזים הייתה שנבחרה האוכלוסייה ב׳מרכז'. לתמוך ירושלים בעיריית מנח״י ושל החינוך

 בילזים שיטפל מרכז בבניית האנרגיה השקעת זאת, עם גבוהי. בסיכון למיזה לקויות עם
 שהוצגו מהרעיונות בחלק פחותה להשקעה שהביא לכיוון ההשקעה את הסיטה אלה

לעיל.

 היה שתפקיזו הקמה", "צוות בירושלים הפסיכולוגי-חינוכי בשירות נבנה תש״ס בשנת
 למיזה לקויות עם בילזים נפשי טיפול שיטפלו פסיכולוגים, צוות של לבנייה זרך לסלול

 בשירות עובזים ממספר הורכב ההקמה צוות זה. לצוות עבוזה תכנית ולבנות בעיר
 במתבגרים, לטיפול המרכז על האחראי השירות, מנהלת סגנית בעיר: הפסיכולוגי-חינוכי

115



ייחודי לד

 מנהלות ושתי המיוחז החינון תחום על תאחראית משפחתי, טיפול צוות על האחראית
המווחבת(. ההנהלה )נציגות הפסיכולוגי-חינוכי השירות של אזוויות תחנות של

 הרשומים הנאשונים השלושה את כללה האחת, חוליות. משתי מורכב היה ההקמה צוות
 הצעות בהתוויית ועסק בשבועיים פעם של בתזירות שנפגש פעיל, צוות היוו הם מעלה.

 בשירות, פסיכולוגים עם תקשוגת של מתכונות בניית טיפולית, ולעבודה למיזה לתכנית
 עצמו. ההקמה צוות הבניית וכן ו"אשלים", ייעוצי הפסיכולוגי השיגות עם תקשוגת

 ולליווי לליבון יותג, נמוכה בתזיוות שנפגש מונחב, הקמה צוות כללה השנייה החוליה
 האינטנסים, למילוי הזואג ובקנה תכנון כגוף הוקם זה צוות הגאשונה. החוליה עבוזת

 השיוות של האזוניות התחנות של גם אלא הילזים, - הנאשיים הלקוחות של ק١ לא
 צוות של העבוזה התקזמות על שוטף זיווח קיבלה השיוות הנהלת הפסיכולוגי-חינוכי.

ההתקזמות. כיווני לגבי זיונים התקיימו פעם מזי ההקמה.

ההקמה: צוות עסק שבהם המגכזיים הנושאים

 בחינת סביב הזיון הפסיכולוגי-חינוכי. בשינות טיפולית לעבוזה תפיסה גיבוש .1
הצוות. את מאוז העסיק גבוה בסיכון הנמצאים למיזה לקויות עם ילזים הלקוחות:

 על ומנח״י הייעוצי הפסיכולוגי השיגות ישנאל, ג׳וינט - "אשלים" עם זיאלוג קיום .2
 הגופים של השונות הציפיות על שתענה ומאוזנת משותפת תכנית לבנות כזנת

לפרויקט. השותפים

 מבחינת הן הטיפולי', ב׳מרכז שיעבזו הפסיכולוגים לבחינת קריטניונים גיבוש .3
אזוריות(. )תחנות שלהם המוצא צוותי מבחינת והן אישיים כישונים

הטיפולי'. ב׳מוכז לעבודה פסיכולוג לכל להקצות שנאוי משרה היקפי קביעת .4

העבוזה. שעות עיתוי במיוחז - העבוזה תנאי הגזנת .5

 שאלה - האזוניות( בתחנות ו/או השינות )במטה הטיפולית העבוזה כויקום קביעת .6
 קבוצת ויצינת אחז במנכז הטיפול ניכוזיות לגבי )התפיסה רבה משמעות בעלת

 התחנות וחיזוק ללקוחות קרבה מול המטפלים, צוות עבוו [milieu) עמיתים
האזוניות(.

 והזגישות הציפיות כובחינת הן ב׳כזנכז', לטיפול ילזים להפניית קניטניונים גיבוש .7
 והכנת הילז של התסמונת מבחינת והן הספר בית ומפסיכולוג הספג מבית

לטיפול. המשפחה

תקצובה. כולל לתכנית, הצעה כתיבת .8

116



שני שער

 במאפיינים שיעסוק 'המרכז', ענבזי עבור למיזה סמיננ להכנת תיאווטי חומו חיפוש .9
 למיזה לקויות עם ילזים אצל המתעורוות ולבעיות הנפשית להתפתחות הייחוזיים

בהם. הטיפול וזוכי

למימוש מתכנון ב.
 לתכנית בהתאם הטיפולי' 'המנכז לעבוזת התשתית לבניית הוקזש 2000 אוגוסט חוזש

ולתקציב:

 ההקמה צוות יזי על שנקבעו הקריטריונים פי על ב׳מרכז' שיעבזו הפסיכולוגים נבחוו
'המוכז'. מעובזי אחז לכל ואישית משותפת לעבוזה זמנים לוחות ונבנו

 כפרויקט הטיפולי המנכז נפתח תשס״א, הלימוזים שנת פתיחת עם ,2000 בספטמבו
ישנאל. ג׳וינט - "אשלים" בתמיכת שנים לשלוש ניסיוני

 למיזה, לקויות עם בילזים לטיפול הוקזשה הניסיונית התכנית הנאשונה, בשנה
 במיוחז זאת, שבטיפול. הייחוזיים הצדזים ולזיכון הטיפולי המפגש מתון ללמיזה

 לטיפול גבה התייחסות המקצועית בספנות כאמוו, מצאנו, לא עת שבאותה מאחג
 בהקשו טיפולית עבודה המייחז את ללמוז נצינו כן, כמו למיזה. לקויות עם בילז נפשי

החינוכית. המערכת עם בזיאלוג הקליניקה את המשלב

הצוות ג.
 מטפלים ונובם כוומחים, חינוכיים פסיכולוגים כולם פסיכולוגים, ו5 של קבוצה נבחרה
 כולם היו המשפחתית האוריינטציה בעלי )המטפלים הפסיכולוגי-חינוכי בשירות כונוסים

 ואילו מוסמכים, מזריכים אף וחלקם משפחתי לטיפול באגוזה מוסמכים מטפלים
 שונים, התמחות או מומחיות בשלבי היו הפסיכו-זינמית האוריינטציה בעלי המטפלים

 שלושה הפסיכולוגים(. חוק פי על קלינית בפסיכולוגיה מזויכים או מומחים חלקם
 ההקמה ועזת חבוי הפסיכולוגי-חינוכי, בשירות טיפולי תחום רכזי היו פסיכולוגים

 הנוספים המטפלים ו2 החזש(. המרכז את ניהלה - זה ספר הכותבת - מהם )אחת
 העובי, המגזר למעט הפסיכולוגי-חינוכי, השיוות של אזווית תחנה מכל שניים נבחוו,

 כובע הוקצתה מהמטפלים אחד לכל החודי. המגזו כולל אך בפוויקט, נכלל שלא
 האזוויות מהתחנות הכזטפלים 12 שמתוך לציין, יש הטיפולי'. ב׳מרכז לעבוזה־ משוה

 של המקום לגבי משמעות )לכן המטפלים בצוות אזווית תחנה מנהלת גם השתתפה
הזון(. בהמשן הפסיכולוגי-חינוכי השיוות של המנכזי בשיח הטיפולי' 'המוכז
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העבידה ארגין ד.
 בחרני הטיפולי', 'המרכז של הפיזי מיקומו שאלת לגבי העבודה: ושעות הפיזי המיקום

 החלטנו לקהילה. קרוב האזוריות, בתחנות הטיפול את ולתת האוכלוסייה לקראת ללכת
 הבאים ההורים על להקל במטרה והערב, הצהרים אחר בשעות בעיקר השירות את לספק

 עם טיפולית לעבודה שבועיות שעות שבע הוקצו למטפלים ילזם. את ומביאים לטיפול
 התגמול והערב. הצהרים אחר בשעות מהן ארבע לפחות לעבוז נזרשו והם הלקוחות,

 בהתנסות והעניין המקצועי הסיפוק היה אלו בשעות עבוזה על למטפלים היחיז
 הנהלת של חולשה נחשבה זו - עובזים ולוועזי ארגוניים אינטרסים )לבעלי זו מקצועית

 משפחותיהם. ובני ילזים בכארבעה בשבוע טיפל מטפל כל הפסיכולוגי-חינוכי(. השירות
 מתאים. באופן הפסיכולוג חדר צויד צורן־, שהיה ובמקום טיפולים, חזר היה תחנה בכל

 במשרזי היו הטיפולית העמיתים קבוצת של המפגש ומקום הטיפולי' 'המרכז של המוקז
 הארגון הלמיזה, הבנייה, החשיבה, נעשתה שבו הפסיכולוגי-חינוכי, השירות מטה

 קבוע מפגש של תוצר היא (milieu^- העמיתים קבוצת הזרושה. המשרזית והעבוזה
השנים. שלוש במהלן המוזל את ופיתחו שלהם בטיפולים שזנו המטפלים, של

 העובז־ים צוות להתכנסות הוקזשו 2000 אוקטובר עז ספטמבר חוזשים העבודה:
 והקריטריונים הפנייה זרכי להבהרת זמן הוקזש העבוזה. מתכונת גיבוש ולראשית

 ראשונות פניות הגיעו המשותפת. הטיפולית בעבוזה הספר בית של פעולה לשיתוף
 באכזצעות הגיעו הפניות בהם. הטיפול החל ואף למיזה לקויות עם בתלמיזים לטיפול

הפרויקט. מנהלת עם בירור שיחת שקיימו החינוך, במערכות הפסיכולוגים

 'המרכז'. לעבוזת ומעקב ליווי לצוות והפן תפקיזו את החליף המורחב ההקמה צוות
חוזשיים. עז בחוזש לפעם ירזה הפגישות תזירות

 הראשונים )הילזים ראשון פנייה טופס נבנה 2000 זצמבר עז ספטמבר בחוזשים
 פנייה" "טופס לו קראנו "טפסים"(. ללא למטפלים מוכרים׳ ילזים מאגו מתוך התקבלו

 הילז עם יחז שפונה המערכת', 'פסיכולוג הוא שהפונה להזגיש כזי "הפניה", ולא
 הטיפולית. בהתערבות שותף להיות ומעוניין בפנייה מעורב הספר ושבית ומשפחתו,
 הזקוק הילז את לתאר אמורים היו החינוך במערכות הפסיכולוגים הטופס, באמצעות

לפנייה. קוזם עמו שנעשו ההתערבויות ואת לטיפול

 וכן וזרכיה הפנייה קריטויוני ושופרו שוכללו הזרן בתחילת שנרכשו ההתנסויות מתון
'המרכז'. מטעם ומטפל החינוכית המערכת פסיכולוג בין השיתופית העבוזה מתכונת

 'המרכז'. צוות חבוי 15 כל של - סמינר - קבוע שבועי מפגש נערן הצוותית: העבודה מבנה
 ובחלקו תיאורטי, חומו של ולקריאה קליניות מקרה להצגות בעיקרו הוקזש הסמינר

 האחראית גם השתתפה בסמינר הצוות. וגיבוש הטיפולי' 'המרכז פיתוח על לזיונים הקטן
 הקבוצה את שהעשיוה בירושלים, הפסיכולוגי-חינוכי בשירות למיזה לקויות תחום על
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 של המשותפת עבוזתו התחלת לאחו קצר זרז) הלרזיזה. לקזיות עם חילז על ביזע
 הרזשתתפים מבחינת הטרזגניזת קבועות, חתייעצזת קבוצזת שלוש נפתחו 'המרכז', צוות
 השוטפת הטיפולית בעבוזה לתמיכה תיאווטית(, זיסציפלינה מקצועי, וניסיון )ותק בהן
 הראשונים בחוזשים כבו שנקלטו הקשים המקוים על ולזיון קבוצה אותה חברי של

 ההקמה. בצוות גם שהיו הפסיכולוגים שלושת יזי על ווכזו אלו קטנות קבוצות לעבוזה.
 קטן חלק החזש. הפוויקט של הובלה לצוון לשבועיים אחת נפגשו אלה פסיכולוגים

 מבעלי בוזזים וק )בפועל מעמיקה טיפולית הכשוה עבוו שלא אלה מהמטפלים,
 עבוזתם על אישית הדוכה בנוסף, קיבלו, בטיפול(, האינזיוויזואלית האוויינטציה

 הדוכה שקיבלו אלה גם 'המנכז', חברי כל השתתפו ההתייעצות בקבוצות הטיפולית.

אישית.

 'המרכז לעבוזת ההתייעצות, וקבוצות הסמינו אלו, מקצועיות מסגנות שתי חשיבות
 וקבוצת 'המנכז' עבוזת של למקצועיות עוגן ושימשה ביותו ובה הייתה הטיפולי׳

שלו. העמיתים

 בשנה הפרויקט. שנות בכל נשמרה הקטנות ההתייעצות וקבוצות הסמינו מתכונת
מעקב׳. כ׳צוות משתנה בתזיוות הפוויקט את ללוות ההקמה׳ ׳צוות המשין־ הואשונה

 וממטרות השוטפת מהפעילות מהותי כחלק נתפסו יזע ופיתוח הכשוה הלמידה:
 הילז תסמונת את המייחז של הן תיאורטית, ללמיזה הוקזשו הצוות מפגשי הפרויקט.

 הספרות עם להיכוות והן וחברתיים, קוגניטיביים תפקוזים מבחינת הלמיזה לקויות עם
 התפתחות תפיסת כולל זה, ילז של משפחתי או פרטני בטיפול הזנה המקצועית

 הנפשי הטיפול בנושא המקצועית הספרות עם ראשונה היכרות לאור שלו. ה״עצמי"
 לעצמו לגבש הצוות שעל ברור היה למידה, לקויות של מתסמונות הסובלים ילזים של

 הטיפולי הניסיון על מבוססת שתהיה לעבוזה הכוונה משלו. טיפולית עבוזה מתכונת
 כל צמח ברכיהן שעל המגוונות התיאורטיות הגישות ועל ב׳מרכז׳ המטפלים של הקוזם

 יש אשו ילזים עם טיפולית לעבוזה הייחוזי וגיבוש משותפת למיזה עם יחז מהם, אחז
 פסיכו-חינוכי. שירות בתון נפשי לטיפול כורכז של הייחוזי בהקשר למיזה, לקויות להם

 התלמיז, עבור (Winnicott, أ 965) מאפשרת״ ל״סביבה והפיכתו הספר בית עם הקשר
 מאז המקצועית, לתפיסה בהתאם הטיפולי', ׳המרכז של העולם תפיסת במרכז עמזו

בירושלים. הפסיכולוגי-חינוכי השירות של ומתמיז,

 הטיפולי למרכז הופנו 2001 למארס ועז 2000 כזספטכובר הראשונה: המטופלים קבוצת
 הרבה מהציפייה נבע זה בשלב פניות )ריבוי למתבגרים ועז חובה גן מגיל ילזים 80כ-

 לקויות של מתסמונת סבלו כולם ׳המרכז׳(. לפתיחת בשירות הפסיכולוגים אצל שנוצרה
 במסגרות הלומזים ביותר חמורים תפקוז קשיי בעלי מילזים שונות: בעוצמות למידה

 ועז למיזה לקויות עם לילזים מקזמות כיתות תלמיזי המיוחז, החינון של כוללניות
 ואינו )תחילה בעיות ריבוי עם הופנו מהילזים חלק הרגיל. בחינון המשולבים לילזים

119



ייחודי ילך

 ילזים להבין למזנו כן אחו אן קו-מונביזיות, של ככזקוים ١א כובי-תסמונות, תם١א
 ותפווט טיים١١החיא המבוא בפרקי שתואוה כפי וייחוזי, משולב ניסוח של בזרן אלה

 והקליטה הראשונות קפזניבפניות סינון נעשה לא ובמעקבים(. המקוים בהמשןבתיאווי
 ובלבז ולעבוז להתנסות יתחילו ב׳מוכז' שהמטפלים כן נעשתה מהפונים ובים של

 לשכלל צוון שיש התבוו הזמן במהלן הואשוניים. הפנייה בקריטריוני יעמזו שהפונים
מזי. ובות בפניות מוצף יהיה 'המרכז' אחרת הקבלה, קויטויוני את

 לשאלת קשווה הייתה יותו קשות תסמונות עם ילזים לקבלת בקשר שהתעוווה זילמה
 הפסיכולוגי- בשיוות הטיפולי' 'המוכז פתיחת עם הכוללני. המיוחז החינון בילדי הטיפול

 מצז הכויוחז. החינון בכזסגוות שיוות הנותנים פסיכולוגים של פניות מעט לא היו חינוכי
 בעיר, הציבוויות הנפש בויאות בתחנות לטיפול להתקבל זוכים אינם אלה ילזים אחז,

 הנהלת שני, כזצז נפשי. כוטיפול מוובה תועלת להפיק יכולים היו כזהם שובים אף על
 הוגיל, בחינון המשולבים לילזים טיפולי מענה לתת כועוניינת הייתה הטיפולי' 'המוכז
 מספוית פוופווציה על ולשמוו כושולבות, מיוחז חינוך בכיתות או רגילות בכיתות
והוגיל. המיוחז החינון ילזי הקבוצות, משתי המטופלים בין סבירה

 בקוב הפצתן הפניות, של פוומלי וישום תהליכי הוכנסו העבוזה במהלן ותיעוז: וישום
 במישוו הן המעקב זוכי שוכללו הזמן במשן הטיפול. מצב אחו ומעקב 'המוכז', עובזי

טיפול(. )תהליכי התוכני בתחום ובעיקו, והן, האזמיניסטוטיבי

 של שוטף רישום התנהל וכן הטיפולית עבוזתו מהלן את לושום נזוש מטפל כל
 כל את לסכם המטפלים התבקשו הואשונה, העבוזה שנת בסוף הלומז. הצוות דיוני

 ולהתייחס הבאה, הלימוזים בשנת להמשין אמוו היה הטיפול אם גם שלהם, הטיפולים
 הטיפולי׳: 'הכזוכז לעבוזת הייחוזיים הנושאים לשני מהסיכומים, אחז בכל ייחוזי, באופן

 של הביטוי וצוות החינוכית, המעוכת ועם המערכת׳ 'פסיכולוג עם המטפל של המגעים
עמה. ההתמוזזות וזון בטיפול הלמיזה לקות

 שנותיו בכל אותו שלוותה הטיפולי' ל׳כזוכז היגוי ועזת הוקמה השנה בכוהלן היגוי: ועזת
 פוויקטים בווח הציבווי, ההיבט מן הפוויקט את ללוות הייתה הוועזה מטות כפוויקט.
 הכווסזוח את כמייצגים בוועזה המשתתפים נבחוו לכך, בהתאם ג׳וינט. יזי על הנתמכים
 משוז נציג הפוויקט, על האחואי - ישראל ג׳וינט - ״אשלים" נציג לפרויקט: השותפים

 מנהל סגן - יוושלים עיויית נציג יוושלים, מחוז של המחוזי הפסיכולוג - )שפ״י( החינון
 ובעלי למיזה מלקויות שסובלים ילזים של ההורים נציג חינוכי, ופיתוח לתכנון מנח״י
 הפסיכולוגי- השיוות ונציג הוגיל בחינון למיזה לקויות עם לילזים אם - מיוחזים צוכים
הטיפולי. המוכז מנהלת - יוושלים עיויית של חינוכי

 צוות של מאלו שונות מטוות עם הטיפולי', ל׳מוכז נוסף מלווה גוף שימשה זו ועזה
בינושלים. הפסיכולוגי-חינוכי השיוות של הפנימי המעקב
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שנים ש١של של סרניקט - להמשו מהתחלה ה.
 בתח,מי ניסיון עתיו צוות היוו הראשונות בשנתיים הטיפולי' 'המוכז את שאייש הצוות

 סנוסה היה וובו הספו. בתי בתון טיפולית עבוזה חוזי וביצינת החינוכית הפסיכולוגיה
 הזזמנות היוותה הפוויקט פתיחת פסיכו-תנפויטית. טיפולית בעבוזה גם כואוז

 מעניינת טיפולית בעבוזה מעמיקה מקצועית השקעה להשקיע אלה לפסיכולוגים
ייחוזי. עבוזה מוזל ולפתח וחשובה

 נעשתה לבנייה. הוקזשה הטיפולי', ׳המנכז של הפתיחה שנת הואשונה, השנה כאמוו,
 )נאה שני מצז טיפולית ופעילות אחז, מצז לימוזית פעילות של אינטנסיבית עבוזה
 מקנים בקבלת הכנוכים המינהליים המהלכים גובשו כן, כמו להלן(. ב' במעקב פנוט

 שאלון פותח החינון. מענכות עם והתקשובת הטיפול מהלכי אחני במעקב לטיפול,
 מלווה צוות הוקם מההתנסות. הלקחים הפקת לאחנ בהמשן, ששוכלל ל׳מנכז', פנייה
חיצונית. היגוי ועזת וכן הפסיכולוגי-חינוכי בשיבות לעיל( המעקב )צוות פנימי

 הראשונה. בשנה שעבז הצוות חבני כל הטיפולי׳ ב׳מנכז לעבוד המשיכו השנייה, בשנה
 בשנה עסוק 'המנכז' היה שבהם מהתחומים אחז כל של בהעמקה זמן הושקע

 כמו והלימוזית. הטיפולית העבוזה של העמקה נעשתה ובעיקנ כל קוזם הנאשונה.
 וכן והתמקז, השתפנ הפניות סינון אי(, נספח )ואה חזשים פנייה שאלוני גובשו כן,

 בעבוזה המעוובות לצוות החינוך מערכות ושל לטיפול המטופלים של ההכנה השתפנה
 לקחי בעקבות שלהם, והעבוזה הטיפולים לסיכום למטפל, הנחיות זף גובש הילז. עם

ב'(. נספח )ואה הראשונה בשנה המטפלים של הסיכום זוחות

 פי על נעשה זה שינוי הטיפולי'. 'המרכז ממטפלי כמחצית הוחלפו השלישית בשנה
 פסיכולוגים ליותו לאפשר וצון מתון הפסיכולוגי-חינוכי, השירות הנהלת של דרישתה

 לתפיסה ביטוי לנאות אפשו המטפלים בהחלפת ישירה. טיפולית בעבוזה להתנסות
 כלשהי במתכונת עבוזתו את ימשין הטיפולי' ש׳המוכז הפסיכולוגי-חינוכי, השיוות של
 שהצטרפו המטפלים עם הואשוני החוזה למעשה, ניסויי. כפרויקט תקצובו סיום עם

 מביא היה זה חוזה מילוי עבוזה. שנות לשתי מלכתחילה מוגבל היה פתיחתו עם ל׳מוכז'
 ולהתפתח לעבוז ל׳מנכז' מאפשר היה שלא זבר אחת, בבת המטפלים כל להחלפת

 ואילו האזוריות, התחנות נציגי - מהמטפלים כמחצית רק הוחלפו ולכן טובה בצורה
 הזה הצעיר הצוות בעבוזת לטלטלה גרכוו אלה חילופין בעבוזתם. הכושיכו האחרים

לעזוב. שהתבקשו לאלה במיוחז לעיכול, קשה היה והשינוי

 רבה עבוזה להשקיע צורן היה התחלף, הטיפולי' ב׳מרכז מהמטפלים שחלק מאחר
 במהלן שפותח הייחוזי העבוזה לכוסלול והכנסתם החזשים המטפלים בהכשרת
 יותר מועט טיפולי ניסיון בעלי ברובם היו החזשים המצטרפים הראשונות. השנתיים

 של המנהלת גם פתיחתו. עם בפרויקט להשתתף שנבחר הראשון, הצוות חברי של מזה
 בצוות המנהלת של השתתפותה התחלפה. הראשון בצוות שהשתתפה האזורית התחנה
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 הפסיכולוגי-חינוכי שהשירות לחשיבות - ומעשי סמלי - ביטוי נתנה הטיפולי׳ 'המנכז
השינות. במסננת בילזים תרפויטית עבתה של למקום העניק

 אוניינטציה בעלי היו המטפלים מחצית לפנויקט, הואשונות שבשנתיים לציין, יש

 ומחציתם הצונן( לפי פרטניים, טיפולים גם נתנו חלקם כי )אם משפחתי טיפול של
 יחס השלישית, בשנה שנעשו החילופין עם אינזיוויזואלית-זינמית. אוריינטציה בעלי

 בראשית כוהמטפלים כמחצית שהיו "המשפחתיים", והמטפלים כואוז עז השתנה זה
הטיפולי'. ב׳מנכז מיעוט להיות הפכו הזנך,

 ניכנ, הישג בכן הושג ٦א ובה, עבוזה אמנם, זושה, המטפלים שהחלפת לציין, חשוב
 בתחנות ה״תווה" בהפצת והן הפסיכולוגי-חינוכי בשיוות המטפלים חוג בהוחבת הן

 ההתערבות זוכי ואת הילזים את שלו ההבנה את הוחיב הפסיכולוגים צוות האזוויות.
 שנוכשה המקצועית והתפיסה השונות הגישות בעקבות החינוכית, המערכת בוזון עמם

 התפתחות שלב בכן לנאות יש כן, כמו הטיפולי'. ב׳מרכז השתתפותם תקופת במהלן
 השיוות בעבוזת והעשייה הלמיזה הטמעת של הפרויקט מטנות את התואם משמעותי

הפסיכולוגי־חינוכי.

 ותיקים כולו, הצוות המשיך הטיפולי', ב׳מנכז החזשים המטפלים להכשנת במקביל
 מקרים הצגת זנן היזע, ואת הטיפוליות ההתנסויות את ולשכלל להעמיק וחזשים,

 לפעול המשיכו כן, כמיו בנושא. רלוונטית מקצועית ספרות של למיזה ודרן בהם וזיון
 בכל וחזשים ב׳מרכז' "ותיקים" מטפלים שילוב תון ההתייעצות, קבוצות החזש בהרכבן

קבוצה.

 אך והעמקתה, העבוזה המשך של שנה הייתה 'המרכז' עבוזת של השלישית השנה
 של ההכשרה בהעמקת הטיפולית, העבוזה בהמשן התאפיינה זו שנה חיזוש. של גם

 שאר עם הזיאלוג ובשיפור הצוות של הלמידה בהרחבת הייחוזית, לעבוזה המטפלים
 היה החיזוש השותפות. החינון מערכות ועם הפסיכולוגי-חינוכי בשירות הפסיכולוגים

 למזי גזולה מטפלים קבוצת החלפת סביב שנזרשה בעבוזה ראשית, תחומים: בכמה
 ראשונים והןבצעזים של'המרכז', בשיח ובשילובם בהכשרתם הן העבוזה, שנת בראשית

 תוצרי אחו מעקב על חשיבה בהשקעת שנית, השיוות. בעבוזת הפרויקט הטמעת של
 תיעוז בסעיף בנפוז יפווט כן )על זה למעקב כלים ובבניית הטיפולי' 'המרכז עבוזת
 כי אם נוספת, לשנה הפרויקט להמשן אפשרות שהסתמנה מאחו כן, כמו להלן(. ומעקב
הרביעית. לשנה העבוזה מתכונת את לנסח צורך היה חזשות, מטרות הצבת בתנאי

השוטסת הפעילות - הרביעית השנה ו.
 בצז חזשות מטרות של שורה עם כאמור, נפתחה, לפרויקט שנוספה הרביעית השנה
 זו פעילות לשנת הנוספות המטוות הטיפולי'. 'המרכז של השוטפת הפעילות המשן



שני שער

 לשני ניסית ופתיחה לקחים הפקת הניסיוני, בשלב הפרויקט סיכום לזרכי נגעו
 בקרב היזע והפצת הפוויקט של התוצרים אחו בכועקב קשורים שהיו חזשים מפעלים

 אלא כה, עז שנעשה בתיעוז להשתמש מספיק היה לא כך, לשם אחוים. פסיכולוגים
 שהצטבר. התיעוז אחר מעקב כולל הפעילויות, לבזיקת חדשות דרכים לתכנן צריך היה

 המרכז' 'פסיכולוג יזי על משולב לטיפול שזכו תלמיזים אחר לעקוב נועז שתוכנן המעקב
 הילז של חייו במהלך הטיפול משמעות את ולבזוק החינוכית', המערכת ,'פסיכולוג
 את להפיץ הציפייה המעקבים(. סיכום הבא: בפרק )ראה הלימוזית ובמסגרת במשפחה

זה. ספר לכתיבת ראשונות מחשבות הוליזה שנצבר היזע

זו: בשנה גווניה על ההמשכית הפעילות תיאור להלן

 בהחלפת נפתחה תשס״ד, הלימוזים שנת הטיפולי', 'המרכז לפעילות הרביעית השנה גם
 עקרונות תשס״ג. שנת בפתיחת שנעשה למהלן זומה באופן הטיפולי מהצוות חלק

 בעלי הפסיכולוגי-חינוכי, השירות של אזורית תחנה מכל מטפלים )שני נשמרו השיבוץ
 בפועל, שנזרשו(. בתנאים ולעבוד להשקיע ונכונות בפרויקט להשתתף ומוטיבציה רקע

 הפסיכולוגי-חינוכי שהשירות שינויים עקב וכן, )כשליש( 'המרכז' ממשתתפי רבים הוחלפו
 השנה. במהלן הטיפולי' ב׳מרכז הפסיכולוגים מספר במקצת התמעט שנה, באותה עבר

 למזיניות בהתאם שנים, שלוש ב׳מרכז' שעבזו האזוריות התחנות נציגי נוב הוחלפו
 עברו שהצטרפו המטפלים החזשים. מהמצטרפים אחז וכן הפסיכולוגי-חינוכי, השירות
 בכוספר טיפולית בעבוזה התחיל מהם אחז וכל השנה במהלן־ אינטנסיבית הכשרה

 המוזל לפי הספר, בית ופסיכולוג החינוך מערכות עם קשו יצירת תון ובהוריהם, ילזים
 זרשה נוספת פעם שלמטפלים גזול חלק החלפת פעילותו. שנות במהלן ב׳מרכז' שנבנה

 זאת הטיפולי', 'המרכז בעבוזת ושילובם החזשים המטפלים הכשרת מתאימה: היערכות
 שחלק כן הקוזמת, בשנה שינוי עבו שכזכור הקיים, הצוות ופיתוח ליווי להמשך בנוסף

בלבז. שנייה שנה בתשס״ז עבזו מה״וותיקים" גזול

 הזרכות אותה, שליוותה הפעילות גם וכך המשיכה המטפלים כל של הטיפולית העבוזה
 מקצועיים; מאמרים של משותפת קויאה דרן התיאורטי, ללימוז המשן היה ולימוזים.

 הטיפולית בעבוזה הייחוז על זגש שימת תוך הטיפולים, במהלכי וזיון מקרים הצגות היו
 החינוכית. למערכת המקושרת כזו טיפולית בעבוזה הייחוז ועל למיזה לקויות עם בילדים

נמשכה. כאמור, הקטנות, בקבוצות התייעצות

 'המרכז׳ עבוזת הוצגה הפרויקט, של הרביעית השנה ראשית ,2003 נובמבר בחודש
 הנהלת מליאת בפני הפרויקט, עבור תוכננו שמלכתחילה השנים קיומו, שנות בשלוש

 הטיפוליים היתרונות גם הוצגו (.video conference) ובניו-יורק בישראל "אשלים"
 המעקב התיעוז: בפרק להלן )ראה שנערכו והראיונות המטפלים זוחות מניתוח שהופקו
 מטרות של צירים שלושה הותוו משותף בזיון הפיילוט(. - הניסיונית התכנית הראשון,

 השוטפת בעבוזה הטיפולית העבודה של והטמעה המשכיות של ציר זו: עבוזה לשנת

123



ייחודי ילד

 ונכנון באמצעות שנעשתה העבוזה בדיקת של ציו כי,١גי-חינ١ל١הפסיכ השירות של
 חינוכיים פסיכולוגים בקוב שנרכש והניסיון הידע הפצת של וציר כוובנים, מעקבים של

בישראל.

 בצוות לובנו הפוויקט של והאחרונה הוביעית בשנה למימושן וההיעוכות אלו מטוות
 הפוויקט. של ההיגוי ובוועזת הפסיכולוגי-חינוכי השיוות בהנהלת הטיפולי', 'המרכז

 בשיוות העתיזי העבוזה במהלן הפעילות ולהטמעת להמשכיות הקשוו החלק
 דוכי גם כמו ולמעקב, למחקו הקשורים החלקים ואילו כאן תואו הפסיכולוגי-חינוכי

בהמשן. יתואוו היזע, הפצת

 זרשו וייחוזה, איכותה תוצויה, שנעשתה, הטיפולית העבוזה אחר המעקב פעילות
 זו 'המוכז׳. פעילות של השוטפת מההשקעה לחלוטין אחו אופי בעלת עבוזה השקעת

 בעבוזתם לעובזים ומספק מתאים לאיזון לזאוג צוין והיה בצוות, אחו ושיח עניין הניעה
הטיפולים. על והזיון הטיפול - המוכזית

הטיפולית הפעילות .1
 תלמיזים 300ל- קווב אליו הופנו כפרויקט הטיפולי' 'המרכז של קיומו שנות ארבע במהלך
 הוגיל החינון תלמיזי היו המופנים שלו. הראשונות בשנתיים 200ל- קרוב מהם לטיפול,

 רגיל חינון תלמיזי גם טופלו הראשונה בשנה הביניים. לחטיבת ועז הילזים מגן והמיוחז,

 המעקבים. - שלהלן הסטטיסטיים בזיווחים ייכללו לא )הם העליונה מהחטיבה בוזדים
 המיוחז החינון ילזי נק בו טופלו כן ואחר המקוים(, תיאורי של השלישי בשער ייוצגו אן

 הוחלט אן יותר, עוז התלמיזים אוכלוסיית את לצמצם שיקולים היו העליונה. מהחטיבה
 מערכת" "פסיכולוג יזי על פסיכולוגי שירות ניתן שבהן המסגרות מכל תלמיזים לקלוט

 הקריטריונים בקביעת השכלול עם ירושלים. עיריית של הפסיכולוגי-חינוכי השיוות מן
 מתון שטופלו הילזים אחוז עלה מהמערכות, הפסיכולוגים בין הקשר וחיזוק לטיפול
האחרונות. בשנתיים הפניות מספר יניזת את שמסביר מה שהגיעו, הפניות

 ולהזגיש, לחזור הכוקום כאן האזוריות. התחנות כוכל קרי העיר, חלקי מכל הגיעו הפניות
 יזי על או מחנכים, אפילו או הורים של ישירה פנייה יזי על לטיפול להגיע ניתן היה שלא

 'המרכז כאשר גם כן על הקפזנו בעיר. אחר סוציאלי או רפואי טיפולי גורם של הפניה
 טיפול. בו לקבל באפשרות להתעניין החלו ולקוחות בעיר יזוע יותר להיות החל הטיפולי'

 פסיכולוג’ של משותפת ובמחויבות משולב בטיפול חשיבות ראינו צוין, שכבר כפי
 השירות יזי על שניתן השירות של עיבוי בטיפול ראינו וכן המערכת' )'פסיכולוג המרכז'

קשר. לו יש שעמן החינוך למערכות הפסיכולוגי-חינוכי

 הייתה לא אן השנים, במהלן מעט השתנה העיר ואזורי הספר בתי בין הפניות פיזור
 יש כאן כי אם המיוחז, החינון ממסגרות הפניות אחוז גם כן זה. בכיוון ברווה מגמה
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 ממסגרות □’המטופל מספו את שהגבילה הקליטה, למזיניות השפעה שהייתה לשעו
הכוללני. המיוחז החינוך

 הזוכה כולל פוטני, בטיפול 104 מהם ילזים, 178 השנים באובע טופלו פניות 294 מתון
 נכללו לא הטיפולים ו 78 במניין משפחתיים. טיפולים 74ו- המקרים, בווב להורים טיפולית

 לא כאמוו, כן, כמו להם. מתאים אינו שהטיפול והחליטו שניים או למפגש שהגיעו אלה
 השיוות )כזכור, מיוחד חינון תלמיזי היו שלא העליונה, החטיבה תלמיזי זה בזיווח נכללו

 החינון מערכת של העליונות לחטיבות שינות נותן אינו בינושלים הפסיכולוגי-חינוכי
 באמצעות ישיו טיפולי שינות ק٦ אלא אליהן, מענכת' 'פסיכולוג הצמדת באמצעות

 שהחלו הטיפולים ומספנ מנאש הוגזו לא הטיפול משן במתבגנים(. לטיפול מרכז
 כשליש שהם מטופלים, 62) למזי גזול היה שאחניה בזו ונמשכו אחת לימוזים בשנת

 שאוכלוסיית מאחו שנים. שלוש הטיפול נמשן אחזים במקוים שנעוכו(. מהטיפולים
 הטיפול, משן התפתחותי, ובסיכון קשות הפועות עם ילזים של בוובה הייתה המטופלים

סביר. נואה ציבורית, בקליניקה אפילו

 פיזוו על הן למיניהן סטטיסטיקות שנה כל נערכו העבוזה על השוטף המעקב במסגרת
 מטופליו. עם מטפל כל שעוך המפגשים מספר כולל הטיפולים, משכי על והן הפניות

 הווים עם ילזים, עם המטפל של המפגשים מספו לגבי בנפוז נעוכו הסטטיסטיקות
 עם מפגשים היו אם או החינוכית במעוכת נפגש המטפל מי עם וכן משפחות, ועם

 ב'(. נספח ואה - הכזטפלים מזוחות הופק )החוכוו ואחרים סוציאליים ופואיים, גוומים
 על שוטף לפיקוח ניהולית בומה חשובים שהיו אלה, בזיווחים כאן להלאות הכוונה אין

 מעוכתיים, גורמים עם המטפל הפסיכולוג של ההשקעה כמות לגבי לבזיקה וכן העבוזה
הישיוה. הטיפולית לעבוזה מעבו

 ממסגנות שהגיעו תלמיזים היו 49 הטיפולי', ב׳מוכז לטיפול שזכו המטופלים 178 מתון
 כמעט הכוללני, המיוחז החינון של ספו בתי תלמיזי 17 הבא: הפיזוו לפי מיוחזות

 הגילים; טווח בכל בעייתיים" רב למיזה לקויות עם לילזים ספו "בתי תלמיזי היו כולם
 מקזמות מ"כיתות היו PDD;) 23) תקשורת בעיות או שפה גני תלמיזי היו ילזים תשעה
נגילים. ספר בבתי המשולבות למיזה" לקויות עם לילזים
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הבאות: בכיתות היו כשהילזים התחילו הטיפולים המטופלים, בגיל הפיזוו מבחינת

כוללני מיוחז חינוך משולבות מיוחז חינון כיתות הרגיל מהחינון הילדים

2 10 2 ילדים גני

3 6 25 א-ב כיתות

3 7 42 ג-ד כיתות

2 2 4ו ה-ו כיתות

4 ר 19 ז-ט כיתות

3 עליונה חטיבה

17 32 129 הכול סך

 המיוחד החינון־ ממסגוות שעברו ילזים היו בסיומו, והן הטיפול במהלן שהן לציין, יש
 שבהם מקוים גם היו אי הרגיל, לחינון משולבות ומכיתות משולבת לכיתה הכוללני
 הילז לצווכי נכון כמענה לסוגיו המיוחז החינון את לנאות ולמשפחה לילד עזג הטיפול

סוגיו. על המיוחז לחינון עבו והוא

ומעקב תיעוד ת.
 ג׳וינט - "אשלים" יזי על גם השאו בין הנתמן ניסויי, פרויקט הטיפולי' 'המוכז בהיות

 תוצויה, בזיקת של בשאלות העבוזה, בתיעוז מעט לא השנים במהלן הושקע ישראל,
פעילות. ומכל שלב בכל לקחים ובהפקת השונים, ללקוחות ויעילותה תרומתה

 ההנחיות וכאמור, הטיפולית עבוזתם את לסכם המטפלים נזרשו עבוזה שנת כל בתום
בי(. נספח )ואה טיפול לסיכום הנחיות לזף וגובשו שנה כל השתכללו הסיכום לאופן

 חזש עבוזה נושא השלישית, השנה סיום לקואת לפרויקט, הוכנס ההיגוי ועזת בהמלצת
 הייתה ראשון בשלב ההשקעה השונים. בובזים העבוזה תפוקות אחר מעקב - והוא

 בבזיקה וכן ובתכנונן, הטיפולי' 'המוכז פעילות אחו למעקב מתאימות זרכים בחיפוש
ושנעשתה. שנלמזה הטיפולית בעבוזה הייחוז של

 ייתומו שהמטפלים והתוומה במעקב, בהשקעה הצורך לגבי 'המוכז' צוות עם הזיון
 שכבו הסיכום לזוישות בנוסף מעקב, טכניקות הכנסת מווכבים. היו כזה, ממעקב

המטפלים, בקוב התנגזות מעט לא עורוה "תוצוים", של ובדיקה מקובלות, היו
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 זון במעקב להתחיל הוחלט דבו של בסופו עליהם. המוטל הרב העומס לאוו בעיקו
 הניסיונית/ התכנית ראשון, מעקב )ראה המטפלים של השנתיים הסיכומים תוכן ניתוח

 של ראיון על סוכם לצוות, הואשוניים הממצאים הצגת בעקבות מכן, לאחר הפיילוט(.
 שכלל גי(, נספח )ואה מובנה חצי ראיון של שלז נבנה עצמם. המטפלים הפסיכולוגים

 לגבי ושאלות שעון־ מהטיפולים אחז כל לגבי המטפל של למסקנות הנוגעות שאלות

 שסביבם המוכזיים הציוים לשני בהתייחס הטיפולי' 'במוכז שלו העבוזה את תפיסתו
 הטיפול של והקשו למיזה לקויות עם בילז בטיפול הייחוז 'המוכז': של הייחוז נסב

 )ואה המטפלים של האישית הלמידה נבזקה כן, כמו החינוכית. למעוכת והמטפל
 גזולה לקבוצה ראיונות הועבוו הטיפולי' 'המרכז של השלישית השנה בשלהי ב'(. מעקב

 שעבזו המטפלים ווב וואיינו בפועל, בעבר. או עת באותה ב׳מוכז׳ שעבזו מטפלים של
הדזי. ואיון של בזוגות עצמם, המטפלים יזי על נעוכו הואיונות במקום.

 משוה בהיקף מחקר כעוזות ומעקב תיעוז אשת הטיפולי' ל׳מוכז הוספנו זה בשלב
 פי על הראיונות ושל הטיפולים סיכומי של תוכן ניתוח לעוון־ היה שתפקיזה קטן,

 התבטאה שזו כפי 'המוכז', של הייחוזית העבודה את לבזוק כזי שגובשו, קויטויונים
המעקבים(. להלן, )ואה המטפלים בעיני

 לפוויקט, הרביעית בשנה כאמור, הוחלט העולמית, "אשלים" הנהלת עם הזיון בעקבות
 ב׳מרכז' שנעשתה הטיפולית העבוזה תוצאות על ובבקוה במעקב העיסוק את להרחיב

 תכנית לבנות הייתה המטוה הספו. ובתי ההווים קוי הישיוים, הלקוחות של לכיוון
 הטיפולי' ב׳מרכז מטפל פסיכולוג של המשולב לטיפול שזכו התלמיזים אחו שתעקוב

בילז. שחלו השינויים לגבי תפיסתם את ותבזוק החינוכית, המעוכת ופסיכולוג

 מה לזעת וצינו כשאלות. שלהם והניסוח הנושאים בבחירת רבה חשיבה הושקעה
 תפיסת תפיסתו, לפי זמן, של ממרחק הילז, של חייו במהלך הטיפול משמעות הייתה

 לשאול וצינו לא כן, כמו הבזיקה. בזמן למז שבה הלימוזית המסגרת ותפיסת משפחתו
 הילז של במצבו להתעניין אלא לוע, או לטוב הטיפול השפעת על רבות ישיוות שאלות

 או המשפחה ולמה מבעבר, אחר באופן מתואר הוא האם ולבזוק המעקב, בדיקת בזמן
 השאלונים העבות טכניקת ניזונה השונה. הנוכחי מצבו את מייחסים האחוים הנשאלים

 אישי( ואיון מוכות, זמות או מחקו איש בנוכחות אן עצמאי, באופן שאלון מילוי )זואו,
 לא השאלות וכיצז. היכן השונים, הואיונות את יבצע מי בשאלה זנו ואיון, על וכשהוחלט

 בעלות היו שהן ובווו עבוזתו, את הטיפולי' ה׳מרכז של מהתפיסה נבעו אלא טכניות, היו
שתתקבלנה. התוצאות משמעות על השלכות

 היו המקוים שבווב ז׳(, נספח )ואה המטופל הילז הורי לראיון שאלון נבנה תחילה
 רואיינו לפוויקט, הוביעית הלימוזים שנת במחצית לעצמם. ٢ייעו או טיפול מקבלי
 במטוה )פיילוט( ניסיונית תכנית במסגרת שלהם המטפלים יזי על הווים זוגות מספו
 הווים השתתפו הניסיונית בתכנית בהמשן. המעקבים הוחבת לקואת לקחים להפיק

127 ا



ייחודי ילד

 וחצי שנה עד שנה כלומו ננשס״ג, במהלן 1א בתשס"ב □’הסתי בהם שהטיפול ילזים של
 לבחינת הן עצמו, לשאלון הן שנגעו שינויים נעשו זה מהלך בעקבות הטיפול. סיום אחוי

המעקב. המשן ביצוע לעיתוי והן המראיינים

 את לראיין שלא לפיווטם(, כאן אכנס )שלא שונים מקצועיים משיקולים הוחלט, זה בשלב
 המחנן או הספו בית צוות לראיון ה'( נספח )ואה שאלון נבנה בהמשן עצמו. המטופל
 הספר. בבית לואיונות פנינו אתיקה( )שיקולי ההווים ושות את קיבלנו כאשו וק הנוכחי.
 סיומו מאז ובעיקר טיפול כזי תוך חינוכית מסגנת החליף הילז קרובות לעתים כאמוו,

 טבעי למעבו אלא לטיפול קשווים היו לא המעברים ווב המעקב. ואיונות למועז ועז
 קשורים היו מהמעבוים חלק עליונה(. וחטיבה ביניים חטיבת ספו, בית )גן, הילז גיל לפי

 לבעיות או לפתולוגיה קשווים היו וחלק ולהיפן( למיוחז וגיל )מחינון לטיפול מאוז
 בכל למשפחתו(. או לילז יעיל )פתוון להיפך או עמן היטיב לא שהטיפול משפחתיות

 החזש, הספו לבית פנינו לא ובחלק המשפחה באיתוו הקשו מהמעבוים חלק מקוה,
 על החזשה החינוכית המעוכת את לייזע ההווים התנגזות או עמו קשו היעזו בגלל

בעבר. פסיכולוגי בטיפול הילז של היותו

 את רואות החינוכית במעוכת שונות זמויות כיצז לבזוק נועז הספו לבתי השאלון
 תופסות הן וכיצז נערך(, שהמעקב )בזמן בהווה הילז של הלימוזי-חבותי-רגשי תפקודו

 שחלפה התקופה של בפוספקטיבה הטיפולי' ב׳מוכז לילז שניתן הטיפול של מקומו את
 על ישיוות שאלות של בבחיוה השאלון, בבניית התכווזזנו כאמוו, הטיפול. תום מאז

 בתחומים המעקב התלמיזביום של במצבו מפווטת התעניינות מול לטיפול שינויים ייחוס
 המעקב ביצוע כי התבוג, מהרה עז הטיפול. תוצרי על ישיו באופן לשאול בלי השונים

 למשל, מהותיים. בתחומים שינוי גורו אלו גם אן טכניים, חלקם ובים, בקשיים כוון
 עלינו היה הטיפול, תום מאז לימוז מסגוות החליפו ילזים של קטן לא שמספר מאחו

 את הנותן שהפסיכולוג )הבחירה, החינוכיות במסגוות המואיינים בחיות עם להתמוזז
וצויה(. הייתה או התאפשרה תמיז לא המואיין, יהיה הוא במעוכת השוטף השיוות
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ותוצאות תתצאים המעקבים:

לוי ווינה *קציו־גולזבום זפנה ٠

ירושלים. שפי'ח חינוכית פסיכולוגית - קציו-גולדבום זפנה זו' *

מבוא א.
 או גישות בין להשוות במטרה כלל בזון נעשה ותוצאותיו טיפול אחר העוקב מחקו

 התכנון חשיבות את מזגישים כאלה במחקוים העוסקים לאחוונה, טיפולים. סוגי בין
 עצמו הטיפולי למערן המחקוית התכנית הכנסת עזיפות ואת המחקר של המקוים

 התייחס הטיפול תפוקות בנושא שעסק המחקו ווב (.2005 סלונים־נבו, למשל, )ואה
 שימוש המאפשוים כאלה כלל בזנן היו המחקו כלי כאשו מבוגוים, של לאוכלוסיות

 עצמי, ויווח בשאלוני או השלכה במבחני שימוש לווגמה, ואחוי", "לפני של בטכניקה
 טיפוליות, בקליניקות למשל, טיפוליות. פווצוווות בין להשוות כלל בזנן־ הייתה והמטוה

 טיפולית התעובות ובלי עם הילוים מצב את פעם לא השוו בילוים, המטפלות כאלו כולל
 בין וצון, שביעות שאלוני או השלכה מבחני כגון שונים, מבחנים בעזרת השוואה )למשל,

 Sheppard et) וקיוטא הודגם שפנז, שטופלו(. לאלו ממתינים' ב׳נשימות הנמצאים
2004 .,al) לקוחות הכזפנים קהל בקרב ערכו שהן הסקג ראשוניות את בגאווה כזציינות 

 גצונן שביעות על ועוז(, גווחה, לשכות רופאים, כמו אחנות, טיפוליות )סוכנויות לטיפול
 למיזה, לקויות עם וילזים מבוגנים היו הלקוחות בהם. והטיפול הלקוחות מקליטת
 זיווחים עבזו. הם שבה טוויסטוק, בקליניקת פסיכו-זינמית פסיכותנפיה שקיבלו

 באנשים פסיכו-זינמית בפסיכותרפיה הנוגעים המקצועית, בספנות המופיעים אחנים
 והאולי (Beail, ו 995) בייל שמזווחים כפי מקנה, תיאוני תמיז היו למיזה, לקויות עם

בנושא. הספנות את שסקרו (,Hurley, ו 989)
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 והתועלת היעילות על מחקרים של פוסומים סקוו (Roth & Fonagy, 1995) ופונגי ווס
 פסיכו- פסיכותרפיה לגבי בעיקר ביותר, עקביים בלתי ממצאים ומצאו הפסיכותרפיה של

 נקטו שבה, השונות המחקר שיטות בגלל המחקרים בין להשוות קשה לטענתם, זינמית.
 שנמצאים לאלה טיפול מקבלי בין היא להשוואה היחיזה הזוך לזעתם, מהם. אחז בכל

 טיפול במחקוי ביקורת בקבוצות להשתמש אין לזעתם, אתית, כי המתנה, ברשימות
 הטיפול, יעילות של הערכה שבמחקו מציע, (Fonagy, ו 995) פונגי פסיכולוגי. או רפואי

 החברתית ברשת אחר אזם או רואה שהמטפל כזה או הלקוח יזי על המזווח שינוי כל
 לתוצרי הקשור לשינוי מרכזי כמזז בחשבון להילקח צרין רואה, המטופל של הטבעית
הטיפול.

 פסיכותרפיה השפעת על (Sheppard et al,. 2004) ושותפיה שפרז של המחקר
 סימפסון של בספרם מופיע למיזה, לקויות עם כוטופלים אוכלוסיית על פסיכו-דינמית

 למיזה, לקות עם באנשים טיפולים מתאר המחקר (.Simpson & Miller, 2004) ומילר
 בכל במבוגרים. לטיפול מיעוטם ורק בילזים, לטיפולים מתייחסים הפרקים רוב כאשר
 במחקר להשתתף נכונותם את מראש שהביעו אנשים אותם את רק בוזק המחקר זאת,

 המחקרים רוב עוסקים שבהם מזזים אותם היו במחקר המזרים .18 על עלה ושגילם
 הטיפול, ואחרי לפני פסיכו-זיאגנוסטיים מבחנים הייתה ושיטתם טיפול תפוקות על

לטיפול. הממתינים הייתה הביקוות כשקבוצת

 יוצאי נראים כן, אם מחקו(, ולא מעקב להם לקרוא מעזיפות )אנו כאן שערכנו המעקבים
 החברתית-טיפולית ברשת הנמצאים מרואיינים מגוון משלבים שהם משום למזי, זופן

 מחז וטכניות מתוזולוגיות בעיות מעט בלא נתקלנו העבוזה במהלן .٥המטופל הילז של
 לחלקן שנסקרו. ובים במאמרים החוקרים התייחסו שאליהן גיסא, מאיזן ואתיות גיסא,

 בנפוז. שבוצעו מעקבים או חלקים ארבעה מכיל להלן שיתואר הכועקב בהמשן. נתייחס
 להביא אלא הממצאים, של כוספרי, סטטיסטי, ניתוח לתת הכוונה אין כי להזגיש, חשוב

המרואיינים. זברי הבאת בעזרת נזגים שאותן התרשמויות סמך על מסקנותינו את

 הטיפולי' ב׳מוכז העבוזה במהלן הקודם, בפרק כאמור אותנו, העסיקו נושאים שני
 העבוזה במוקז היו ושניהם פסיכולוגי-חינוכי שירות בתון למיזה לקויות עם לילדים

 הוא ובמה למידה לקויות עם בילזים שבטיפול הייחוז האחז, )המעקבים(. התיעוזית
 שירות של במסגרת טיפולית שבעבוזה הייחוד והשני, אחרים, בילזים מטיפול שונה

 כפי מגוונות, ובטכניקות שונות בצורות ניגשנו מהנושאים אחז כל אל פסיכולוגי-חינוכי.
להלן. שיפורט
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שני שעו

 מתוך שנאסף הסיזע על המסתמך המטפלים גים١ל1לפסיכ בנה١חצי-מ ראיון לבנות .2
הטיפול. סיכומי של תוכן ניתוח

שיטה

כלים .1

א'( נספח )ואה הטיפולי' ל׳מוכו פנ״ה זף א.

 פוטים וכלל לומד הילז שבה החינוכית המעוכת פסיכולוג יזי על מולא זה פנייה זף
 עיקוי פיווט הפנייה, סיבת הטיפולי', ב׳מרכז לטיפול שהופנה התלמיז של מזהים

 לקות לגבי העיקו״ם הממצאים כולל שנעשה, אחו אבחון או הפסיכולוגית ההעוכה
הלמיזהשלהילז.

 במסגבת הילד עם נעשות או שנעשו קוזמות התעובויות של תיאוו נזוש כן, כמו
 בילז בטיפול המעוובים הגובמים של המוטיבציה ומת תיאוו לה; ומחוצה הלימוזית

חינוכית(. מעוכת )הווים,

 מלצת)טיפולמשפחתי,1הטיפולהמ לאפנות להתייחס התבקש הפונה המעוכת פסיכולוג
למשפחה. מועזפים וזמן מקום ככזו אוגוניות, טכניות לשאלות וכן קבוצתי( פוטני,

ב׳( נספח )ואה טיפולים לסיכומי הנחיות זפי ב.

עיקו״ם: חלקים לשני חולקו הטיפול לסיכומי ההנחיות זפי

 המטפל זהות כמו אינפובמטיביות, שאלות על לענות המטפלים התבקשו הואשון בחלק
 ובאיזו משפחתו בני עם המטופל, עם שנעבכו הטיפוליות הפגישות מספו והמטופל,

 הפסיכולוג ועם החינוכית המענכת עם המפגשים וסוגי כמות אחות(, או )פוטנית מסגות
 את לצ״ן הכוטפל נתבקש לכן, בנוסף ומטוותיהן. אחוים טיפוליים גוומים עם וכן שלה

לאחוים. ממליץ הוא שעליה ההתעובות תכנית ואת שלו ההתעובות המשן תכנית

 מצבו ואת וסיבותיה הפנייה למין הטיפול, מהלן את לתאר המטפל התבקש השני בחלק
 שאלות )ואה המעקב של הליבה לשאלות התייחסות תון לטיפול, בכניסה הילז של

ב׳(. בנספח והנחיות

תהליןההעוכה .2

 שנכתבו הסיכום, זוחות כלל מתון סיכום־טיפול זוחות 30 על נעוכה הניסיונית התכנית
 'המרכז של הואשונות הפעילות שנות משתי אחת כל בתום הפסיכולוגים יזי על

 הטיפול בתום היו מהסיכומים חלק ל׳מוכז'. הפנ״ה זפי צורפו הזוחות לכל הטיפולי׳.
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 להימשך תוכנן כשהטיפול עבוזה, שנת בתום ,٧בקי שנכתבו ביניים, סיכומי היו וחלקם

הבאה. נםבשנתהלימוזים

הנתונים ניתוח שיטת .3

 התייחסה אשו טבלה בניית באמצעות הנוחות 30 של תוכן ניתוח נעשה ראשון בשלב
הבאים: לכותרים בעיקר

 )סיבת לטיפול בכניסה המטופל, מצב לבין הלמיוה לקות בין הקשו מתבטא במה א.
ב׳מרכז'. טיפול של שנתיים / שנה לאחו המעקב, ביצוע ובעת הפנייה(

 של תפקוזו לבין הלמיזה לקות שבין הקשו את הטיפולי' ב׳מרכז המטפל מבין כיצד ב.
לטיפול. לפנייה שהביא ומה חייו בתחומי הילז

 בתון המטפל עם באינטואקציה לביטוי באה הילז של הייחודית הלמיזה לקות כיצז ג.
הטיפולי. התהלין

 לשיתוף או לסיוע גייס מי ואת הטיפול במהלן בקשו המטפל היה גוומים אילו עם ז.
וכזומה(. הורים סוציאלי, עובז חינוכי, צוות )מחנן, ולאחריו במהלכו בטיפול

 מיזת ומה הילז עבוו הספו( בית )הגן, החינוכית המעוכת ערכה שינויים אילו ה.
זה. בשינוי המטפל של המעוובות

 על הקשר השפיע וכיצז החינוכית המערכת פסיכולוג עם למטפל היה קשו איזה ו.

ההתעובות.

 וההתייחסויות ההעוות כל נאספו הזוחות, מכל אלו לשאלות התשובות שקובצו לאחר
שלמעלה. הקטגוריות משש לאחת השתייכו שלא המטפלים של האידיוסינקוטיות

 העוותיהם. ונושמו הטיפולי' 'המוכז של המטפלים צוות בפני הממצאים הוצגו שני בשלב
 נעשה שבהם חצי-מובנים, לראיונות מנחים שאלונים לבניית שימש שנאסף המידע כל

ו-ה'(. ז' ג', נספחים )ואה הבאים במעקבים שימוש

וסיכום ממצאים

המדווח הפסיכולוג ידי על שנרשמה כפי ההפניה סיבת .1

 באמצעות החינוכית המערכת תמיד היה הטיפולי' ל׳מוכז הילז עם הפונה הגורם כזכוו,
 סיכון ועם למיזה לקות עם הוא שהילז היה, המטופל לקליטת התנאי שלה. הפסיכולוג

לטיפול. שותפה תהיה החינוכית ושהמעוכת התפתחותי
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 בעוז ומולא, נבזק הראשון שהתנא' לאחר הטיפולי' ב׳מרכז נקלטו ילזים בפועל,
 כתנאי מספיק נבזקה לא החינוכית המערכת יזי על המובטחת הפעולה שיתוף שמיזת

 שהמטפלים כפי לפנייה, הסיבות 'המוכז'. לעבוזת הואשונה בתקופה במיוחז לעבוזה,
 נוחב: וצף פני על שנעו מקשיים שסבלו לילזים לעזור בקשה מתון נבעו עליהן, זווחו
 הלמיזה, לקויות של כתוצו או כתגובה המפנים תפסו שאותם וגשיים, מקשיים החל
 נמוך; עצמי וביטחון יווז עצמי דימוי עמה; וההתמוזזות הלקות של בקבלה קושי כמו

 במסגות שונות בזוגות התנהגות קשיי ;ADHD-1 ADD ובויכוז; בקשב בולטים קשיים
 בניתוק או בזיזות בתחושות שהתבטאו חבותיים קשיים הספר; בית במסגות או הבית

 הלימוזי בתפקוז קשיים הגיל; בני עם משמעותיים קשוים ביצירת קשיים מהסביבה;
הספו. בית בצוות אחרים ומטפלים מווים מחנכים, עם והתקשוות

 בחלק ציינו הפסיכולוגי-חינוכי( מהשיוות החינון מעוכות של )פסיכולוגים הפונים
 קושי ילזם; של הלמיזה לקות את שלהם בקבלה קושי חווים ההווים שגם מהפניות,

 עתיזו לגבי וחוזות זאגות הבעת הבית; בתון הלמיזה לקויות בעל ילז עם בהתמוזזות
 החינון במסגות תלמיז שהילז העובזה בקבלת קושי אחזים, ובמקוים הילז של

המיוחז.

 נמצא, קוזם( פרק ואה שפווסמו, ובים במחקוים למזווח )בהתאמה המשפחתי בוקע
 נישואין ולעתים גיוושין כגון - מורכב משפחתי מצב על זובו שבהם המקוים שמספר

 גבוה היה - ההורים אחז של מוות ההורים; אחז של כוחלה ההווים; אחז של מחזש
 מלקות האחים, מבין ויותו אחז או ההווים, אחז גם סבל ובות במשפחות כן, כמו מאוז.
למעלה(. שנסקוו השונים המחקוים ממצאי את תואם זה מיזע )גם למיזה

 לתכנית בסיס והוו הטיפול אופי של הבחירה את הובילו בפנייה אלו שוכיבים לציין, יש
מהמעקב. כחלק כאן, לאלה נתייחס לא אן הטיפולית,

הלקות מהות .2

 הלמיזה לקות סוג מהו המטפל, של הסיכום בתון במפווט, זווח המקוים בכל לא
 בתון הייחוזית הלקות את מזהה המטפל האם לבזוק ניסיון נעשה סובל. הילז שממנה

 כלומו, הטיפולי. התהלין על משפיע הזבו וכיצז האם וכן לכויזה לקויות של הספקטוום
 למיזה לקויות עם בילזים הטיפול את שמייחז משהו יש האם - הייתה הואשונה השאלה
 טיפולי מהלן יוצוות מסוימות לקויות האם - ובהמשן אחוים, בילזים טיפולים לעומת
ייחוזי. שיח או "חוזי

 הפרעות בין למעלה(, סקירה )ראה כמצופה גבוהה, קו-מווביזיות על זווח ובים, במקרים
כי העיזו, הפסיכולוגים מכן, כתוצאה למיזה. לקויות לבין ואימפולסיביות ויכוז קשב,



ייחוזי ילד

 ללקות ביחס כמספלים לקחו שהם הבויוחז במקום להבחין עליהם הקשתה זו תופעה
מסופל. אותו של אחרים תסמינים לעומת הילז של הייחוזית הלמיזה

המערכת' 'פסיכולוג ועם החינוכית המערכת עם הקשר .3

 בטיפול. החינוכית המערכת שיתוף היה לטיפול ילז לקבלת המוצהו התנאי כאמור,
 'פסיכולוג עיקויות: קטגוניות לשתי נחלק חינוכית' 'מערכת במילים המעשי הביטוי

בזיווח: ביניהם נפריז בצוות(. נוספות זמויות או )מחנן החינוכי והצוות המערכת'

 השתתפו שבהם שנערכו, המפגשים למספר שנגעה השאלה על ענו המטפלים כל
 תוכן של לשאלות התייחס כזיעוטם אן המערכת', ו׳פסיכולוג הטיפולי׳ ב׳מרכז המטפל

 הפסיכולוגים שני בין אלה קשרים של התוכן תיאורי שלהם. הוצף ומיזת המפגשים
 קרי, הטיפול, בסיום מפגש המקוים וברוב טיפול, טרום מפגש על זיווח לפחות כללו

 'פסיכולוג עם ואינטנסיבי רציף קשו על הזיווחים מספר הזזי. ומשוב סיכום שיחת
 של הייחוזי אופיו בשל כי הוא, לכן אפשרי הסבו קטן. היה הטיפול לאוון המערכת׳

 מפגשים פעם, לא נוצרו, הפסיכולוגי-חינוכי, השירות בתוך הממוקם הטיפולי' 'המרכז
 עובזים אשר המטפל, הפסיכולוג לבין החינוכית המערכת פסיכולוג בין פורמליים בלתי
 ואה שנערכו, בואיונות כן אחו שהסתבר )כפי השירות של אזורית תחנה באותה יחז

הכתוב. בזיווח ביטוי ליזי באו לא אלו אולם הבא(, המעקב

 להעוין קשה הפסיכולוגים, שני בין רציף קשו קיום על זווח שבהם מקוים באותם
 מספר למעט שנסקרו, בסיכומים מפורשת התייחסות לכן הייתה ולא היות תרומתו את

 בילז שחל השינוי את לראות הספר בית לצוות אפשר הקשו כי צוין, שבהם כוקרים
תואמת. בצורה ולהגיב

 מספר לגבי זיווח הופיע במערכת, החינוכי הצוות אנשי עם הישיר הקשו לגבי גם
 מקוים מספר היו הקשו. לתרומת בכתוב התייחסות כמעט הייתה לא אף המפגשים,

לצוות. כמפריע שנתפס המפגשים, ממיעוט הצוות אכזבת על זווח שבהם

ההווים עם הקשו .4

 הנכונות ההווים, של הפעולה שיתוף לבין הטיפול של ההצלחה בין בולט קשו נמצא
 במקוים ייעו׳ןי. לפגישות להגיע ואף הטיפולי לתהלין להתגייס שלהם והכזוטיבציה

 המפגשים תזיוות על השפעה ניכרה לטיפול, ביחסם אמביוולנטיים היו ההווים שבהם
 המטפל כזה, במקרה מזאת, יתרה ביטול(. ללא אליהן ואי-הגעה פגישות ביטולי )יותר

 לעומת פחות. היה ממנו ולהפיק הטיפולי לתהלין להיכנס הילז של שהיכולת התרשם
 שהטיפול או לתהליך, התגייסו הטיפולי, התהלין לכל שותפים היו ההווים כאשר זאת,
)בין לטיפול להתקבל הספר בית מפסיכולוג ההווים של מפורשת בקשה עם החל עצמו
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 כי הייתה המטפל של ההתנשמות אינזיוויזואלי(, לטיפול אם ובין משפחתי לטיפול אם

בהרבה. טוב הטיפולי התהליך

הטיפולי בתהליך הלמיזה לקות של המקום .5

 בטיפולים בבויוחז מהמקרים, בחלק שנסקוו. הסיכומים בכל מענה נמצא זה לנושא
 בנושאים טיפולית לעבוזה מזמן גונם היוותה הילז של הלמיזה לקות המשפחתיים,

 הצבת הווית, סמכות כגון המשפחה, של התקין לתפקוזה כחשובים תפס שהמטפל
 הילוים כל כלפי אלא הלמיזה, לקות עם הילז כלפי נק לא וזאת בהירים, גבולות

במשפחה.

 הטיפול, בתון הלמיזה ללקות התייחסות של תיאוו כלל הופיע לא שבו אחז, במקנה
 בטיפול להתכוקז צונן היה שלא עז טובות, כה היו הילז של הפיצוי שיכולות נאמו

 הטיפולי בתהליך הלמיזה ללקויות ההתייחסות ובים שבמקוים לציין, חשוב זה. בהקשו
 ולתימות לנושאים מההתייחסות קטן, חלק ולעתים חלק, וק הייתה להווים בייעו׳ןי או

ומשפחתו. הילז של ובחווייתו באישיותו ככווכזיים שנתפסו אחוים,

 להתייחסות או מיוחזת להתאוגנות מיוחזת, לב לתשומת המטפל נזוש שבהם הנושאים
 מגוונים. היו שלו, הלמיזה ללקויות קשווה שנואית הילז, התנהגות עקב "חוזית טיפולית

 כמובן, ניתן, הטיפולי, הקשו בכוהלך כי להזגיש עלינו אן אלה, נושאים כאן נזגים אנו
 יותו הקשוו פירוש בנפרז, הללו ההתנהגותיות מהתופעות אחת לכל אחו פיווש לתת

 להתנהגויות ביחס המטפל של הטיפולית העמזה לבחיות או הילז של הזינמית להבנה
אלו.

 כן, הלקות. לסוג בהתאם שונים, ציוים על תופעות בשלל אופיינה הילז התנהגות
 קפיצה אסוציאטיביות, ובה, תנועתיות אימפולסיביות, של ביטויים תוארו למשל,

 משחק בעת שבלטו וזיכוון, ויכוז התאוגנות, קשיי לנושא; מנושא או למשחק ממשחק
 בכללים משחק" כזי "תון בהיזכוות או המשחק כללי של שגויה בזכירה למשל - משותף
 החבותי ובתחום בכלל הכוציאותית הסיטואציה של נכונה בקריאה קשיים נוספים;
 בצווה המועלים לנושאים להתייחס לקושי שגומה וילזותית, קונקוטית חשיבה בפוט;

 את להבין בקושי בווו, לא בזיבוו שהתבטאו שפתיים, ליקויים של ביטויים מופשטת;
 הילז של הצווך את שהזגישו ביטויים וכן, מזיבוו בהימנעות או זל מילים באוצו הנאמר,

תבניתיתבוווה. במסגות

 השפתי הקושי כאשר לזוגכוה, שונים. באופנים נעוכו המטפלים אלו בהתנהגויות לטיפול
 או ציווים באמצעות שנעשתה טיפולית עבוזה על זיווחים הופיעו בולט, מאוז היה

 ליותו נזוש המטפל ובהם הזמן, עם זיבור הופעת על זווח שבהם מקוים היו משחקים.
 על זווח שבו במקוה נוספת, זוגמה בו. ובעזוה בהכוונה השיח, בעיזוז מציזו יוזמה
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 בחרוק המטפלת בוווה, תבניתית למסגות שנזקק הטיפולית, מהסיטואציה מבוהל ילז
ובבמעברים. תיוון תון מואש, מוגזוים חלקים למספר הטיפולי המפגש את לחלק

 סימבולי, משחק מילוליים, שונים: באופנים התבטא שלו הלמידה ללקות הילז יחס
 בסיסית לחוויה ועקיפים, ישיוים ובים, ביטויים המטפלים בתיאווי מצאנו ועוד. ציווים,

 או חסוים זבוים סביב עיסוק הופיע למשל, חשו. שהילזים הקומפטנטיות, חוסר של
 משחקים על זיברו הילזים פנימי; "קלקול" תחושת של כביטוי הטיפול, בחזו מקולקלים

 שלמות על שומו מי לגבי שאלות הועלו איבר; חסוות או מכועוות בובות על שבורים,
 במקוה "אילם". "עיווו", "חיוש", איש הופיעו בציורים ותקינותם; והמשחקים החזר
 יוצלח", "לא כמו במילים שימוש נעשה "נהוס"; הכותות הופיעה כזה ציוו מעל אחז,

 או משחק בעת למטפל ולעתים לעצמו לעתים הילז ייחס שאותן יוזע" ו"לא "טיפש"
הטיפול. בחזו אחות בפעילות

 שהתבטאו, והאשמה, הכחשה של הגנה במנגנוני המטופלים של וב שימוש מצאנו
 הימנעות של לומה עז מחיו, ובכל תמיז במשחק, להפסיז הילזים של בקושי למשל,
 חבוים, או מווים כמו אחוים, של האשמה קיצונית, וכחנות של בתופעה או לשחק וסירוב

 חבותית באינטואקציה כישלון החבותית. בבזיזותם או הלימוזיים בכישלונותיהם
 וביטויי מריבות או במשחק אי-שיתופם על סיפווים כמו ילזים, מצז זחייה של וחוויות

האחוים. להאשמת תמיז יוחסו תוקפנות,

 וליצינת להתפתחותם מחסום היוותה זו מודעות אן לקשייהם, מוזעים שהיו ילזים היו
 לקשיי כזוזע שהיה מאחו מזיבור שנמנע ילז לזוגמה, שלהם. הבין־אישיים הקשנים

 לאחו אחזים, במקוים וכזומה. שעה..." ייקח "זה כי לזבו שסרב ילז או שלו הזיבור
 לחשוף העיז שבו ומגן, מוגן כמקום הטיפולית בשעה השתמש הילז במטפל, אמון שנוצו

 עם ילז אצל בחבל זילוג לזוגמה, עבווו. קושי מוקז שהיו מיומנויות לתרגל כדי חולשות,
קשיימוטוויקה.

 אותו הביאה זה בהקשו הילזים של השונות ההתנהגויות את הכזטפל של ההבנה
 לחוויית כקשווה ההתנהגות את לפוש בחו המטפל לעתים, מגוונות. להתייחסויות

 בחר הוא ולעתים "טיפש", הכינוי את או החירש ציור את למשל ככוו הלמיזה, לקות
 אכויתי כביטוי החוויה עם להישאו לילז שאפשרו ומוחב, זמן מקום, זו להתנהגות לתת

 לשינוי המטפל, לזעת הזמן, הגיע יותר מאוחו וק (.Winnicott, 1965) "העצמי" של
 הלקות מהות על פתוח זיון נעשה שבהם מקוים גם היו המטופל. של ובחוויה בתחושה

אצלו. הקלה לתחושת שהביא זבו הילז, של בחווייתו שלה והמשמעות
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עמן לקבלו והזרן ילזם לקויות את ההווים הבנת עיבוז .6

 ובטיפולים בהזרכות להווים, ٧יעו١ב המטפלים, נקטו שבהן הטיפוליות ההתעובויות
 החלו ובהשלכותיה, הילז של הלמיזה בקלות יותר מכוונת בצווה שעסקו משפחתיים,

 של הבנתם על דגש הושם לטיפול. הגעתו טום לילז שנעשה האבחון על משוב ממתן
 גבולות, להצבת ואופנויות הווית סמכות בניית על ובהמשן הלמיזה, לקות את ההווים
האבחון. ממצאי עיבוד באמצעות נעשה הזבו המגבלות. למוות

 היוותה הלמידה שלקות המשפחתיים, המטפלים ובעיקו סבוו, המטפלים לעתים,
 מכן, לאחו למעלה(. שצוין )כפי בו להשתתף ובנכונות לטיפול בפנייה זרז תחילה
 ההורי תפקיזט את ההווים הבנת של מעצים וגוום זרז היוותה הלקות הטיפול, במהלן

 את להבין והייעוצים, הטיפולים במהלן למדו, רבים הווים במשפחה. הילזים כל עבוו
 השתנתה זו מהבנה כתוצאה המציאות. עם במגע תיוון לתהליכי והזזקקותו הילז צווכי

 את "לתקן" המשאלה למשל, הלמיזה. לקות עם הילז כלפי שלהם הוגשית העמזה
 כמו וחסרונות קשיים מעלות, עם נפרז כאזם בילז הכוה של בעכוזה התחלפה הילז

כלילז.

 שנועדו ותומכים מחזקים עקוונות היום־יום לחיי לתוגם צורף היה רבים במקרים
 שלו; הלמיזה לקות של הייחוזיים התסמינים לפי הילד של הייחוזיים לצוכים להיענות
 עם להתמוזד לילז שיסייעו קונקרטיים עזוים בסוג שימוש מעשי באופן ולהציע להבהיר

ובחברה. הספו בבית בבית, קשייו

 בלקות ישירות קשוו והיה הטיפולית ההתעובות במהלן־ וב עיבוז שזוש אחר, נושא
 הלקות שמיות מסטיגמה, פחז כמו: העלו, שההורים שונים לביטויים התייחס הלמיזה,

עצמית. והאשמה כישלון תחושות בושה, בסוז,

 הטיפולי׳ המרכז’ תסוקות את המטפלים תפיסת השני: המעקב ד.
 א'( )מעקב )הפיילוט( הניסיונית התכנית של התוכן ניתוח של ואשוניים ממצאים

 ולתת-נושאים, לטבלאות הטיפול מ״פירוק" נחת חוסו שהביעו המטפלים, בפני הובאו
 הייתה זו גישה בלבז. למיזה לקויות של פויזמה זרן כמטפלים עליהם וההסתכלות

 התהליף לגבי ובות ראייה זוויות של לאובזן גרמה אן והתיעוז, המחקו לצווכי הכוחית
 בעזות להתגבו כאמוו, הוחלט, זה חיסוון על ותוומותיו. הטיפול ומשמעות הטיפולי

 המטפלים, את לראיין מראיינים שמנחה ג׳(, נספח )ראה חצי-מובנה ואיון של בנייה
 הטיפולי'. ב׳מוכז הטיפולית עבוזתם את ולסכם ממטופליהם אחז כל על בנפוז לשוחח
 ומלא חופשי באופן ביטוי, לתת הזזמנות ב׳מרכז' המטפלים לפסיכולוגים ניתנה בראיון

ב׳מרכז'. כמטפלים שלהם לחוויה יותו,



ייוזודי ילד

המעקב מטרת

הבאים: באופנים הניסיונית התכנית ממצאי הנחבת

 התייחסות יאפשר אשר חצי-מובנה, ואיו! באמצעות במרכז הכזטפלים חוויות תיאור .1
 המטפל, חוויית של חופשי לביטוי הזזמנות מתן תון המעקב, מחקו של הליבה לשאלות

הטיפול. סיכום בעת ייחוזי בזיווח זווקא לאו

 'המרכז של השלישית הפעילות משנת טיפול סיכומי של מזנם מתון מיזע תוספת .2
הטיפולי'.

האינפורמציה. מקורות כל של אינטגרציה .3

שיטה

תכלים

 על שנבנה ג'(, נספח )ראה חצי-מובנה ראיון הוא זה במעקב שימוש נעשה שבו הכלי
 הטיפולי' ב׳מרכז המטפלים התרשמות )הפיילוט(, הניסיונית התכנית אחר מעקב בסיס
המעקב. של הליבה שאלות בסיס על וכן הבאשוני, המעקב של הממצאים הצגת לאחר

 לחוויות ייחודית התייחסות יש הראשון בחלק כאשר עיקריים, חלקים לשני חולק הראיון

 המטפל של לקשר התייחסות ישנה השני ובחלק עצמם, לטיפולים הקשורות המטפל של
 עם או במערכת ٦חינו אנשי ועם המטופל למז שבה החינוכית המערכת פסיכולוג עם

 נועזו בשאלון הפתוחות השאלות בילז. בטיפול מעורבים שהיו אחרים, מקצוע בעלי
בימרכז׳. כמטפל שלו החוויה לתיאור מרבי מרחב למטפל לאפשר

אוכלוסייה .2

 כאלה ביניהם היו פתיחתו. מאז הטיפולי' ב׳מרכז שעבזו המטפלים רוב היו המרואיינים
 לא כבר השלישית ובשנה שנתיים שעבזו אחרים רצופות, שנים שלוש במשך שעבזו

 בעבוזה להשתתפותם הראשונה השנה להם שזו ופסיכולוגים זו, בעבודה השתתפו
ה׳מרכז'. של הטיפולית

ההערכה תהלין .3

 הפסיכולוגים כאשר הטיפולי'. 'המרכז עבוזת של השלישית השנה בתום נערכו הראיונות
בו. עבוזתם את שסיימו הפסיכולוגים את וכן זה, את זה ראיינו ב׳מרכז' העובזים
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הנתונים ניתוח שיטת .4

 ואיינו הטיפולי' ב׳מוכז העובזים שהפסיכולוגים הראיונות כווישוכוי הופקו הנתונים
 אשו הטיפול, סיכומי של התוכן מניתוח שהופקו הממצאים עם במשולב זה, את זה

 נוספת. עבורה משנת סיכום זוחות של וממזגם )הפיילוט( הניסיונית מהתכנית הופקו
 בתפקיזם המטפלים של ולהתפתחות ללמיזה גם התייחסות הייתה הממצאים בניתוח

 למיזה לקויות עם ילזים עם בעבוזה שלהם ההכשרה מטנות שכן חינוכיים, כפסיכולוגים
החינוכית. במערכת השונות בהתענבויותיהם הבנתם את להעשיו הייתה אמורה

וסיכום ממצאים

לעצמו ביחס המטפל של תפוקות .1

 ונתפסה המטפלים כל אצל והנאה סיפוק של לתחושה גומה הטיפולי' ב׳מרכז העבוזה
 נושאים סביב מקצועית זהות ולגיבוש לחשיבה והזזמנות זמן כמתן כזוביתם אצל

 וכן המטפל, בתפקיז וביטחון ניסיון לצבור להעמיק, להתפתח, הזזמנות טיפוליים;
 למיזה לקויות עם בילזים ולטיפול בכלל, הטיפולי לתהליך הקשווות שאלות לחזז
 הלמיזה לקויות נושא משמעות של לבזיקה להיכנס למטפלים הזזמנות זו הייתה בפוט.
 במעון שלהן והמווכבות למיזה לקויות של המשמעות של בזיקה כלומו, הטיפול. בתוך

 ולשמוע להשמיע הזזמנות גם זו הייתה אלה, לכל מעבו אן הילד. של והוגשי הנפשי
 כהזזמנות מותק, כזבו נתפסו הנושאים שני קבוצתית. מסגות בתון טיפולים על

 חלק אחות. כוסגות בשום לעשותה נזזמן שלא הזזית, ולהפויה אופקים להוחבת
 התיאורטי היזע את להעמיק להם שניתנה ההזזמנות את במיוחז הזגישו מהמטפלים

 שלא לתיאוריות וחשיפה מקוה ניתוחי טיפולים, על מאמוים קויאת יזי )על שלהם
 שהעבוזה שציינו, היו הפסיכו-זינמית(. בגישה )בעיקר השונות הטיפוליות בגישות הכיוו(
 בעבו. הורגלו שהם מאלה שונים בגילאים ילזים עם לעבוד להם אפשוה הטיפולי במוכז

 לטיפולים בנוסף פוטני, באופן בילזים לטפל מההזזמנות נהנו משפחתיים מטפלים
וב. זמן במשן עשו שלא זבג שענכו, המשפחתיים

 פסיכולוג ועם הספו בית עם הקשו את ספונטני באופן ציינו מהפסיכולוגים מעטים רק
 עבורם במיוחז כמשמעותי 'המוכז', שבהקמת הרעיון בבסיס הוא אף שעמז הספו, בית

 העבוזה כלומו, החיזוש. חוויית של וקע על אולי, זאת, להבין ניתן הטיפולי. בתהלין
 לטפל ההזזמנות ואילו כזאליה, מובנת וכאילו עבוזתם, שגות היא הפסיכו-חינוכית

 פסיכולוגים מספו היו זאת בכל ואתגו. חיזוש היא זמן, ולאוון רציף באופן ילזים במספו
 "בתוך פחות שהוא טיפול אפשר החינוכית' המעוכת 'פסיכולוג עם הקשו כי שציינו,
החינוכית. המעוכת עם וציף קשו בקיום יתוון ואו אלה פסיכולוגים בועה".
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 הדינמיקה לגבי השגות מספר גם עלו כולם, זי١ על שבוטאו וההנאה הסיפוק תחושות לצד
 הטיפולי'. ב׳כווכז השבועיים הקבוצתיים המפגשים בעת שהתפתחה הקבוצתית

 'המוכז לקיום הואשונה )בשנה הזבן־־ בתחילת כי הייתה אחזים מטפלים של התחושה
 שבה 'המוכז'(, מטפלי כל את שכלל )צוות הגדולה" "הקבוצה בתון העבוזה הטיפולי'(,
 נרטיבית(, והמשפחתית הזינמית )בעיקר שונות טיפוליות גישות בעלי מטפלים השתתפו

 היה הקושי להבנתנו, התפקיזים. בהגדרת בהירות לחוסר וגורמת בקבוצה מתח יוצרת
 לכיוון בקשר מספקת בהירות והיעזר המגוונות הטיפול ולאופנויות זרן לחיפוש ביטוי

 טיפולית גישה של וזומיננטיות כיוון על להיאבק הרצון עם יחז אחד, מצז התיאורטי
 בהן )שגם יותר קטנות בקבוצות לעבוז האפשרות מתן זאת, עם אחרת. פני על אחת

 התחושות את רבה במיזה הפחית שונות(, טיפוליות גישות בעלי פסיכולוגים השתתפו
 הזזית, להפריה משותפת, לחשיבה הטיפולים, מתון־ דילמות להעלאת מקום ונתן הללו

רבה. ולמיזה גיבוש סיפוק, של לתחושות גרכוו אשר משוב ולקבלת להעמקה

 ייחוזית, למיזה במסגרתו הטיפולית ובעבוזה הטיפולי' ב׳מרכז שראו המטפלים, מרבית
 התיאורטי, מהפן הן זאת, המרכזי. הייחוזי כאלמנט הלמיזה לקויות נושא את הזגישו

 סביב שהתגבש הקבוצתי הייחוד בגלל והן הטיפולי מהפן הן בזיונים, מקום ניתן שלו
 ספרות של קריאה באמצעות הלמיזה, לקויות נושא על בדיון שהושם הזגש זה. נושא

 על ולא נירולוגי רקע על קשיים עם בילזים ייחוזי באופן העוסקת רלוונטית, מקצועית
 המקרים, הצגת באמצעות שנעשתה הקבוצתית העבוזה עם בבז בז בלבז, רגשי רקע

 מלמזת הייתה עצמה הטיפולית העשייה גם כי ציינו, מטפלים מספר כייחוזיים. נתפסו
 )כלומר: למיזה לקויות של הפריזמה זרן הטיפול על להסתכל לניסיון הוזות ומחזשת

 טיפולי ניסיון פחות עם פסיכולוגים כי נראה אחרת..."(. צרין למיזה לקויות עם ילז "מה
 החלק היה וזה בטיפול, ולהתנסות לטפל להם שמאפשר כמקום הטיפולי' 'המרכז את חוו

 שהושם הדגש בשל ייחוזי, כמקום ׳המרכז' את חוו הם גם אן עבורם, ביותר החשוב
 המטופלים של ובחווייתם משפחתו, ובבני בילז בטיפול הלמיזה לקויות נושא על בו

כאחז. והמטפלים

 ׳המרכז במסגרת שלהם הטיפולים בין והשוני הזמיון על נשאלו המטפלים הראיון במהלן־
 כללי, באופן במכוון נשאלה זו שאלה התנסו. שבהם אחרים טיפולים לבין הטיפולי׳

 במוקז שהיו לאלו רק זווקא ולאו שונות, מבט מנקוזות התייחסות לאפשר מנת על
 הטיפולי׳ ב׳כורכז הטיפולית העבוזה את ראו לא כזהכוטפלים כרבע התיעוזית. העבוזה

 במסגרת ולא פרטי באופן )לעתים האחרת או הקוזמת מעבוזתם מהותי באופן כשונה
 לעומת ב׳מרכז׳ שנערכו הטיפולים בין שוני שראו המטפלים לה. כהמשן אלא הציבורית(,

מישורים: במספר השוני את מיקזו אחרים, במקומות שעשו אלה

 קבוצתית-הזרכתית בכוסגרת ללמיזה ההזזמנות הוזגשה הטיפולית: העבוזה ליווי -
 הטיפולים, של אישית הצגה בעת לטיפול שונות תיאורטיות לגישות להיחשף וההזזמנות

 גם כמו הטיפולי׳(, ׳המרכז )צוות הגזולה בקבוצה והן הקטנות הלמיזה בקבוצות הן



שני שער

 מקצועית ספרות לקרוא הזזמנות ומתן טיפולית□ את אחוים של הצגה מתון למיזה
בה. ולזון

 אינדיוויוואלי באופן לטפל הזזמנות זו הייתה מהמטפל׳□ חלק עבוו הטיפול: אופנות -
 מהתחום אחת מטפלת עבור משפחתיים. בטיפולים התנסות של שנים לאחר בילזים

 על רק ולא הרגשי, התחום על זגש יותר לשים הזזמנות זו הייתה הנירו-פסיכולוגי,
 וההבנה. ההתבוננות ספקטרום את להרחיב ובכן וגילה, הייתה שאליו הקוגניטיבי התחום

שלה. הטיפול בזנבי שינוי על כן בעקבות זיווחה זו מטפלת

 ב׳מוכז נפגשו שאיתם המטופלים בגיל שוני על זיווחו אחזים מטפלים הילזים: גילאי -
 בטכניקות להתנסות הזזמנות שהווה זבו להם, וגילים שהיו אלה לעומת הטיפולי׳

במשחק(. טיפול יותו שילב צעירים בילזים טיפול )למשל, אחוות טיפול

 ٢מחו שבטיפוליהם הזגישו מהמטפלים כובע החינוכית: המעוכת עם קשו יצירת -
 מעבוזתם משמעותי הבזל בכן וואו הספו, בית עם קשו ׳וצוים הם אין ל׳מוכז'

 פסיכולוג ועם החינוכית המסגות עם הקשו הטיפולי'. 'המוכז במסגות שאינה הטיפולית
 להם מאפשו שהוא בכן הילז, של לוווחתו וכתוום כמעשיר אצלם נתפס הספו בית

 נהגו זו עכוזה שייצגו שהמטפלים לציין )יש הטיפולים ובחזו במעוכת בו-זמנית לעבוז
 שהקשו הזגישה, אחת מטפלת הפסיכולוגי-חינוכי(. בשירות הקוזמים בטיפוליהם גם כן
מווכבותו. בשל לקשים גם גוום הוא אן ומשמעותי, "חוזי אמנם המעוכת עם

 הילז של הלמיזה ללקות ספונטנית התייחסו מטפלים שלושה רק הטיפולי: התהלין -
 הזגיש מהם אחז כל שלהם. אחו וניסיון הטיפולי׳ ב׳מוכז טיפול בין השוני של כמאפיין

 הצוון והוא לטיפול, ז מכו התווספות על זיבר האחז זה. לשוני בהתייחסו אחו היבט
 הילז; של והנפשיים הוגשיים לתהליכים נירולוגיים או "אובייקטיביים" קשיים בין לקשו
 הטיפולית והעבוזה במשפחות, יצוה הילז של הלמיזה שלקות הייאוש על זיבו השני
 הזגיש השלישי לילז; הסביבה ואת ולסביבתו למשפחתו הילז את לפוש שנזושה הובה

 להתאיכון כזנת על הטיפול בתהלין הטיפוליות באופנויות לנקוט עליו שהיה השינוי את
שלו. הלמידה מלקויות הנובעים ולקשייו הילז של ליכולותיו האופטימלית בצווה

משפחותיהם ובבני למידה לקויות עם בילדים בטיפול הייחוד תפיסת .2

 משאלות אחת הייתה למיזה לקויות עם בילזים הטיפול של הייחוז שאלת כאמוו,
 לגבי כללית שאלה תחילה, שונות. שאלות המנואיינים נשאלו וסביבה המנכזיות התיעוז

 נשאלו הם ٦כ אחר הילז. של הלמיזה לקות לסוג כקשוו הטיפול במהלן שחשו השוני
 הישירה ההתייחסות למיזת הטיפול, לתהלין שנגעו וכומוקזות, ישינות יותו שאלות
 שבה למיזה וכן הלקות, סוג לפי השונים הטיפולים בין ההבזלים את להבנתם ללקות,

ג׳(. נספח )ראה הטיפול במהלן ללקות עצמם של מיוחזת להתאמה צונך חשו
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 לגישה קשורה לעתים, הייתה, בטיפול הלבויזה ללקות התייחסו המטפלים 1שב האופן
המטפלים. בין משותפות תפיסות גם היו אך נקטו, שבה הטיפולית

 על משפיעה אינה שהלקות העמזה הייתה לגישות, מעבר מטפלים, למספו המשותף
 מביאים שהמטופלים למה להתייחס יש טיפול שבכל הייתה, ההנמקה עבודתם. אופן

 חלק ולעתים חלק, נק הם התסמינים באשו למטופלים, העבוזה את ולהתאים לטיפול
 כי שגנסו המשפחתיים, המטפלים היו זו, עכוזה שנקטו המטפלים בין בעבוזה. שולי,

 איננה זו ובעיה שלהם, הבעיה את המשפחה של משותפת להגזוה להגיע מנסים בטיפול
 כ- שהוגזו המשפחה, )בן לטיפול הגיעה המשפחה שבעטיה הילז, של הלקות בהכנח

IP.) ואין זהותו, בניית או הילז חוויית הוא בטיפול העיסוק כי סבנו, הפנטניים המטפלים 
 בשל הלקות את לילז להסביו הקושי עקב אם בין ישיג, באופן בפגיעה לעסוק מקום

הפגיעה. עצמת בשל או כוחות, על לעבוז וצון גיל, מגבלות

 הטיפולי, התהלין על השפיעו הילז של הלקויות אם גם כי גרסו, גבים מטפלים כן, כמו
 יותג, משמעותיים אף לעתים אחרים, מגוגמים בעצמתה שונה הייתה לא זו השפעה

 ולבוזז להפגיז מתקשים שהם טענו, אף מהמטפלים אחדים הטיפול. עלמהלן שהשפיעו
 שבהן בשאלות וגאו הטיפולי, התהליך על המשפיעים הגורמים משאו הלמיזה לקות את

 במשחק בוחר הילז מזוע בגור תמיז לא למשל, מלאכותי. ניסיון זאת לעשות התבקשו
 טיפול ובמיוחז בכלל בילזים טיפול מאפיין בטיפול המשחק שכן לשיחה, כתחליף
 הגזולים שהילזים מאוז שייתכן ציינו, כוהמטפלים אחזים זאת, בכל שבהם. בצעיגים

 תחושת בגלל לעתים, זאת, 1עש הם שלהם. הלמיזה מלקות כתוצאה לשחק בחגו יותו
 בהתבטאות. קשיים בגלל ולעתים כקטן, ולהתנהג להגגיש הילז את שהביאה הכישלון
 אחת גק הייתה הלמיזה לקות אצלם גב-בעייתיים, בילזים היה הטיפול שבהם במקוים

 אובססיבית- הפועה עם ילז או תקשוות הפועות עם ילז כמו שלהם, מהתסמונות
בטיפול. משני מקום תפסה הלמיזה לקות כי סבוו, המטפלים קומפולסיבית,

 הגנה כמנגנון שימשה הלמיזה לקות שבהן זוגמאות הביאו משפחתיים מטפלים
 להעביו צורן היה ובטיפול יותר, ומוכזיות קשות בעיות עם ההתמודזות בפני במשפחה

 שכללו למיזה, מלקויות הסובלת ילזה עם משפחה הייתה לכן זוגכוה אליהן. הכווקד את
 לסוזות להתקוב הילזה של חששה בגלל ובה במיזה שגבוו ואסוציאטיביות, איטיות

 שהתאפשו כן הילזה, את ושחוו הסודות את לאוו" "הוציא הטיפול קשים. משפחתיים
גילה. לקבוצת נוומטיביים ובעניינים בלמיזה חבותיים, בתחומים להתמקז לה

 לפניית (trigger) מצת הילז של הלמיזה בלקות ואו ובים משפחתיים מטפלים
 גיוושין בזוגיות, בעיות כגון המוכזיים, בקשיים טיפלו שהם לאחו וק לטיפול. המשפחה

 עם הילז השתחור התאבזות, של מקוה ואפילו תאונה או חולי במשפחה, מוות קשים,
לגילו. בהתאם לתפקז לו והתאפשו הלמיזה לקות
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 וההתייחסות הטיפולי, בתהלין משמעותי וכיב הלמיזה בלקויות ואו המטפלים ווב
 ולמורכבות הלקות למהות הילז, של המוזעות לומת לגיל, בהתאם השתנתה אליהן
 הילז הורי עם גם שוטף באופן שנפגשו פוטניים, מטפלים והוגשי. המשפחתי המצב

 כהורים ההורות, לחוויות התייחסותם אופן על זיבוו המשפחתיים, והמטפלים בנפוז,
 ההווים חוויית כי ובים, ציינו זה בהקשו התעובותם. וזוכי למיזה לקויות עם לילזים

 הלקויות או הלקות בשל המשפחה של ו״הכתמה" בושה כישלון, בתחושות התאפיינה
 למהותה באשר בהיוות חוסו להם, מובנת אינה הילז שלקות תחושות הילז: של

 בנוגע או הילז של עתיזו לגבי חששות כמו ובים, חוזה ביטויי הופיעו ולהשלכותיה;
 הורים אשם. בוגשות לוותה לעתים, אן תמיז, שלא הלקות, של התוושתיות לשאלת

 שאלות ושאלו הילז, של הלקות עם להתמוזז עליהם אופן באיזה לזעת ביקשו ובים
 אילו בלימוזים, לו לעזוו כיצז הילז: של התנהגותיים קשיים של תופעות סביב ובות

 גוום יזי על הוצע כשזה תוופתי להיעזובטיפול האם לוותו, ומתי עליו להטיל מטלות
 הווים היו בה. משימוש להיגום העלול הנזק ומה משפיעה התרופה כיצז אחו, טיפולי

 התמקזותם עקב במשפחה האחרים לילדים הווותם לגבי קשות תחושות שביטאו
שלהם. האחוים הילזים הזנחת של תחושה כזי עז הלמיזה, לקויות עם בילז בטיפול

 תון הילז, של הקשיים קבלת על עבוזה כלל, בזון כללו, המטפלים של ההתעובויות
 כוחותיו על הילז של יותו וכולית מלאה ואייה וכן וכוחותיו שלו החזקים הצזזים הזגשת

 להפחית ניסיון מתון הלקות, מהות על ישיו הסבו ניתן ובים, במקוים וחולשותיו.
 הייחוזיים להיבטים באשו אי-הבהיוות סביב ההווים של האונים חוסו תחושת את
 התייחסות להוויו". הילז "הסבות בבחינת מעווות, שהיא והקשיים לקות סוג כל של

 הילז של בתפקוזו ביטוי ליזי בא הקושי כיצז בהבנה בעיקו להורים עזוה זו קוגניטיבית
 וחיפוש ולמשפחתו, הילז של הרגשי לכוצבו קשווה הלקות כיצז הספו, ובבית בבית
 באמצעות ההווים של העשוה יזם המטפל פעם, לא אלטונטיביים. התמוזזות זוכי

מעשיים. כלים וכותן הלכויזה לקות עם התמוזזות זוכי בחיות מיזע, העבות

 במשפחה בוורים גבולות להצבת כלים והקניית ההווית הסמכות שיקום עם בהתמוזזות
 הפועות עם ילזים של במקרים במיוחז הטיפול, בשעת בסימולציות מטפלים השתמשו
 מהילז שלהם הלב תשומת מוקז את להפנות להווים עזוו גם הם וויכוז. קשב התנהגות,

 להתאים זוכים ולמצוא אליהם גם להתפנות במשפחה, האחוים הילזים אל הלקות עם

מילזיהם. אחד כל לצווכי עצמם

 כמוכזית נתפסה לא לליקוי ההתייחסות שבהם במקוים שגם הזגישו, המטפלים ווב
 ביטוי ליזי בא זה זבו הילזים. בקוב מוכזי מאפיין הייתה הפגימות חוויית בטיפול,

 לזבו אפשו היה ואז במלל, - ישיו באופן אם בין העלו שהילזים התכנים באמצעות
 זיבוו המטפלים למשל, סימבולי. או עקיף באופן אם ובין - התמוזזותם זרכי על איתם

 שוני, של תחושה נמון; עצמי זימוי יכולת; וחוסר כישלון של חוויות חוו שהילזים כך, על
 לגבי בלבול של תחושות תיארו הילדים לעתים, בי"; שחסר "משהו של פגימות, של
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 על נחווה ١א שתואו כפי פחבותי׳ התחום על הלכויזה לקויות של השלכות הלקות;
 ויחס בכיתה כתלמיו הילז חוויות של בהקשו הלכזיזה לקויות של השלכות הילז; יזי

אליו. והחברים הסורים

 מגוונים כמובן, היו, המטפלים השתמשו שבהם הטיפוליים והכלים הטיפולית ההתעובות
 הבחיוות את חיזזו המטפלים כיצו לואות חשוב השונים. בטיפולים מזה זה ושונים
 לזיבוב קשנ, ליצינת הזנכים שלו. הלמיזה לקות עם להתמוזז לילז לעזוו כזי שלהם,

 לחיפוש המטפל מצז יותר רבה ביוזמה רבות פעמים אופיינו הטיפול, ולתחזוק הילז
 בחזו הצלחה של חוויות זימון באמצעות למשל, בילז. לתמיכה הולמות זרכים אחו

 להנאה, מקור שהם וכוחות כישורים בעצמו לואות הילז של היכולת הוחבת הטיפול;
 הנוכחות עצם לעתים, שלו. העצכזי עון תחושת את להגביו ובכך לגאווה או לסיפוק

 לעתים, זו. חוויה אפשוו המטופל עם שבנה הקשו ויציות הכוטפל של והוציפה הקבועה
 של משחק כמו והקושי, הליקוי עם להתמוזז הילז של הזרן הייתה המשחק בחירת
 הצלחה לחוות זון ולעתים וכתיבה, קריאה עם התמוזז הילז שבו ותלמיז" "מווה

ולהוגישבעלערך.

 כזי הטיפול, במהלן שלהם הלקויות על להסבו פעם לא נזקקו הוויהם, כמו הילזים, גם
 בבית בבית, ההתנהלות על משפיעה הלקות כיצז ולהבין שלהם הבלבול מן להשתחוו

ובחברה. הספר

 מטפלים נזרשו שאליה משימה הייתה הוויו, ליווי כמו לעבוו, שעליו במעבוים הילז ליווי

 המעבו או המיוחז, לחינוך הרגיל מהחינון המעבו בעת במיוחז הטיפול, במהלן ובים
הספר. לבית מהגן

 של הלמיזה ללקות עצמם את להתאים הצוון על זיווחו המטפלים ווב לסיכום,
 הילז של וקשייו יכולותיו אל זו להתאמה חזרן־ אחו מתמיז חיפוש תיאוו הם המטופל.
 המקצועית, בספוות האחוונות בשנים שמזווח מה את תואמים אלה זיווחים המטופל.

 מחזקים והם (,Obrien, ו 992) אובריין אצל או (Palombo, 2001)פלומבו אצל למשל
 נכונה. בהכוח איננה לצמיחה, כגורם בלבז ומאפשרת תומכת סביבה שמתן הטענה, את

 למיזה. לקויות עם בילזים מזובו כאשו לצמיחה, אוטומטי באופן תביא לא כזו סביבה
 שיטות ולהתאים הלקות של השונים ההיבטים את בחשבון לקחת המטפל על זה, באופן

 ללקות הטיפולי התהלין את להתאים הצוון על בזיווחים לאבחנה. בהתאם טיפול של
הבאות: ללקויות ההתייחסות בלטה הילז של הייחוזית

השפה. בתחומי ליקויים -

היפואקטיביות(. ובלי עם )וויכוז קשב הפועות -

התאנגנות. או אוגון בעיות -
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ויזו-מוטווית. קואורזינציה בעיות -

בו-זמנית. תחומים במספר ליקויים -

השסת״ם בתחומים ם٠י1לןק

 להביא שביקש ילז של בתיאוו מופיעה השפה בתחום לקויות עם בילז לטיפול זוגמה
 שאפשר זיאלוג הדג סביב נוצב הטיפול, במהלו שלו(. האילמות לחוויית )ביטוי לחזו זג

 לליקויי מוזע שהיה למרות לזבר שהעזיף ילז אחות: זוגמה משמעותי. וזיבוו פתיחות
 למוות זה, במקוה לצייו. או לשחק מבזי מדי" "גדול חש כי וזאת שלו, הקשים השפה
 האסטרטגיות את התאימו המטפלים הדיבוו. את חייבה העצמי בזימוי הפגיעה הקושי,

 הבעות( או רעשים )בגו, פיזיות לחוויות מילים מתן יזי על למשל, נקטו, שבהן הטיפוליות
 אמנותיים באמצעים שימוש לחוויות; משמעות ומתן שיקוף מילוליים; הלא ולערוצים
 מכוון ٧מאמ הילד; זברי על המטפל של חזרה מילולית; לשיחה כתחליף ובמשחק,
 לעתים וממוקז, מפורש מוגזר, ברור, באופן דיבור מובן; שהוא תחושה לילד להעביר

וממוקזים. קצרים במשפטים

והיסראקטיביזת ריבת קשב, הפרעות

 מתקשים שקט, וחסוי תנועתיים כתוססים, תוארו אלה בתחומים ליקויים עם המטופלים
 שננקטו טיפוליות התערבויות גבולות. בבזיקת ומרבים זמן לאורך ריכוז על לשמור מאוז

 ילזה לזוגמה: החזר. בתון וארגון הגבלות גבולות, יצירת למשל: היו אלה במקרים
 בחדר. הפעילות את וארגנה אותה הגבילה לא המטפלת עוז כל "מפורקת" שחשה

 ההתנהגות כשהופיעה בשיקוף שימוש התאפשר; והטיפול נרגעה הילזה זאת, כשעשתה
 של וצף ליצור כזי בודזת לפגישה מעבר משחק של וצפים בניית גבולות; בזיקת של

 להכלת טכניקות הפעלת במשחק; המטפל של אקטיביות יותר מסוימים במקוים חוויה;

הילז. של התנועתיות

והתארגנות אוגזן ת١בעי

 שונים לאירועים קוהרנטית משמעות לתת התקשו אלה בתחומים קשיים עם ילדים
 להם ולספק הולם הקשר בתון האיוועים את לשים מהמטפל שזרש זבו בחייהם,

 הוזות באמצעותה, טיפולי, ככלי בכתיבה שימוש הייתה לכן טיפולית זוגמה משמעות.
ומחשבותיו. וגשותיו את לבטא הצליח הוא עצמו, עם להתארגן לילז שניתן לזמן
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,'"-מוטורית נצ'ה١ד٦קןאו ות١בע

 כמי בכלים פחית השתמש שהמטפל היזגש יבה אחת ייגמה רק ניתנה כזה למקרה
משחק. או ציוו

ת١רתתומ'םבו-זמנ٠מס1 ל'קן״מ

 לא מוזעות הזורש וגשי שטיפול מפני בעיקו המטפל, עבוו מיוחז קושי הוו אלה ילזים
 ההתעובות סגנונות של שילוב מופיע בתיאווים שלהם. הקוגניטיביות ליכולות התאים

 למקשה ועז הילז על מקשה הפחות מהליקוי מותאם, בוצף לעתים למעלה, שתוארו
עליו. יותר

 בתהלין משמעותי וכיב הלמיזה בלקויות ואו הטיפולי' ב׳מוכז המטפלים ווב לסיכום,
 נקטו שבהן אלו מאשו אחרות באסטוטגיות לנקוט פעם, לא מהם, זוש אשר הטיפולי,

 סביבה להבניית אחוים, עזו בכלי להשתמש הטיפולי', ל׳מוכז ٢מחו שנעשו בטיפולים
 אם בין ננקטו אלה אסטוטגיות כה. עז עליהם מקובלים שהיו מהזפוסים השונה טיפולית
 המטפל אם ובין עצמם המטופלים יזי על עקיף או ישיר באופן שהובאו מתכנים כתוצאה

 הטיפול ואת הילז את להחזיק הצוון בשל הטיפולי (setting) המערך את לשנות נזרש
 הוא כי הילז אצל התחושה את להגביו או וויכוז( קשב הפועות עם ילזים אצל )בעיקר,

 המטפלים אצל גם השפתי(. בתחום לקויות עם ילזים אצל בעיקו בלט זה )זבו מובן
 קונקרטיים כלים מתן תון ההווים, של ישירה הכוונה לעתים, נזושה, המשפחתיים
הליקוי. מהות ושל הילז של והבנה קבלה על ועבוזה להתמוזזות

 הן הלמיזה לקויות של להשפעות כווזעותם את הזגישו הטיפולי' ב׳מוכז הכוטפלים ווב
 םבטיפול١זאת,גםמבחינתהתכניםהמועל.١הןעלהטיפולהפוטנ1 עלהטיפולהמשפחתי

 של המיוחזים לצוכים לעתים, ולהתאימו, לשנותו והצוון הטיפולי התהליך מבחינת וגם
 בשתי עסוקים היו שהם זיווחו המטפלים לכך, בנוסף ייחוזיות. למיזה לקויות עם ילז

 המתאימים הכלים ובחיות שלו הלמיזה לקות עם להתמוזזות לילז כלים מתן סוגיות:
הטיפול. סיום לאחו גם אוון לטווח אותו ישותו אלו כלים כיצז שיקול תון ילז, לכל

 ג1ל1כ'٠יס ועם בכלל ת١הח'מכ המערכת עם המטסל ג1ל1כ١הסס של הקשר .3

בסרט המערכת׳

 שתי בין בשילוב הוא הפסיכולוגי-חינוכי השיוות במסגות טיפולית בעבוזה הייחוז
 שני בין הקשר ביסוז הטיפולי'. 'המוכז של וזו החינוכית המסגות של זו המעוכות,

 הבנת את יוחיב משולב שטיפול התפיסה עכוזה המעוכות שתי של הפסיכולוגים
 החינוכית המעוכת פסיכולוג של הפנייה ההתערבות. זרכי את וישפר הילז של הקשיים

 את לבטא הייתה אמורה בילז לטפל בבקשה הטיפולי' ל־מוכז הספו( בבית או )בגן
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 זה, הטיפולי. בתהלין שותפים להיות שלה והפסיכולוג החינוכית הכועוכת התחייבות
הטיפולי׳. 'הכווכז בכוסגות לטיפול הילז של לקבלתו תנאי היה למעשה,

למשל: המעוכות. שתי ١בי לקשו הנוגעות ובות שאלות למטפלים הוצגו בראיונות

 שלה הפסיכולוג )עם החינוכית המעוכת עם שנעשתה העבוזה של הפרופווציה -

במעוכת(. נוספים גורמים ועם

 הפסיכולוג עם או החינוכית המעוכת עם עבודה נעשתה שבו הטיפול של השלב -
מעקב(. לצונן בהמשן, או בכוהלכו הטיפול, )לפני שלה

 הטיפול, )לפני הטיפולי לתהליך הספו בית פסיכולוג עם הקשו של התוומה מיזת -

מעקב(. לצוון בהמשן, או במהלכו

 בנוסף לה, ומחוצה החינוכית במעוכת אחוים גורמים עם הקשר ליציות הסיבות -
ביתהספו. לפסיכולוג

 הטיפולי לתהלין תרמה הספו בית במעוכת נוספים גורמים עם הקשו שבה המיזה -
מעקב(. לצוון בהמשך, או במהלכו הטיפול, )לפני

 בין הקשו ביטוי ליזי בא לא המטפלים של הסיכום בזוחות מזוע נבזק בסיום -
המטפל. הפסיכולוג לבין ספוית הבית המעוכת או הספו בית פסיכולוג

 של הפסיכולוג שבין בקשו ה״חוז׳ להיבט מקיפה התייחסות אפשוו אלו שאלות
ביניהם. המשותפת ולעבוזה הטיפולי' ב׳מוכז המטפל לפסיכולוג החינוכית המעוכת

 ישירות גם המקוים ובווב המערכת' 'פסיכולוג עם כלשהו קשו על דיווחו המטפלים כל
 השתנו שלו האינטנסיביות ומיזת הקשר וציפות החינוכי. בצוות ׳ותו או אחת דמות עם

 מקוים היו בכועוכות. פסיכולוגים חילופי או הילז של מסגוות חילופי היו כאשו במיוחז
 הספו בית פסיכולוג בעצמו היה הטיפולי', ב׳מוכז המטפל הפסיכולוג שבהם בוזזים

 ואף המטפלים בין הקשו של ובאינטנסיביות ברצף גזולה שונות הייתה למז. הילז שבו
השונים. מטופליו סביב כוטפל אותו אצל

 התהלין אורן לכל המעוכת' 'פסיכולוג לבין בינם קשר היה כי זיווחו, המטפלים רוב
 או הטיפול, במהלן שהתעורו "חוזי צוון של תולזה היה הקשר לעתים, הטיפולי.
 ההתערבות בתכניות לזעתו שנזושו שינויים אחו לעקוב המטפל של רצונו בעקבות

 המטפלים, לזברי הפסיכולוגים. שני בין וקבוע רציף קשו זה היה לעתים, במעוכת.
 מראש, מתוכננות ולא אקואיות בפגישות פעם לא נעשה המעוכת' ׳פסיכולוג עם הקשר

 לעזכון נועזו כלל שבזון טלפוניות בשיחות כולל במערכת, אחרים גורמים עם גם כמו
הזזי.
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 זיון הספר: בית בססגות הנזנשים שינויים סביב בעיקר היו שתוארו התקשורת מוקזי
 אווירה ויצירת החינוכית המערכת הרגעת ולמשפחתו; לילד החינוכית המענכת ביחס

 אלה, מעבנים לקנאת ומשפחתו הילז של והכנה במעברים זיון הילז; לטובת שתפעל
 לגבי שיקולים מיוחד; לחינון־ רגיל מחינון מעבר לצונך השמה ועדת לקנאת ובמיוחז

 בקשיים זיון נירולוגי; או פסיכיאטרי תרופתי טיפול כמו לילז, נוספים טיפולים מתן
סזיר. ביקוו קצין של או משפטית מעורבות לגבי משותף ושיקול במשפחה

 עם גם אלא החינון, גורמי עם רק לא אישי בקשר המקרים בווב היה המטפל הפסיכולוג
לתמונה. שנכנסו משפטיים, או רפואיים ,٢חו גורמי

 הספר. בית פסיכולוג לבין הכזטפל בין קשו היעזו על זווח שבהם בוזזים מקוים היו
 מי היה לא החינוכית המעוכת שפסיכולוג הייתה, לכן הסיבה אלה בודזים במקוים
 למז הילז שבה המערכת של או לו שקזם הפסיכולוג )אלא לטיפול הילז את שהפנה

 עזיפויות סזו עקב לטיפול, ומחויבות מעורבות פחות חש כנראה, ולכן, לכן( קוזם שנה
 אחוים גוומים עם ישיר באופן נעשה הקשו אלה במקוים במערכת. בעבוזתו שונה

החינוכית. במעוכת

 בולטות מתן ללא משפחתיים בנושאים הטיפול את שמיקדו אחזים, משפחתיים מטפלים
 כי שסברו, מטפלים היו הספו. בית צוות בשיתוף צורך לעתים, ואו, לא המופנה, לילז

 או הקשו, על היא אף השפיעה הטיפולי' 'המוכז את הספר בית פסיכולוג של התפיסה
 תחרות המטפלת חוותה אחז במקוה המטפל. הפסיכולוג לבין בינו הקשר, היעזר על
משותפת. מעבוזה להימנעות כגורם המעוכות שתי של הפסיכולוגים בין

 המעוכת' 'פסיכולוג עם קשו כל הטיפולי', ב׳מוכז המטפלים הפסיכולוגים רוב עבוו
הטיפולי. לתהלין וחשובה חיובית תוומה כבעל נתפס

 החינוכית במעוכת זמויות ועם הספו בית פסיכולוג עם עבוזה הטיפולי, הקשו בתחילת
 זו עובזה לעתים הטיפולי. הקשו לחיזוק תומה מיוחז( לחינוך מורה יועצת, )כזחנכת,

 המוטיבציה ולהגבות לטיפול לפנייה משפחתו ושל הילד של המוטיבציה להגבות תרמה
 אפשר, הספו בית פסיכולוג עם הזיאלוג בהמשן. פעולה לשיתוף עצמה המעוכת של
 את להציג יש שבו האופן על וזיון טיפול להתחיל כזאי שבו האופן על זיון השאו, בין

אמון. ולבנות הילז להווי הטיפול

 שוטף קשו שניהל הספו, בית פסיכולוג עם הקשו כי למשל, זווח, הטיפול במהלך
 לא אפשרו, החינוכי הצוות עם המשותפות הישיבות וכן החינוכית במעוכת הצוות עם

 'פסיכולוג שיתוף לעתים, החינוך. אנשי בעיני זימויו ואת הילז של מקומו שינוי את פעם,
 של היכולת ואפילו לילז לעזוו כזי שנמצאו ובזוכים בטיפול שנוכשו בהבנות המענכת'

 לעזור כיצז כמו: שונים, בנושאים החינוכי לצוות ٢יע١ל לו עזוו לטיפול להיענות הילז
 מתון הילז עם להתמוזז להמשיך הצוות יוכל כיצז הספר, בית בדוישות לעמוז לילז
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 רהזזיות ההתייעצויות מתאימות. תכניות הילז עבוו לבנות אפשו־ וכיצז צוכיו הבנת
 למטפל והן המענכת', 'פסיכולוג יזי על החינוכי הצוות הנחיית זנן הספו, לבית הן תנמו

הטיפולי'. ב׳מוכז

 מטפלים שני של המשותפת לעבוזה שונות התייחסות קיימות הכוקצועית בספנות
 מצאנו אנו גם הטיפול, בחזו 'קו-תופיה' בעבוזת שמזובו אף על מטופל. באותו

 פסיכולוג עם שלהם המשותפת לעבוזה בהתייחסם המוואיינים בזבוי זומים ביטויים
 של סוג ווציפה משותפת עבוזה נעשתה שבהם מקוים באותם וואים אנו הספו. בית

עבוזת׳קו-טיפול׳.

 התייעצות לשם בטיפול המעורבת נוספת כתובת שיש לתחושה התייחסו ובים מטפלים
 להתחלקות התמנות בכך יש המטפלים. לשני משותפת האחריות וכן ותמיכה, הזזית

(Sharing,) הכלה המאפשות (Holding & Containing) האחו של אחז ,(Starak 
 וגזלה תקיעות עם והתמוזזותם המטפלים של הבנתם התוחבה זה באופן (.1982

 מטופל)בין1רבבטיפולבאות1אמע1חשףלפרספקטיבהשלאזםאחר,שגםה١לה יכולתם
 העשות אפשוו אלו לאו(. אם בין בהם, נמצא שהוא התקיעות למצבי מוזע המטפל אם

 ב׳מוכז המטפלים שעבוו כאן, להעיו וצוי שונות. מזוויות המטופל על הואייה מוחב
 ׳פסיכולוג עבוו אך אלה, צוכים על ובה, במיזה ענו, הקטנות ההזרכה קבוצות הטיפולי׳

 ׳פסיכולוג של הואייה שזווית משום וב, ערן לכן היה החינוכי הצוות ואנשי המעוכת׳
הקטנה. בקבוצה העמיתים הכוטפלים של מזו שונה לעתים, הייתה, המעוכת'

 התמוזזות זוושת ביניהם בהתאכוה והצוון מטפלים שני של המשותפת התייחסות
 הטיפול מהלך על חשובות השלכות בעלות שהן נגזית, והעבוה העבוה של שאלות עם

 הלומזים ילזים להעביו הספר בית פסיכולוג של מיוחזת יכולת נזושוז והצלחתו.
 אחז, מצז בכן, יש אחו. מטפל של לטיפולו כפסיכולוג משמש הוא שבה במסגות
 הילז, של לטובתו לעשות ביותו המתאים הזבו שזה החינוכי הפסיכולוג של השלמה

 משותפת לעבוזה הזזמנות יוצו הטיפולי׳ הפסיכולוגב׳כווכז שהקשועם שני׳הכרה וכוצז
 אל הילז של העבותי קשר של ליצירתו הפסיכולוגים שני מצז קבלה נזושת ביניהם.

 משמעותית עבוזה מאפשו כזה טיפולי הליך (.Pine et al,. 1965) האחו הפסיכולוג
 מטפל אצל לטיפול ילזים להעביו מתקשה הספו בית פסיכולוג שבו מצב מאשו יותו,
 הבנת ללא בקליניקה, המטופל עם עבוזה מעזיף בילז המטפל שהפסיכולוג או אחר,

 עם התמוזזות זוהי שבכן. להפסז מוזעות וללא בטיפול נוספים גווכזים בשיתוף הצווך
 המטופל אצל להיווצו שעלולים (,split) פיצולים ניהול הזוושת עקיפה נגזית העברה
 lander & Nahon), הפסיכולוגים שני מייצגים שאותם המערכות שתי כלפי שלו בייחום
1995.)

 המעוכת לבין המטפל הפסיכולוג שבין הספו( בית פסיכולוג זון )לא הישיו הקשו
 הטיפול אוון לכל הטיפוליים לתהליכים כתוום מהמטפלים חלק יזי על נתפס החינוכית
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 של טובה להתקזמות כתוום גם נתפס זה קשר סבן(. ולאחו במהלכו הטיפול, )לקואת
 הילז על מקיפה תמונה מתן אפשו הקשו עצמו, בטיפול כזה, באופן הספו. בבית הילז

 אפשו הקשר ספנית. הבית במסגות הטיפול. בחזו מאשו שונה בסיטואציה וואייתו
 הזימוי את לשנות החינוכית, המעוכת לבין ההווים בין הפעולה שיתוף את להגביו גם
 המתאים בעיתוי הילז עבוו כוחות או משאבים ולגייס החינוכית המערכת בעיני הילז של

למשבו(. בסמוך )למשל,

 המטפלת הפסיכולוגית וגם הספו בית פסיכולוגית היותה כי ציינה, אחת פסיכולוגית
 כאשו החינוכי, הפסיכולוג בעבוזת ٧1נפ אן הטיפולי', 'המוכז של שכיח לא )זגם בילז
 הספר. בית בתון לילז ביחס תפקיזיה כל של טובה אינטגוציה אפשו בילז( מטפל הוא

 חוויותיו של טובה והבנה הילז עבוו המעוכות כל של מותאמת תמיכה יזי על זאת,
 לב תשומת תון הולם, בעיתוי לילז העזוה התאמת עם יחז לו, ומחוצה הטיפול בחזו

אצלו. גם פיצולים למניעת

 ועם הספו בית פסיכולוג עם הקשו כי לעובזה, בואיון להתייחס נתבקשו הכוטפלים
 לא הכזקרים, בווב התקיים שהוא היה נואה הואיונות שמתון החינוכית, המעוכת

 זה, בהקשו גוסו, משפחתיים מטפלים שלהם. הסיכום בזוחות רבה להתייחסות זכה
 בסיכומים המוכזי המקום את תפס הוא ולכן מושים היה עצמן המשפחות עם שהמפגש

 כ״קשו הספר בית פסיכולוג עם הקשו ותפיסת עצמן במשפחות שלהם המיקוז שלהם.
 המשפחתיים. המטפלים ווב כוצז זה לנושא התייחסות לפחות הביאו לטיפול, וקע"

 אוויינטציה בעלי היותם דווקא כי גוסו הם להפן, כזה. קשו היה שלא אוכוו זה אין אן
 הספו, בית את עצמם בטיפולים לשלב להם גרמה ספוית( ובית )משפחתית מעוכתית

שלו. הפסיכולוג את זווקא ולאו

 בעולם הטיפול בין זיכוטומית תפיסה שקיימת ייתכן כי שיעוו, רבים פוטניים מטפלים
 זה נושא ולפיכן הספו, בית מציאות - שיין הוא שאליה המציאות לבין הילז של הפנימי

 שהפסיכולוג ייתכן כי הייתה, נוספת השעוה בזוחות. שלהם התייחסות לפחות אולי זכה
 בית פסיכולוג עם לקשו מקום פחות ונותן עצמו הטיפולי בקשו ושקוע מעווב המטפל
 ציינה, אחת פסיכולוגית והשגותית. השוטפת מהעבוזה כחלק בעיניו נתפס אשו הספו,

 בית בין בוווה בהפוזה מעוניינים הם כי לעתים, שיזרו, עצמם המטופלים שהילזים
 המטפל הפסיכולוג לבין החינוכית המעוכת בין שהתפתח הקשו כן ועל למטפל, הספו

אמביוולנטי. קשו הוא

 בית פסיכולוג עם שלהם והמעוובות הקשו מיזת כי זיווחו, אחזים מטפלים לבסוף,
 המערכת ממעוובות כתוצאה או הטיפול בחזר שעלו תכנים של פונקציה היו הספו

 והמעוובות שהקשו ככל המעוכת'. ׳פסיכולוג של עניינו ובעיקו בילז בטיפול החינוכית
 ייחוזיים, קשיים שהופיעו וככל יותו, גזולים היו המטופל בילז המעוכת׳ 'פסיכולוג של
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 של תרומתו יותו. חזק קשו הזמין הזבו החינוכית, בכועוכת או הטיפול בחזו אם ١בי
המסכמים. בזוחות ביטוי ליזי באה אף ולעתים כמשמעותית, נתפסה זה קשר

הזרים של המבט מנקזזת הטיסזל תפוקות השלישי: המעקב ה.

המעקב מטרת

 הטיפול לאחו הילז של מצבו את וואים ההורים כיצז לבחון הייתה המעקב מטות
שהתרחשו. השינויים את מייחסים הם ולמה זמן, של ממרחק

שיטה

□כלי ו.

זי(. נספח )ואה להווים מעקב שאלון

פתוח: אחז וחלק מובנים חלקים שלושה כלל זה שאלון

 ב׳מוכז הטיפול במהלך למד שבה החינוכית המעוכת הילז, של מזהים פוטים א.
 מסגות החליף הילז )לעתים המעקב ביצוע בעת לומד הוא שבו הספו ובית הטיפולי'
 יותו מותאמת למסגות מעבו בשל והן גילו בשל הן - אחויו או הטיפול במהלך לימוזית
לצוכיו(.

 זאת לקשור )בלי המעקב ביצוע בעת הילז של הכללי לתפקוז המתייחסות שאלות ב.
 האם כן, כמו וההתנהגותי. הוגשי החבנתי, הלימוזי, בתחום שעבו( הטיפולי לתהליך

הטיפולי'. ב׳מוכז המטפל עם הקשו סיום מאז טיפול או עזוה מקבל הילז

 שונים, לכיוונים הואיון לפיתוח אפשוות עם מעקב, לשיחת למואיין מנחות שאלות ג.
 השינויים את מייחסים הם ולמה ילזם אצל וואים ההווים שינויים אילו לואות ניסיון תון

האלה.

 לשינויים הטיפולי׳ ב׳מוכז הטיפול תרומת לגבי ייחוזיות לשאלות אופציה בסיום: ז.
בתפקוז. והן בחוויה הן במשפחה, או בילז שחלו

אוכלוסייה .2

 משפחות 13 וואיינו הטיפול אופנות מבחינת מלאים. ואיונות וואיינו משפחות 19
משפחתי. בטיפול שטופלו משפחות ושש פוטני בטיפול טופלו שילזיהן
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ייחוד׳ ד؛י

למראיינים: אשר

 ל١פ١ט קיבלו שילזיהם רווים של זוגות חכזישה פוטני: טיפול שקיבלו המטופלים הווי
 יזי על וחמישה הספו בית פסיכולוג יזי על שלושה המטפלים; יזי על וואיינו פוטני

 הספו בית פסיכולוג אם הראיון, מדוחות בווו לא ההווים, מבחינת אחו. פסיכולוג
 הורי שרואיינו. האחוים המואיינים חמשת כמו זר, כמואיין נתפס או מוכרת זמות היה

 המטפל יזי על וואיינו משפחות בשלוש ההורים משפחתי: טיפול שקיבלו המטופלים
אחו. פסיכולוג יזי על משפחות ובשלוש

 ובשמונה רואיינו, שההווים לאחר רביעי( מעקב )ראה הספו בית צוות וואיין כוקוים 11ב-
ההווים. וק וואיינו מקוים

ההערכה ٦١תהל .3

 נוקב זיון לאחר עצמם המטפלים יזי על נעוכו הראשונים הראיונות המראיינים: א.
 ועוז. זו, נוספת זוישה שיוצות עבוזה עומס אתיקה, של שאלות סביב 'המוכז' בצוות
 ואשון, בשלב הכריע בהמשן לטיפוליהם הכוטפלים של ישירה לכוידה להפיק הוצון

 לגבי שונים. בנושאים ראשוניים, לקחים הופקו אלו מראיונות ואיונות. חמישה ונערכו
 כולם אחרים, במואיינים לבחינה הביאה העומס תחושת המטפלים, יזי על ראיון המשן־

 שהיו )כאלו מ׳המוכז' מטפלים חלקם הפסיכולוגי-חינוכי, השיוות עובזי פסיכולוגים
 חלקם בטיפולם, היו שלא לילזים הורים ואיינו אלה עמוסים(. פחות ועזיין בו חזשים

למז. הילז שבו הספו בית של פסיכולוגים

 הילז את מתארים ההורים כיצז לשמוע המראיינים התבקשו תחילה הראיזן: תהלין ב.
השאלון. הנחיות לפי לפעול להם הוצע מכן לאחו וק פתוח. באופן בהווה,

 כמו בפתיח, נרמז כבו שחלקן וטכניות, מתוזולוגיות בעיות מעט בלא כוון היה זה מעקב
 ההורים של טלפונית בהכנה הצוון המואיין, מזהות כתוצאה בממצאים שונות למשל

 וגיוסם ההווים איתוו ועוז. שהובטח, הסוזיות במערן וקבלתו המראיין דמות להבהות
 בכל התממש שלא )זבר לראיון יגיעו ההווים ששני בקשתנו וכן קשה, היה לראיון להגעה

המקרים(.

הנתונים ניתוח שיטת .4

 היו תוכן. לקטגוריות שקובצו ההווים של ההיגזים כל רישום יזי על נעשה הנתונים ניתוח
 יופיעו אלה גם אן בלבז, מועטה להתייחסות שזכו והיו ובים בואיונות שחזרו נושאים
לשכיחותם. התייחסות תון הממצאים, בתיאוו
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שני שער

 שהיא האפשרית מהשעות התעלמות תון הממצאים, עיקרי מובאים שלהלן בסיכום
 סטטיסטיים, מזזים כאן להביא הכוונה שאין נזגיש כן, כמו המתוזולוגיות. הבעיות תוצר
 כמובן, יש, ההורים. התבטאויות של הזגמות עם שלנו התרשמויות אלא כלל, בזרן־

 כמו הילז, ברמת שחלו אלה לבין המשפחה ברמת שחלו השינויים בין אינטראקציה
 אחר או כזה לטיפול הוזות הילז אי-התקזמות( )או התקזמות בין אינטראקציה גם

חי. הוא שבהן השונות בכזערכות

ם١כ١٠١ ממצאים

המטפל עם הקשר.1

 ומגזל תמיכתי מלווה, כתהליך הטיפולי התהליך את תיארו (70%)כ- כוההורים ובים
 לבטים, להעלות הכותאים והזמן הנכון המקום את בטיפול ואו הם ילזם. ועבור עבורם

 לסוגיות וכן עמו, התמודדות ולזוכי הילז בחיי שונות לסוגיות בנוגע ורגשות מחשבות
 האימהות: אחת ציינה למשל, כן, הבית. בני כל על שהשפיעו המשפחה בחיי שונות

 אמרה: אחות אם ואילו המשפחה..." לכל אלא לילז, רק לא הייתה בטיפול "העזרה
 הייתה איתה היינו כאשר המטפלת(... )את אותה זוכרים עדיין הילזים טוב, היה "הטיפול
 להם, הקשיבה בהם, תמכה שמאוז כמישהי המטפלת את תיארו אחרים הורים רגיעה".

 הטיפול. בזמן להם שהיו בהתלבטויות אותה לשתף יכולים שהם חשו והם אותם כיוונה
 לשתף לעזכן, צורך מתון אליה התקשרו הם הסתיים, הטיפול כאשר יותר, מאוחר גם

 מצוין, היה הכוטפלת עם "הקשר למשל: אכורה, האימהות אחת כן, יחז. ולהתלבט
 )הכוונה הזה המצב עם טובה אימא שאני ביטחון, לי הוסיף וזה אותי עודזה מאוז היא

 מאוז, טוב מתמוזזת שאני - ולהיפך שלו(, הלמיזה מלקות כתוצאה הילז להתנהגויות
 לתחושות לגיטימציה ונתנה לי עזרה וגם כלים לי נתנה גם המטפלת אותי... עוזז וזה

 להתייחם יותר הצליחו אלה שהווים נראה אשם". רגשות יותר הרגשתי לא ולרגשות.
 על לתצפית עקיפה התייחסות מאשר המטפלת, עם טיפולי, או ייעוצי הישיר, לקשר

אותה. חווים שהם כפי עצמו, לילז התרומה

 ולעבזם שונים תכנים להעלות לו אפשר לילז שניתן שהטיפול כך, על זיברו ובים הווים
 שלו(. well 1נ6ה-§ח؛ )תחושות הכללית הרגשתו לשיפור והביא תומך שהיה קשו בתון
 לא מאוז, נכוון ביטחון פחזים, עם המטפלת( )אל אליה בא "הוא אמרה: האימהות אחת
 אחרת אם ואילו אליו". להגיע לעומק, אליו לחזור אותו, לפתוח יזעה והיא הססני, רגוע,

 שהיית לו, אכפת היה שמישהו בעזו, והיה לו הקשיב שמישהו טוב לו היה "כנראה אמרה:
איתו...". )המטפלת(
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ייוז״־י ילך

 לבין בינם או המטפל, לבין הילז בין שנוצו הטיפולי בקשו לואות נטו ההווים לסיכום,
 שלהם ההבנה ולהתפתחות הילז לקיזום תום אשו ביותו, משמעותי וכיב המטפל,

ילזם. על העובו לתהלין ביחס

הילז בחיי משפיע כוכיב הלמיזה ללקות ההורית המונעות ברמת שינויים .2

 בטיפול, נעזוו שבו האופן לגבי ובים, הווים של בזיווחיהם השני כחוט שחזוה אמיוה
 משפחות מספו )היו ילזיהם של לקשיים יותו מודעים להיות להם עזו הטיפול כי הייתה
 למעשה, בהתאם. ולהגיב משפחתי(, בטיפול למיזה לקות עם אחז מילז יותר היה שלהן

 הלמיזה מלקות הנובעים הילז, של קשייו בין הקישוו להם עזו כיצז תיאוו המוואיינים
 הם שבו האופן את הזגישו הם עובו. שהוא והנפשיים הרגשיים לתהליכים שלו, הייחוזית

 למז הילז שבו האופן עם בבז בז ולסביבה, למשפחה לעצמם, הילז את לפוש למזו
 הוחבת בין שקישוו הווים שהיו לומו, ניתן הסביבה. ואת המשפחה את לעצמו לפוש

 אצלם המוזעות, הוחבת של אחז פן יותו שהזגישו כאלה והיו הילז של לזו מוזעותם
הבא(. הסעיף )ראה הילז אצל או

 המטפל, יזי על משמעותית הזוכה מקבלים שהם חשו כי זיווחו הורים מקוים, במספו
 מתון בילז. הטיפול את שליוו ייעוץ במפגשי אם ובין משפחתי בטיפול זה היה אם בין

 או מכויע גורם כאן היווה הלקות סוג האם מספק, מיזע לחלץ הצלחנו לא הממצאים
 את היטב הבינו לא הם לטיפול הגיעו הם שכאשר ציינו, ובים הווים הטיפול. אופנות
 תחושת על זיבוו הווים עליהם; ישיוים להסבוים ונזקקו הילז של הקושי את או הלקות

 של הבנה להם הייתה כאשו גם הילז, עם בהתמוזזות שלהם הקומפטנטיות חוסו
 להם היו לא כי ההווים, של ובת-עוצמה תחושה בוטאה הללו הכוקרים בכל הליקויים.

 ישיו תוגום או כלים, מתן עם הבנה של השילוב הילז. עם להתמוזזות כלים מספיק
 שיפווט כפי להווים, מאוז עזוו הילז, עם קונקוטית התנהגות לגבי ההבנות יישום של

 שהמטפלת מה את הפנימה בתו כי ואמו, נוסחאות" "הפנמת לכן קרא אחז אב בהמשן.
 האופן על דיבו אחו הווים זוג בעצמה. בנוסחאות להשתמש היום ומסוגלת לה הציעה

 הילזה, עם בתקשוות שינוי חל וכיצד ווישום, תכנון יזי על חייהם בשגות הסתייעו שבו
עבווכלהמשפחה. בבית מיטיבה אוויוה ליציות שתרמה

 "השיחות שאמוה: אם יזי על בוטאה המשפחתית ובאוויוה בהווות לשינוי אחות זוגמה
 לי הילז... עם לעשות מה יזע שפחות האב, על משמעותי באופן השפיעו הטיפוליות

מצבים". לנתח ללמוז לי וחשוב בהווות... יותו להתעניין גום הטיפול

 של הקבלה את הילז, של הלמיזה לקות לגבי שקיבלו ההבנה את הזגישו ובים הורים
 אם למשל, תפקוזו. על ללקות שיש להשפעות שוכשו ההבנה ואת הלקות עם הילז
 סתם ולא קשיים יש שלילז )ההווים(, לנו בוור יותו הטיפול, מאז "היום, אמוה: אחת

 כן: בוטאה הטיפול בעקבות בתם התנהגות לגבי הווים של אחו תיאור להוגיז". לו בא
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שני שעו

 וחוק 1 עזי אן יוזמת, יותר, אסרטיבית יותו, בוגרת - לעצמה ביחס מאוז "...התקזמה
 עברה בטיפול גילה... פי על ובעצמאות בשיפוט מתקשה מאוז, ילזותית עזיין מהרצוי...

 עשה "הילז בבנם: הטיפול שבעקבות אמרו, אחוים הווים לעצמה". יחסית גזול שינוי
לו". קשים שעזיין זבוים יש אן ענקית, התקזמות

 זיווחים פי על הביאו, הטיפול, במהלן הגיעו וילזיהם ההווים שאליהן השונות התובנות
 ציינה, למשל, אחת, אם ילזם. עם ההורים של היחסים בכזעוכת משמעותי לשיפוו רבים,
 הילז. קשיי את יותר ומקבלת הלימוזים נושא סביב מאבקים פחות מנהלת היא שכיום

 בטיפול שהשתתפה אחות, אם ביניהם. בתקשוות עצום לשיפור הביא הזבר לזבויה,
 להציב לה אפשוו הטיפול במסגות שקיבלה וההזוכה ٢١ע١הי כי זיווחה, משפחתי,

 היא המושכות". את "לשחוו מתי לזעת וגם אחז, מצז לילזיה יותו בוווים גבולות
 עיקר את כאשו הלמיזה", "לקויי לילזים וק ולא במשפחה, הילזים לכל יחסה על זיברה

 לעומת הטיפול. באמצעות הגיעה שאליהן שלה, האישיות בהבנות מיקזה היא התוומה
 ומקזישה כפוויקט" הילזה את "לוקחת היא הטיפול מאז כי זיווחה, אחות אם זאת,

 אב זבוי הספר. בית עם עקבי בקשר נמצאת ואף הבית שיעורי על עמה לעבוזה וב זמן
 שתי עם משפחתי )טיפול והם הבעיה, מה יזעתי שלא בכן תום "הקשו אחות: לילזה

 להגיז ושצריכים להבין, לנו עזוו והם מיוחזת ילזה שהיא ההבנה את חיזקו מטפלות(
אחיז(". יהיה ההווים מצז שהמסו שרצוי )היינו, זבו אותו

 הן הטיפול, בכזהלן שהושגו שונות והפנמות הבנות כי הוא, ובים בראיונות שחזו ממצא
 גם אלא הילז, עם בתקשוות משמעותית כעזוה רק לא נחוו הילז, של והן הווים של

 אמוה: האימהות אחת למשל, כן, הבית. בני כל עבוו מיטיבה אוויוה ליציות עזר ככלי
 על מתעקשים פחות יותר, מתפשוים היום הובה, ומתווכחים הובה ובים היינו "בעבר

 הילזים". עם שקט יותו להשיג כזי הגזולה, התמונה על כוסתכלים הקטנים. הזבוים
 עם הילז של האחים תחושות בהבנת נעזוו משפחתי בטיפול שהשתתפו מוואיינים

 עליהם כי חשו האחוים ילזיהם פעם שלא גילו, הם הטיפול במהלן הלמיזה. לקות
 עצמם את חשו שהם או במשפחה הפגוע הילז על להווים כפיצוי "מושלמות" להפגין

 הילז אחי כלפי יחסם את ולשנות לנסות אותם הובילה זו הבנה "מקופחים". או "זנוחים"
 הן המשפחה, בני כל של תחושותיהם עבור יותו טוב איזון וליצור הלמיזה לקות עם

מהילזים. אחז כל של והן כהורים שלהם

בטיפול הילז של המוזעות ברמת שינויים .3

 ראיונות של ניכו בכוספר הטיפול, במהלן ההווים של המוזעות בומת לשינויים במקביל
 שהילז כן על זיבוו הם הילז. של הכזוזעות בוכות ושינויים תמורות על זיווחו ההורים

 להיעזר לו כזאי שבו האופן ואת שלו הקושי כזהות את להבין יותו רבה מוטיבציה גילה
הרבה במצב הילז הטיפול "אחרי כי זיווחו הווים למשל, ,٦כ הקושי. על להתגבר מנת על

157



ייחודי ילד

 החינוכי... הצוות עם כוח במאבקי עסוק היה כן, לפני ללמוז. אין שלמז אמר טוב, יותו
 שעוזות מיוחז חינון )מונח מת״י כוונת אצל פעולה משתף הוא הטיפול בעקבות
 אחות אם בקשיים". כשנתקל עזרה לבקש ולמז קושי( בתחומי הוניל בחינון לילזים
 ללמיזה. יותר רבה פניות בשל הטיפול, בעקבות גזלה ללמוד בנה של היכולת כי דיווחה,

 עצום שיפוו "ישנו בנם: של החבותית להתנהגות במוזעות וב שיפור ואו אחוים הווים
 יוזע וגשיים, שינויים עבו הילז מאוז. לו עזו הטיפול חבותית. ומבחינה בהתנהגות

 תיווך פחות צויך הוא חברתית, עליהן. שמתגבר ואומר הבעיות על מזבר זברים, להבין
 על הסתכל הוא כאשו התחיל "השינוי אמוה: אחות אם גילו". בני עם בקשר מבוגו של

הלאה". להמשין יכול והיה אותם הפנים הזברים,

 תחומי בין בהירה להבחנה להגיע לילז אפשר שהטיפול כן, על זווח אחזים בראיונות
 מה יכולותיו, של יותו מציאותית ולבחינה החולשה או הקושי תחומי לבין שלו החוזק

 עצוב יותו היום שהילד בסיפוק, ציינה אחת אם יותו. מציאותית עצמית לתפיסה שהביא
למצבו. מוזע היה לא הוא קוזם כי יותו, מציאותי לה נראה וזה

המשפחה ברמת שינויים .4

 הפנים- בתקשוות עיקויים: תחומים בשני ביטוי ליזי באה למשפחה הטיפול של תוומתו

ההורית. הסמכות ובחיזוק משפחתיוג

 בילז, פוטני טיפול של מקוים במספר גם אן משפחתי, בטיפול שנעזרו משפחות אצל
 וממעוובותם להם שניתן ٧מהייעו כחלק המטפל הפסיכולוג עם נפגשו ההורים שבהם

 בתחילת אשו התקשורת, הזוג. בני בין הבין־אישית בתקשורת שיפוו על גם זווח בטיפול,
 בין ההווים, של אשם וגשות הילד, מצוקת סביב ומתחים כעסים ווויית הייתה הטיפול
 של התמודדותו כלפי הזזית האשמה וכן הקשיים עם יעילה לא התמוזזות סביב השאו

 לרגשות שהלגיטימציה זיווחו ההווים מאוז. השתנתה אלה, קשיים עם הזוג מבני אחז כל
 המטפל של ההבנה הטיפולית, המסגות בתון זו, כלפי זה ולעתים הילז, כלפי הקשים

 הכבזות, האשם בתחושות הקלה וגיעה, אפשוו אליהן, והתייחסותו ההווים עמזות את
 עם בהתמוזזות הקשיים בעקבות שנפגעה הזוגיות על ועבוזה אחו באוו הילז ראיית
 מאז המשפחה, "מבחינת משפחתי: בטיפול שהשתתפו הווים דיווחו למשל, כך, הילז.

 לעבוז למזנו )ההווים( אנחנו בגלוי. יותר לזבר למזה המשפחה כל הטיפול, ובעקבות
 "בעבו זיווחו: אחוים הורים משותפת". חשיבה יותו בבית, זיבוו יותו יש כזוג. במשותף

 זבוים על מתעקשים פחות יותר, מתפשרים היום הרבה. ומתווכחים הובה ובים היינו
הילזים". עם שקט יותו להשיג כזי הגזולה, התמונה על מסתכלים קטנים,

 להציב להם אפשרו הטיפול במסגות שקיבלו וההזוכה ٢הייעו כי זיווחו, רבים ההורים
 למשל, המושכות". את לשחרר "מתי לזעת וגם אחז, מצז לילזיהם, יותר בוווים גבולות

שיפוו חל במיוחז גבולות, בהצבת יותר מצליחים אנחנו הטיפול, "מאז אמר: אחז אב
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 'לא', לומו קושי קיים שעז") למוות זה. בתחום משמעותי קושי היה שאצלה האם, אצל

 הבנו שקיבלנו ٢עו١בי אתניות. יותנ הילז על מטילים אנחנו כן, כמו שצנין־. מבינים אן
 שאפשו חזקים אנשים שישנם החוויה את לילז לתת זאת, ועם גבולות תנ١י לשים שיש

 המניבות הטיפול, עם פעולה שיתפו שהילזים "בתקופה שאמנה: אם או עליהם", לסמון
 הטיפול, בסוף משמעותית. בגיעה והחלה שלי הסמכות את בקלות יותנ קיבלו הם פחתו.

התחזק". השיפונ לתהלין, האב של הכנסתו עם

שינוייםבנמתהילז .5

 הונים של ניכו אחוז ובים. בנושאים התבטאה הוויו, לזבוי לילז, הטיפול של התנומה
 בתחום התקזמות על זווח בעיקב, הילז. מתפקוזי בכמה או באחז שיפוב על דיווח

 חוויות עם ההתכזוזזות באופני שיפוו על זווח למשל, כף, והחברתי. ההתנהגותי הוגשי,
 קשות, לתחושות לגיטימציה שמתן כן, על דווח עוז ומעבוים. משבוים עם או מתסכלות

 אפשרו בטיפול, והחזקה ליווי וכן הילז בחיי נוספים קשיים וסביב הלקות סביב כעסים כגון
 כתחליף הכעס על ישיו וזיבוו לכן, קוזם קיימים היו שלא ונגיעה נפשי איזון השגת

בפעולה. תוקפנות לביטויי

 בהתנהגות עצום שיפוו "ישנו הטיפול: בעקבות כי אמרה, אחת אם החבנתי, התחום לגבי

 זבנים, להבין יוזע נגשיים, שינויים עבנ הוא מאוז, לילז עזו הטיפול חבותית. ומבחינה
 מבוגו של תיוון פחות צוין הוא חברתית עליהן. שמתגבו ואומר הבעיות על מזבו
 של במיומנויות לשיפור הביא הטיפול כי לעתים, זיווחו הווים גילו". בני עם בקשר

 בשל לטיפול הגיע "הילז למשל: הגיל. בני עם במיוחז בין־אישית ותקשוות היקשוות
 עזיין קיימת קיים. שלא כמעט זה הטיפול, בעקבות כיום, זבו. מכל וחוזות ובים פחזים

 הוא הטיפול בזכות חבו. אצל לישון הולן אפילו והוא חבוים יותו לו יש אן ביישנות,
לעולם...". נפתח

 לתחום יותו ולעתים החבותי לתחום לעתים שהתייחסו ההתנהגותי, בתחום שינויים
 עם הילז של בהתמודדות עסקו הספו, בית לחיי יותו כללי באופן או המשפחתי

 ב׳מוכז': אוון בטיפול היה שבנם הווים בזבוי מצאנו לכן ביטוי כעסים. או תוקפנות
 עבו הילז התנהגותית, מבחינה לטיפול. השלישית בשנה התוחש משמעותי "שינוי

 בעקבות כי זיווחה, אחת אם שלו". ולכתיבה כעס על לזיבורים תוקפנית מהתנהגות
 אן צזק, על נאבק לפעמים בכעסים. יותו הובה לשלוט מסוגל התבגר, "הילז הטיפול:

להיוגע". מנת על בי ונעזו ועצבים, קללות בלי

 ובה לפתיחות הביא הטיפול כי היה בראיונות, וביכו הווים התייחסו שאליו נוסף נושא
 בבנה שחלו השינויים ושימת את שסיכמה אם אצל למעלה, זאת ואינו הילד. אצל יותו

 נכונותו עם נקשרה זו תופעה לעתים, לעולם..." נפתח הוא הטיפול "בזכות במילים:
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 הוראה כגון למיזה, ישיוותבלקויות שממוקדים אחוים □’בטיפול גם להיעזר הילז של
נפרז. בפרק ננחיב כן ועל מתקנת

 העצמי הביטחון חיזוק היה ובים, הווים ציינו שאותו אחו, בתחום משמעותי שיפוו

 שלא וגשית בגרות השיג שהילז חוויה וכן ילזם, אצל רואים שהם כפי בעצמו, והאמון
 הבא: באופן בבתו שחלה התמווה את תיאר למשל, אחז, אב לכן. קוזם קיימת הייתה

 והעובזה הספו בבית קשות התמוזזויות לה היו בעצמה. אמון המון לה נתן "הטיפול
 שקיבלה העצות את האלה... החוויות עם להתמוזז לה עזרה לטיפול הגיעה שהיא

 יצא שהילז רושם "היה אמוו: אחוים הווים היום". עז לוקחת היא בשיחות, מהמטפלת
 ענקית, התקזמות עשה גילו. לבני והתחבו הטיפול בעקבות ההווים( )עם מהסימביוזה

 שוני שקיים בכן ההכוה לצז כי ציינו, אחוים הווים לו...". קשה שעזיין זבוים יש אן
 ואו הם מאוז, ילזותית עזיין היא אליהם ויחסית גילה, בני ילזים לבין בתם בין גזול

 יותו, בוגות היא לעצמה, ביחס מאוז התקזמה הילזה הכול "בסך כי: הטיפול בעקבות
לעצמה". יחסית גזול שינוי עברה בטיפול יוזמת... יותר, אסוטיבית

 המוזעות, שומת אף שעל כן, על שזיווחו הווים היו במצב, שיפוו על זיווחים לצז
 משמעותי שיפור חל לא עלתה, עמם, ולהתמתזות לקשייו הילז של והן שלהם הן

 בילז הקשווים שונים להיבטים קושר מועט שיפוו או השיפוו היעזו הילז. של בתפקוזו
 הילז של המעבו לשלבי אותו וייחסו שנותו הקושי על זיבוו הורים למשל, במשפחה. או
 על שדיבוו היו ההווים(. בעיני הכי בלאו כקשה שנתפסה )תקופה ההתבגוות לגיל או

 לא הפסיכולוגי שהטיפול וציינו הילז, בחיי ומרכזיותם ריבויים בלמיזה, הליקויים עוצמת
 לעצמם: המספק השינוי אי את ייחסו אחרים הורים השתנה. לא הליקוי כי אותם, סיפק

הטיפול. במהלן הפסיכולוג המלצות את יישמו" "לא הם

בטיפול שנוכשו בכלים להשתמש היכולת .6

 הכלים היו הילז, לקשיי למוזעות מעבו מאוז, להם שעזו מה כי ציינו, גבים הורים
 כן, על זיווח למשל, אחז, אב בבית. הילז קשיי עם להתמוזזות להם שניתנו המעשיים

 והתקשורת השפה קשיי עם להתמוזזות ייחוזיים כלים לו ניתנו כאשג ביותר נעזר שחש
 הוראות לבת לתת המטפלת של ההנחיה את זכו הוא בתו. של והבין־אישית החברתית

 "היום האב: זיווח זה בעקבות מסוימים. במצבים להשתמש תוכל שבהן ומזויקות, בוווות
 הטיפול, בעקבות אנחנו, אולי משהו... רוצה כשהיא מתפוצת ולא צווחת לא הילזה
 הוואות לה לתת שצויך זה מהפגישות, שהבנו מה עליה... השפיע וזה היחס את שינינו
 'נוסחאות' לקחת ספונטנית. שקווה מה על לסמון אי-אפשו כי ולתכנן, מזויקות מאוז
 שקיבלה בהסבו ואתה אחות אם תבין". היא אולי ואז בהן ולהשתמש בתוכה שכבו

 הטיפולים: יתו לבין הפסיכולוגי הטיפול שבין השוני את הילז קשיי על הטיפול במהלן
 הסבו צויכה שהילזה ללמוז לנו שעזו בזה הטיפולים מכל שונה הפסיכולוגי "הטיפול
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 איתה לדבר יותו, להסביו - מיוחדת ילזה כאל אליר שיתייחס, קטן, לילז כס, חז,1מי
בשפהמיוחזת".

 חי, הטיפול, במהלן הילז קשיי עם לחתמ,זז,ת כלים וכישת על הווים של זיווח לצז
 כן להתמוזזות. כאלה כלים קיבל, לא שהם מאחר החמצה, של חוויה על שזיווח, הווים

 לא הפסקנו. אז נרגעו הזבוים וכאשר להצעות פתוחים הגענו "אנחנו אחת: אם אומרת
 קטנים היו הילזים התועלת... את להפיק ומאיפה אין־ יזעתי לא אז להמשין. טעם היה

 לא אחוות. שאלות ישנן עכשיו, זלה. הייתה השיחה לגילם, מותאמת הייתה והשיחה
 הלכנו". אז נוגע המצב שיבואו. בבעיות לטפל כלים בלקבל הטיפולית היכולת את ניצלנו

 קיבלו הם שבה בתקופה מאשו הילז עם לטיפול יותו זקוקה היא שהיום הוגישה זו אם
העזרה. את

 זמן לתכנן הטיפול ٦במהל למזו בתם וגם הם גם שבו האופן על זיבו אחו הווים זוג
 מתן חוו הם חייהם. בשגות מאוז להם לסייע הממשיכים זברים אלה וכי מטלות ולושום

 מיטיבה אווירה ליציות תומה מצזה וזו הילזה, עם בתקשוות משמעותית כעזוה זה כלי
המשפחה. כל עבור בבית

ולמשפחה לילז עזרה בקבלת החשיבות הפנמת .7

 הוראה )כגון למיזה בלקויות ישיוות הממוקזים אחוים, בטיפולים גם להיעזו הנכונות
 מפנה נקוזת והיוותה רבה במיזה קוובות לעתים השתנתה בעיסוק(, ריפוי מתקנת,

 שצוטטו הווים בזבוי נמצא לכן זוגכזה ולהתפתחות. להנאה לצכזיחה, ולמשפחה לילז
 כן, לפני ללמוז. אין שלמז אמו טוב. יותר הובה במצב הילז הטיפול, "אחוי למעלה:

 משמעותי, שינוי חל לא לימוזית כובחינה החינוכי; הצוות עם כוח בכואבקי עסוק היה
 לבקש ולמז כות״י מוות אצל פעולה יותו משתף שהילז בכן, הוא העיקרי השינוי אבל

בקשיים...". כשנתקל עזוה

 להמשין שלהם הוב הוצון היה ההווים, של הואיונות מתון בביוור שעלה הזברים אחז
 לטיפולים בהמשך לפנות חלקם את הובילה זו תובנה לילזם. או להם שניתן בטיפול

 שלהם לנכונות הביא שהטיפול סיפוו ההורים הטיפולי'. ל׳מוכז ٢١מח נוספים פסיכולוגיים
 גם עזוה לקבלת יותו פנוי היה הילז שבעקבותיו בטיפול, להיעזו הילזים ושל כהווים

 ביותו כמשמעותיים ההווים יזי על נתפסו בטיפול פתיחות של אלה תהליכים בלימוזיו.
 במקרים הטיפולי׳. 'המוכז של חשובה תוומה לזעתנו, מהווים, והם הילז, ועבור עבוום

 נשלם", ולא "תם של התחושה מן נבע הטיפולי בתהלין להמשין הוב הוצון מסוימים,
 להפיק יכול היה שהילז תחושה לצז הילז, אצל רבה התקזמות על זווח למשל, כאשו

 אצל נשאו "הטיפול שאמו: אב בזבוי זאת להזגים ניתן ממשין. היה הטיפול אילו יותו
 מאוז כמשהו שלה בתוזעה שנשאו משהו זה - המטפלת מיוחז. מאוז כמשהו הילזה
 היא - בשיחות מהמטפלת שקיבלה העצות בעצמה... אמון המון לה נתן הטיפול מיוחז.
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 הרבה בשל יותו, ואף לשנה אולי למטפלת זקוקה עזיין הילזה היום... עז איתה לוקחת
 הילזה אצל ו١השא הטיפול והפיזיולוגי. המשפחתי במישוו כעת שקווים חזשים זבוים
 חל כי העובזה, בשל טיפול להמשן וצונם על סיפרו אחוים הווים לעוז". וצון ואצלי
 להתמוזז שעליו קשיים עזיין ישנם ואולם מהטיפול, כתוצאה הילז בחיי משמעותי שיפוו
 פחזים בשל לטיפול הגיע "הילז למשל: נוספת. עזוה שיקבל ווצים היו הם ובהם עמם,

 יותו גם קיימים אן ביישנות, עזיין קיימת קיים. ולא כמעט כיום דבו... מכל וחרזות רבים
 רושם היה הטיפול מאז )שחולה(. לאמו דואג מאוז עזיי) ٦א לעולם, נפתח הוא חברים...

 זבוים יש אן ענקית, התקזמות עשה גילו... לבני והתחבר איתנו, מהסימביוזה שיצא

לו". קשים שעזיין

 למשל, כן, החמצה. של חוויה ٦1מת טיפולי בתהלין להמשיך הרצון נבע אחזים, במקוים
 כאשו המטפלת(... )את אותה זוכוים עזיין הילזים טוב, היה "הטיפול אחת: אם זיווחה

 להמשיך... לא החלטנו פגישות מספו ולאחו נגיעה, הייתה המטפלת( )עם איתה היינו
 ווצים אנחנו יותר, מזה להפיק רוצים אנחנו הפעם במכון... לטיפול שוב פנינו עכשיו
 וכאשו להצעות, פתוחים הגענו אנחנו טוב... יותו להתמודז אין ולזעת יותו להבין

 להפיק ומאיפה איך יזעתי לא אז להמשין. טעם היה לא הפסקנו, אז נוגעו הזבנים
 אז נוגע המצב שיבואו. בבעיות בלטפל הטיפולית היכולת את ניצלנו לא התועלת... את

 "משהו העולם: את להבין לה שיעזוו טיפול תקבל שבתו וצונו על זיבו אחו אב הלכנו".
 מבחינה אותה לשלב שיכול משהו חיים. כישווי - לחיים זבוים יותו אותה ללמז שיכול

 אן משפחה... כמו להיות והפכו הובה והשקיעו נחמזות מאוז היו המטפלות חבותית.

הילזה...". את לגזל קשה עזיין

טיפולים שילוב .8

 מתקנת הוואה כגון אחוים, טיפולים עם בבז בז נעשה הפסיכולוגי הטיפול כי זווח כאשו
 אכזבה ביטויי מצאנו לא אחוים, פוא-רפואיים או ופואיים טיפולים וכן שונים מסוגים

 היו ולא הילד להתקזמות בהנאה התייחסו אלה הווים להיפך, הפסיכולוגי. מהטיפול
 דיוק ביתו להבחין המנסות בשאלות שלו. ההתקזמות חלה למה הוזות בשאלה עסוקים

 לציין התקשו הם השתתף, הילז שבהם מהטיפולים אחז כל של הייחוזיות בתנומות
 כמחוללי יחז הטיפולים כל את ראו ההווים מאחוים. יותו לילזם שעזו הטיפול מהו

המשפחה. ובחיי הילז בחיי משמעותי שינוי

 את לציין יזעו הם מאוז. עזו בימוכז' הטיפול כי להם שבוור כך, על שזיווחו הורים היו
 לזהות יזעו תמיז לא אן אצלם, או הילז אצל שיפור חל כי הוגישו שבהם התחומים

 מה את מאוששים אלה ממצאים כי לנו, נואה לשינוי. וגום ולילז להם עזו בזיוק מה
 ושוב שוב עליו חוזרת למיזה לקויות עם בילזים הטיפול בתחום המקצועית שהספוות

 Palombo, למשל )ואה מתואמת בצורה טיפולים בשילוב עצומה חשיבות יש כי והוא,
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שני שער

 שהילז לתמיכה עו להיות בלי הילז, של והחווייתי הוגשי לעולם התייחסות וכי (,2001
מספקת. אינה הלמיזה, לקות עקב לה זקוק

המערכת של המבט מבק״־ת הטיסזל תסזקזת הרביעי: המעקב .١

מבוא

 פסיכולוגי. טיפול משמשתקריטויוןלהעוכת אינה עלמטופלבזוןכלל٢הסתכלותמבחו

 והבנתו הסתכלותו זון ועל המטופל של האישית חווייתו על עובז שהטיפול משום זאת,
 שמפנה החינוכית, הכועוכת שסביבו. והמציאות חייו עם התמוזזותו ואת עצמו את

 עולות תמיז שלא לטיפול, משלה וציפיות מטוות מציבה פסיכולוגי, לטיפול ילזים לעתים
 הטיפולי', 'המוכז במסגות בטיפול המטפל. של או המטופל של אלה עם אחז בקנה

 של הסיכוי את וכמקזמת כחשובה נתפסה החינוכית המענכת עם המשולבת העבוזה
 פי על והן הוניו תפיסת פי על הן הוא, הגזנותיו פי על הן יותו, טובה להתפתחות הילז

 של במפגש במיוחז המתנחשת תסמונת היא למיזה לקות החינוכית. המעוכת תפיסת
 חשוב מקום החינוכי ולצוות הילז שלהווי שבווו כן הספר, בבית הלמיזה עם הילז

 ההווים לבין המטפל בין טובה ותקשוות פעולה שיתוף זה, רקע על הילזים. בחיי ומשפיע
 הילז. של (well being) המיטיבות לתחושת כתוומים נתפסו החינוכי, הצוות לבין ובינם

 מעוכת - משפחה - )ילז המשולש מוכיבי אחז כל של בהערכה סתיוות יש כאשו
 במענכות למתעובים נואה המשולש, מוכיבי אחז כל של ומהלכיו מצבו את חינוכית(

 משמעותית לאינטואקציה הולמות זרכים ולמצוא הסתיוות את ללבן חשיבות שיש
 המחשבות בבסיס היו אלה כל מהם. אחז כל של הנפרזת החוויה בתון הגונמים בין

הבא. המעקב לתכנון שהביאו

המעקב מטרת

 אחני בהווה, הילז את נואה החינוכית המענכת כיצז לבחון הנביעי המעקב של מטותו
 את קושוים הם האם לבזוק - הטיפול על יוזעים הם שבהם ובמקרים שעבו, הטיפול

שעבר. לטיפול בו שחלו השינויים את או הילז של מצבו

טה٠ש

כלים.1

 מובנים חלקים כלל זה שאלון ה'(. נספח )ואה הספו בית צוות לאנשי חצי-מובנה ראיון
פתוחים: וחלקים
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ייחודי ילד

 של מזהים ופנטים כעת לוכזד הילד שבו הספו בית ושל הילז של מזהים פוטים א.
 התבקשו המוואיינים (.٢יוע מתקנת, מווה מחנן, )צוות: לשאלון המשיבים המנואיינים

 זו שהייתה או לטיפול שלו המפנים היו הם ואם שטופל הילז עם היכנותם משך את לציין
למז. שבה הקוזמת החינוכית המענכת

 אינו פסיכולוגי שטיפול אף הילז. של הנוכחי הלימוזי לתפקוז המתייחסות שאלות ב.
 המוטיבציה וכן ללימוזיו ביחס הילז של שהעמזה ציפייה הייתה לימוזית, בעזוה עוסק

 כן, כמו בטיפול. שחלו העצמי שיקום מתהליכי יושפעו ללמיזה פנוי היותו ובעיקו שלו
 גם ולזווח, להגיב יחסית קל להם יהיה ושאליו המונים את המעניין תחום שזהו שיערנו
להשוואה. והניתנים החינוכית במענכת מקובלים מזזים בעזנת

והחבנתי. הנגשי בתחום הילז לתפקוז הנוגעות שאלות ג.

 תון ביכורכז', והמטפל הספר בית פסיכולוג החינוכי, הצוות בין לקשנ הנוגעות שאלות ז.
ובמה. כיצז תרם, ٦הקש למי המנואיין בתפיסת התמקזות

 )המנפאים( המיטיבים האלמנטים לגבי המנואיינים של תפיסתם לגבי שאלות ה.
בטיפול.

האוכלוסייה .2

 למעלה ביניים(. וחטיבות יסוזיים ספו )בתי חינוכיים מוסזות 18מ- צוות אנשי וואיינו
 גם רואיינו ילזים ו 1 לגבי הטיפולי'. ל׳מנכז הפונים הגוומים היו לא המוואיינים ממחצית

 מצוותי אנשים רואיינו ילזים שבעה ולגבי החינון צוותי וגם שלישי( מעקב )ואה ההורים
 החינון צוותי ואיונות הואיון. לעויכת ההווים של הסכמה קבלת לאחו בלבז, החינון
משפחתי. בטיפול שטופלו ושישה פרטנית שטופלו ילדים 1 ו לגבי נעוכו

מתוזולוגיים וקשיים ההעוכה תהלין .3

 יותו הובה עוז ומקשות מסובכות היו זה למעקב הקשווות המתוזולוגיות הבעיות
 תוכנן זה שמעקב העובזה ואשית, הקוזמים. למעקבים בהקשו למעלה, שצוינו מאלו

 עבוזה כל מואש נעשתה שלא לכן גומה 'המוכז' פעילות של שנים שלוש בתום וק
 אמוו היה שהטיפול המבוקש, השינוי להעוכת מצופים קויטריונים הגזות של ממוקזת

 תיאורי מתון מהטיפול הציפיות את לחל׳ןי ניתן אמנם, החינון. אנשי לזעת להביא,
 באופן הציפיות על להסיק ניתן וזוכם קשיים על זיבוו אלה אן המחנכים, של הפנייה

 שכתוצאה היא, נוספת בעיה המצופה. השינוי את להעוכתם הקויטויונים על ולא כללי
 הילז את שהפנו אלה היו לא המרואיינים החינון, מסגוות בין הילז שעשה מהמעבוים

 )שנה המעקב נעון שבה בתקופה הילז את המלווים הנוכחי, הצוות אנשי אלא לטיפול,
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שני שעו

 מהצוות מישהו רואיין המקוים ממחצית בפחות רק ב׳מוכז'(. המיפול סיום מאז ויותו
 היעזר אחר. מחנן המקוים, בווב רואיין, אז וגם בימוכז', לטיפול הילז את שהפנה

 של הנוכחי מצבו על שאלות לשאול אותנו הביא עצמו המוואיין מצז השוואה קריטריוני
 מאז בתפקוזו או במצבו שחלו שינויים על לשאול ולא ממנו המוואיין והתנשמות הילז

 בטיפול צונן כזוקזי לגבי המרואיינים מחשבות על שאלנו זאת, לעומת לטיפול. שהופנה
בהווה.

 וגילאומיוחז,ביתספנ )חינון המסגות סוג מבחינת הילז של הנוכחי מיקומו כי לזכור, יש
 מתלמיזים ציפיותיהם ואת המרואיינים תפיסת את מאוז משנה ביניים( חטיבת או יסוזי
 מצב, המרואיינים יזי על יזווח כאשר כי חשבנו, בפרט. למיזה לקויות עם ומילזים בכלל

 לשיפור. אפשוי כתוום הטיפול את נראה הילז, של הקוזם ממצבו כשיפור לנו שייראה
 כמו בימרכז', שקיבל לאלה נוספים בטיפולים הסתייע הילז כי יזוע שבהם בכוקוים
 מקום אין וכזומה מתקנת הונאה בעיסוק(, וניפוי בזיבונ )ניפוי פרא-נפואיים טיפולים
 אלה במצבו. השינוי את לייחס יש עבר שהילז כוהטיפולים לאיזה המרואיין את לשאול

 הכללי למצבו הנוגעות שאלות שאלנו השאלות. בבחינת מהשיקולים חלק כן, אם היו,
הטיפול. תוצאות את תפיסתם על ישינות שאלות ולא שונים חיים בתחומי הילז של

 לבזיקה אפשניים תכנים לגבי שאלות 'המנכז' בצוות התעוררו המעקב ביצוע לפני
 וכוי הנאיון ביצוע אופן לגבי התחבטויות וכן ה'(, נספח )ואה לואיון השאלות ניסוח וזוכי

 השונות וההתעובויות הטיפול של המשולבת העבודה את להזגיש כדי הכוואיינים. יהיו
 העזפנו החינוכיות, המעוכות עם הקשר ואת הפסיכולוגי-חינוכי, בשירות הנעשות

 למז הילז שבה החינוכית במערכת שוטף באופן שעבזו הפסיכולוגים יהיו שהמראיינים
קשיים. מעט בלא נתקל זו תכנית ביצוע גם המעקב. ביצוע בעת

 שאיתור למעלה, ציינו הטיפול. מתום יותו או כשנה צוותים לואיין הייתה התכנית
 נוסף: קושי היה כאן קשה. היה הטיפול, מתום כשנה הווים, ראיון לצונן המשפחות

 ושלא אליהם קשת לא הפסיכולוגי-חינוכי שהשירות במוסדות ללמוז שעבוו ילזים היו
 כואוז, )מקובל לעיו מחו׳ן במוסזות שלמזו תלמיזים היו כן, כמו עכונו. פעולה שיתפו
והחוזי(. הממלכתי-זתי החינון אוכלוסיית בקוב בעיקו

 התכנית המעקב. לביצוע ההווים הסכמת לקבלת נגעה יותר ובסיסית מהותית שאלה
 הילז שבו הספר לבית לפנות מהם נשות קבלת ולאחו הווים, לואיין הייתה המקווית

 בגלל אם בין המקוים, בכל התאפשו לא שהזבו מאחו אותם. ולואיין עת באותה לומז
 הספו, לבית לפנות הפסיכולוגי-חינוכי השיוות של קושי בגלל אם ובין ההורים התנגזות

 פנינו המוואיינים מספר את להגזיל כזי הוי פעולה, לשתף הספו בית של הנכונות או
 היו ההווים. את ואיינו כשלא גם הספו, בית צוות את לואיין רשות בבקשת להווים
יזע הנוכחי הספו שבית רצו לא אף ולעתים שונות, מסיבות לכן הסכימו שלא הווים,
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ייחודי ד؛י

 היו כאמור, אך הספר, ’לבת פנינו ניתנה, הרשות כאשר פסיכולוגי. בטיפול היה שהילז
הראיון. קיום את שיאפשר הספר בית עם קשר ליצור הצלחנו לא שבהם מקרים

 סיבות: ממספר נבע לראיון הספר בית צוותי של הפעולה שיתוף את לגייס הקושי
 אלו היו הם לא המקוים שברוב מהעובזה השוטפת; בעבוזתם ٧לח רקע על הסתייגות

 התלמיז את טוב מספיק מכירים הם שאין פעם, לא תחושתם, הטיפול; את לבקש שפנו
 - מעבר אחרי קצו זמן להתבצע אמוו היה הראיון כאשו למשל, מצבו, את לתאר כזי

 שבתום מכיוון גננות רואיינו )לא הספר בית מצז נטייה הייתה הביניים. בחטיבות בעיקר
 רק יהיה שהמוואיין להציע ספר( בבית למז תמיז הילז מכן, לאחר שנה ובווזאי טיפול

 לעתים אלא המחנן, בהכרח לראיון הופנה לא אז וגם כולו, הצוות ולא אחז צוות איש
מתקנת. להוראה המורה כמו אחו, צוות איש

הנתונים ניתוח שיטת .4

 תוכן. לקטגוויות שקובצו המוואיינים של ההיגזים כל וישום ידי על נעשה הנתונים ניתוח
 יופיעו אלה גם אף בלבז, מועטה להתייחסות שזכו והיו ובים בראיונות שחזוו נושאים היו

לשכיחותם. התייחסות תוף הממצאים, בתיאוו

 תוף הממצאים עיקרי מובאים הקוזם, המעקב במחקו שתואו כפי שלהלן, בסיכום
 שוב, נזגיש כן, כמו המתוזולוגיות. הבעיות תוצר שהיא האפשוית מהשונות התעלמות

 עם שלנו התושמויות אלא כלל, בזוף סטטיסטיים, מזזים כאן להביא הכוונה שאין

החינוכי. הצוות אנשי התבטאויות של הזגמות

וסיכום ממצאים

הלימודי התחום .1

 כשלא גם הילז, של הלימוזי בתפקודו שיפוו על הצביעו רבים מרואיינים של תיאוריהם

 מחנכת בזברי נמצא לכן זוגמה לאשורו. הקוזם הלימוזי המצב למרואיין יזוע היה
 משתף אינו וכי כלל לומז אינו כי זווח, לטיפול שבהפניה ילז של המקזמת הכיתה
 לזברי קשה. הייתה משפחתו בני ועם מוריו עם ושהתקשורת ליכווזיות בתכניות פעולה

 בבית הסביבה עם פעולה שיתף ולא שהסתגר מאחר לטיפול הגיע "...הילז המרואיינת:
 מכונס היה המשפחה, עם גם פעולה שיתף לא הנראה וככל למז, שבו הקוז□ הספר
 הספר )לבית לכאן הגיע הוא כתב... שלא וכמעט בכיתה כמעט למז לא עצמו, בתון

 במצב הגיע שהילז בכן עזר שהטיפול להיות, יכול הטיפול. בסיום כבר כשהיה החזש(,
 הספר בבית וההתערבות הטיפול תכניות ואת מהמורה עזרה לקבל מוכן היה שבו נפשי,

משמעותי "שיפור על: גם בהמשן זיברה המרואיינת הועבר(". )שאליה המקזמת ובכיתה



שני שער

 וחשבון, כתיבה הנקוא, הבנת קריאה, של היסוז במיומנויות הלימנויים, התפקודים בכל
ובגכווא". מזעיים מקצועות עיוניים, מקצועות אנגלית, - נוספים במקצועות וגם

 הלימוזי הנושא הטיפולי' לימרכז הספר בית של שבפנייה אף כי זיווחה, אחות מחנכת
 שיפור חל הלימודי, תפקוזה "מבחינת לטיפול, הילזה הופנתה שבעטיו נושא היווה לא

 שיפור חל הטיפול "מאז אמנה: רגיל ספו בבית תקשורת כיתת מחנכת משמעותי".
 והוגשי". החבותי ובמצבו והויכוז הקשב בתחומי וגם הילז של הלימודיים בתפקוזיו

 קיבל: שהילז הטיפולים ולשילוב גוומים למכלול השיפוו את לייחס נטתה היא זאת, עם
 וריפוי בזיבור ריפוי )ב״ריטלין"(, תוופתי טיפול הטיפולי', בימרכז פסיכו-תנפויתי טיפול

 קשה למיזה לקות עם בילז )מזובר ומכילה מובנית תקשורת בכיתת היותו וכן בעיסוק,
 הילזה של המוטיבציה את הזגישה אחרת מחנכת נוספות(. התפתחותיות בעיות ועם

 ומעבר מעל משקיעה הילזה "כיום, הטיפולי': בימרכז שטופלה מאז ולהצליח ללמוז
 מאז האחרונות, בשנים לטובה שינוי יש כללי, ש"באופן והוסיפה: יכולתה" כפי ועובזת

 בעל-פה חלשה. עז בינונית ברמה לימוזית מתפקזת כי אם בטיפול. החלה ש)הילזה(
 ההישגים". לבין היכולת בין פער לפעמים שקיים היא ההתרשמות יותר. טובה לפעמים

 רק ולא עזרה לקבל ובנכונות במוטיבציה היה מקרים במספר שתואר השינוי עיקר
הלימוזיים. ההישגים מבחינת בשינויים

 קשה לקות עם ילזה על זיווח למיזה לקויות עם לילזים מיוחז לחינון ספר בית צוות
 בנעשה עניין היום מגלה היא המילולי, בתחום קשייה "...לכורות רבים: תפקוז בתחומי
 תקשורת זורשת אינה אשר משימה בכל מוטיבציה ומגלה פעולה משתפת בכיתה,

 ועל הנזרש הציוד הבאת על מקפיזה היא ללכויזה, טובה התארגנות קיימת מילולית.
 ויותר יותר ושימשו יותר נגיש לערוץ הפכו הכתיבה מיומנויות הבית... שיעורי הכנת

 יותר מבינים אנחנו היום עמה... התקשורת ברמת והן לימוזית הן אליה, להגיע כאמצעי
 דרכים על וחושבים לזבו, רוצה לא פשוט שהיא חשבנו שפעם שלה, השפה קשיי את

 בחשבון לקשייה יותר רבה מוזעות יש וגם זה... בתחום קיזומה לטובת המתאימות
זה". בתחום חיזוקה על זגש ושמים

רגשי-חברתי התחום .2

 של והחברתיים ההתנהגותיים הרגשיים, בתפקוזים שיפור תואר מסוימים במקרים
 בהפסקות, בעיקר ילזות עם משחקת היא "חברתית, לזוגמה: בימרכז'. שטופלו הילזים

 פעולה משתפת לפעמים הרוח, במצב תנוזות קיימות הצהויים. אחר חברות לה אין אן
 כלל תפקזה לא שבה שעברה לשנה ביחס אבל בניתוק(, או ברוגז )מגיבה לא ולפעמים

המובנים". בכל שיפור -חל

 מיוחז חינון של ביניים בחטיבת הלומדת נערה של ומחנכת מנהלת השתתפו שבו בראיון
 הופנתה "הנערה נאמר: לטיפול, המפנים היו שהם למיזה, לקויות עם לילזים כוללני



"וזוזי לן’

 עם כנענה תוארם היא בהפניה קשות". חבותיות בעיות עקב הצוות יזי על לטיפול
 לגרום הצוות תיאוו ולפי אחוים על להשתלט הספו, בית תלמיזי עם "להסתבן" נטייה

 הצוות אנשי יזי על ושוב, שוב עצמו על ١שחז המנכזי התיאור בכיתה. נעימה לא לאוויוה
 אותה. ולאהוב אליה להתחבו ושאי-אפשנ מגעילה" "ילזה שהיא היה, במגע איתה שבאו
 נגשי, טיפול בכוסגגת לה לעזוג האפשרות לגבי שאלה סיכוני בהפניה העלה אף הצוות

 לשינוי. ניתנות אינן הצוות אנשי שלזעת אופי, לתכונות התנהגויותיה את וקישנו היות
 ואפילו, נעימים צזזים מגלה "הנענה המנהלת: של ספונטנית באמינה נפתח הנאיון

 חיוביות, לאינטראקציות זוגמאות נתנה היא הספו". בית תלמיזי כלפי אמפתיה לעתים,
 "מאוז שהיא בכן סיכמה המחנכת אחרים. תלמיזים לבין הנענה בין צפתה, שבהן

 ואמנה: הוסיפה היא השינוי, תהלין הבנת לצונן שנעשה בבינור הנערה". את אוהבת
 המפגשים עקב גם קנו הנענה עם בהזנגתיות ונבנו שנוצנו והקשו שהאהבה "ייתכן

 שנוצו הקשו מהות לגבי ממני אליה שעבו משהו ומתון )הפסיכולוגית( איתן הקבועים
 היא העיקו, היה לא הפסיכולוגית עם הישיו שהקשו להזגיש כזי הנענה". לבין ביני

הנענה". את אוהבים הספו בבית אחוים מונים "היום הוסיפה:

 של מוחלטת להימנעות שהביאו השפה, בתחום קשים תסמינים עם אחרת ילזה לגבי
 החבותיות במיומנויות ניכו שיפוו על זווח ילדים, עם מועט ולזיבוו מבוגוים עם זיבוו
 כוילולית תקשוות על זיווחו מקצועיות מונות יותו מבוגוים. עם והן ילזים עם הן שלה,
 בצוות אחרים מבוגרים עם כוזבות אותה לשמוע היום "ניתן השיעורים: במהלן עמה
 כמו ספויות, בית פעילויות בהובה גזול חלק לוקחת היא ספונטני. באופן הספו, בית

 תנועתיות - המשחקיות הביטוי יכולות את לנאות מרגש ממש שונים. ובמופעים בהצגות
גזול". קהל מול גם שלה,

 בתפקוז המצופה לשינוי הביא לא הטיפול כי זווח, מהמקנים בשניים אלה, תיאונים לצז
 בשבילה. יוזכוים אם גם חבנים, ללא עזיין הילזה כיום "...אמרה: אחת מחנכת הילז.

 כלפי מנאה שהיא מה לבין שלה ה׳אמיתי' הנגש בין התאמה מחוסג נגשית סובלת היא
 לימוזית, התקזמות לצז נגשית... מבחינה פגיעה שלה, לנגשות מחוברת לא היא חוץ.

 כאשו להשתתף כזוכנה לא מאינטנאקציות, נכזנעת הילזה השתפג, לא החבנתי המצב
 נראה שיפוג שום חל "לא ציינה: אחות מחנכת ופעילויות". מפגשים בשבילה יוזם הצוות

 לי שאין כן כלשהו, לשינוי גום לא הטיפול הלימוזיים... בהישגיו או בהתנהגותו לעין
 במהלן השתנה לא תפקוזו להישגיו. או להתנהגותו שלו התנומה את להביע יכולת
 החזשה המונה בעיניי, חן לכוצוא ניסה השנה בתחילת להיפן, אלא האחרונה, השנה

 במהלן שינוי שום ניכו לא בעבו. שהייתה ששמעתי כפי להתנהגות, חזו כן ואחו שלו,
 לא טיפול, שקיבל יוזעת הייתי לא אם פסיכולוגי. טיפול שקיבל מוגישים לא השנה...

בטיפול". אי-פעם שהיה כושערת הייתי

 של והוגשי החבותי בתפקוז שינויים חוסר על זווח שבו הואשון במקנה כי לציין, יש
הכושפחתי, המצב השני, במקנה משמעותיות; תקשוות הפועות עם בילזה זובר הילזה,
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שני שער

 הילד שסביבת משום הטיפול, בבזהלן החסיר הסטפלת, הפסיכולוגית יז׳ על שזווח כפי
של בתפקוזו השינויים את עיכב זה גוום כ׳ אפשו סאוז. כוווכבת הייתה ביותו הקוובה

למטפל הצוות בין הישיר הקשו .3

 נמצא, לטיפול להפניה שותף שהיה ספו מבית צוות אנשי רואיינו שבהם המקוים בכל

 שיצרו בשיוות, המטפלים הפסיכולוגים עם הקשו היה וכעוזו כחשוב שנתפס מה כ׳
 תקופתיות, משוב בשיחות הן ישיר, באופן או הספו בית פסיכולוג באמצעות הקשו את

 הספו לבית שעזר "מה אמוה: אחת מחנכת לזוגמה, סיכום. שיחות וק היו אם אפילו
 מחנכת הספו...". לבית הגיעה אשו בשיוות, המטפלת הפסיכולוגית עם הקשו הוא

 עיקר תוום. מאוז הספו בית ופסיכולוג מה׳מוכז׳ הפסיכולוגית שבין "הקשו אחות:
 שלי, "התחושה אמוה: אחות מחנכת הספו". בית פסיכולוג מול היה שלנו הקשו

 הפסיכולוגית לבין הספו בבית הצוות בין המפגש היה הספו לבית ביותו שתום שהזבו
 הבנות בהשגת משמעותי היה שנוצו הקשר והאם. הספו בית פסיכולוגית המטפלת,

הספר". בבית עמו ההתמוזזות וזוכי הילז של יותו טובות

 ווואיינה הספו, בית לצוות מה׳מרכז׳ המטפלת בין שוטף קשו התקיים שבו במקוה
 הובה תומו בהחלט ע' אוזות והשיחות "...המפגשים נאמו: מתקנת להוואה המווה

 וזה להת"ע׳ןי, מי עם יש כתובת, לי שיש הוגשתי לבז. פחות הוגשתי ואשית, לתהלין.
 הוגשתי שלו. בהתנהלות ומתיש שוחק משהו היה ביטחון. של מסויכות מיזה לי נתן

 מאפשרים הספו בית פסיכולוגית עם והשיחה המטפלת( )המואיינת: איתך שהקשו
 השנה של הואשונה במחצית שחשתי שהתחושות לי הבהות לכן, בנוסף חמצן. בלון
 אחוות ופעמים חיובי כיוון על שעלינו חשבתי )לעתים, שלו הלמיזה תהלין לגבי

 הן צפויים(, ולא מהירים להיות יכלו התחושות בין המעבוים ומיואשת, תקועה הוגשתי
 כלפיו לגלות לי אפשוה זו הבנה ע׳. של תחושות גם אלא ואצלי, שלי וק לא בעצם

 שיחת ולהתמוזז. להמשין כוחות" את לגייס היכולת ומכאן ואמפתיה, סובלנות יותר
 בנעשה התרכזות נק לא זוושת שהמציאות לי, הבהירה פברואו בסביבות איתן טלפון

 העניינים מכאן המחנכת... עם דברים יותר ולתאם לנסות שעל" אלא שלי, בשיעורים
 המגיעות ההקלות את מקבל הוא שאין חווה ע׳ רשומון: מעין שמתנהל ראיתי התגלגלו,

 אותן. לו כוציעה היא כאשר ההקלות במתן ומחבל מסרב ש-ע׳ חוותה והמחנכת לו,
 עוגן זבר, של בסופו ששימש, וזרישות, ציפיות תיאום של חוזה לכתיבת הוביל זה כל
 ואיתף ההווים עם הפגישה כף ואחו החוזה של ההרצה המחנכת. עבור וגם עבורי גם
 ייאוש מעין בפגישה הביעה שהמחנכת זוכרת אני לכך, בנוסף משמעותיות. מאוז היו

 את ולהציג הללו הזבוים את למתן קצת ניסית את ע׳. את לאסוף ושוב שוב כוהצוון
 כלפיו רוח אוון לגלות לי עזו זה הזברים. את זוכות אני ע׳. של הסובייקטיבית החוויה

 מזמן, הסתיים כבר ב-ע׳ שהטיפול ולמוות שהייתה, בהתוופפות לאחרונה גם והתמזה.
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ייחודי זו؛י

 בהתנהגות מיז ניכו והזבו והתעשתה הגיבה המחנכת ואכן לן, לזווח משמעותי היה
 היה אולי מכן, שהשתמע מה וכל בטיפול היה ע' שאלמלא חושבת אני לסיכום, עי. של

 החשיבות שוב הוזגשה זה בבאיון שלו". בלמיזה משמעותי למשהו להגיע אפשוי בלתי
 הטיפולי התהלין במהלן הספו בית צוות עם המטפל של בקשו וואה החינון שאיש
 מגביוות מציזן ואלו הילז לגבי הבנות מאפשו הקשו שבה הזרן הוזגשה בילז.

 ובתכנית הילז עם העבודה בהגזות שינויים לעביכת המערכת מצז המוטיבציה את
 והפקת בכלל, הילז של בתפקוזו לשיפוו מביאים יחז אלה כל עבווו. שבונים הלימוזית

בפוט. הספר, בית במסגרת לו שניתנת הלימוזית מהעזוה תועלת

 ילז" של הכאוטיות מול לבד להתמוזז ו״לא ההווים", מול לבז להיות "לא של הנושא
 המטפל. הפסיכולוג עם מועט, אף ולו קשו, היה שבהם במקוים ובים, בואיונות הוזגש

 המטפלת. עם המפגשים על הובה זובו מיוחז, לחינון ספר בית צוות של בואיון
 עומז ומה ש' מיהי יותו טוב להבין הייתה אלה במפגשים "המטרה אמרה: המנהלת
 לא הילזה עם עשתה שהיא התכניות שכל קשה היה למחנכת שלה. ההתנהגות מאחווי

 לצוות. חשוב היה אבל למווה, עזר לא זה אחות. היה זה המטפלת שעם לה והפריע עזוו
 מפגשים מספו קיימה החזשה המחנכת התחלף. הכיתה צוות ה', לכיתה עלתה כשהיא

 ש' את מבינה )המטפלת( שהיא הוגשנו המטפלת. ועם שלנו הספו בית פסיכולוגית עם
לנו". וגם להווים גם מאוד ועוזרת

 לבין הטיפולי' המטפלב׳מרכז שבין מהקשו הנובע הפוטנציאל על מצביעים אלה זיווחים
 הלימוזית להתקזמותם משמעותי ביניהם הקשו כמה עז וממחישים הספו, בית צוות
 הבנות לפתח הספו בית לצוות מאפשר זה קשו הוגשית. ולהתפתחותם הילזים של

 כזי המטפל, ידי על להכלה זקוק הצוות גם לכן, בנוסף הילז. של קשייו לגבי חזשות
 כן ואפשרויותיו. צרכיו של ומגוונת מעמיקה והבנה הילז כלפי אמפתיה יותו לפתח

 בתכנית פעולה לשתף מוטיבציה הילז אצל שיוצר ואמון, הכלה ביטחון, של מעגל נוצו
 הספו. בית במסגות עבווו הנבנית טיפולית התעובות של תכנית בכל או שלו הלימודית

הילז. של והלימוזי החבנתי ההתנהגותי, הרגשי, מצבו על השלכות יש אלה לכל

ספריות בית ٧חו השפעות .4

 מקוים במספר ٦א החינוכית, המערכת בתון הילז על בהסתכלות התמקזו הראיונות
 להן ושהיו הספר לבית ٢١מח לזעתם, שחלו, מפנה נקוזות על המוואיינים זיווחו

 אמרה: מקזמת בכיתה מורה למשל, הילז. של הכללי תפקוזו ועל מצבו על השלכות
 היחסים מערכת את לשפו הייתה הטיפולי' בימוכז לטיפול הפנייה מטרת כללי "באופן

 אכן הטיפול שלה... החבותי בתפקוז לשיפור ולהביא הילזה, לבין והמשפחה ההווים בין
 עם הקשו השתפו במיוחז, הילזה. את המשפחה ובקבלת המשפחה ביחס לשינוי הביא
 יותו הבנה בפניה תיאוו שההורים כן, על המווה זיווחה עוז מאוז". בעייתי שהיה האב
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 שהביא, דבר הילדה, אל ביחסו ושיפוד הקלה תיאר האב הילזה. של צרכיה של מעמיקה
ביניהם. היחסים במערכת לשיפור הנראה, ככל

 עם המטפלת הפסיכולוגית של במפגשים שיש התרומה על ויווחה אחרת מחנכת
 "בעקבות הספר: בבית הילד תפקוד על אלה למפגשים שהייתה ההשפעה ועל ההורים

 והצליח הספר בבית יותר רגוע היה הילד האב, עם המטפלת הפסיכולוגית של המפגשים
דמן". לאורן במשיכדות להתמודד
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:5 סרק
 הסרו״קט סהסעלת ומסקנות המעקבים סיכום

בירושלים הססיכולוגי-חינוכי בשירות

 כפרויקט הופעל גבוה' בסיכון לכויזה לקויות עם בילזים משולב לטיפול הטיפולי 'המוכז
 )מתשס״א שנים ארבע במשן יוושלים עיויית של הפסיכולוגי-חינוכי בשירות חזש

 טיפול שקיבלו משפחותיהם, ובני ילזים ו78 ב׳מרכז' טופלו זו בתקופה תשס"ז(. עז
 הנתונים כי לציין, ראוי למזו. הם שבהן החינוך במענכות התעובויות עם במשולב נפשי

 לזו זומה במתכונת בפעילותו ממשין הכווכז הפרויקט; מתקופת הם המזווחים
 מימון וללא הפסיכולוגי-חינוכי השיוות של השוטפת מהתכנית כחלק כאן, המתואות

ישנאל. ג׳וינט - "אשלים" של נפרז

 שנעשתה העבוזה לבזיקת ניסיוני מחקר-מעקב נענן 'המוכז' לפעילות הרביעית בשנה
 במוקד שהיו הנושאים לשני בעיקר התייחס המעקב מחקו שלה. הייחוז נתפס וכיצז בו

 ובמה למיזה לקויות עם בילזים בטיפול הייחוז האחז, 'המוכז': פעילות של המטרות
 שיוות של במסגרת טיפולית בעבוזה הייחוז והשני, אחוים, בילזים מטיפול שונה הוא

 על שנכתבו הטיפולים סיכומי של תוכן ניתוח נעשה זה במחקו-מעקב פסיכולוגי-חינוכי.
 החמישית(, )בשנה הפוויקט סיום לאחו 'המוכז'. פעילות שנות שתי בתום המטפלים, יזי

 של הוגילה מעבוזתו חלק ושאינם לפוויקט, ייחוזיים נוספים, מעקבים שלושה נעוכו
 נועזו אלה מעקבים הפסיכולוגי-חינוכי. בשיוות השוטפת העבוזה ממתכונת או 'המרכז'

 והישגיו. הטיפול משמעות את תופסים לטיפול, ושותפים שונים לקוחות כיצז לבזוק
 בבית החינוכי הצוות ואנשי הילז הווי בימוכז', המטפל הפסיכולוג וואיינו: במעקבים

 הממצאים על משולבת הסתכלות הטיפול. תום לאחו כשנה למז הילז שבו הספו
 שנערכו( והואיונות בכתב מטפלים של טיפול )סיכומי אלו מקווות מאובעה שהופקו

ביוושלים. תום הטיפולי' שיהמוכז המיוחזת התווכזה על וחבה תמונה נותנים
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 של פונקציה היא כלשהן, התערבויות בעקבות ילז, אצל שחלים השינויים תפיסת
 חשה אינה וסביבתו שינוי חווה הילז לעתים, המסתכל. בעיני תמת והיא שלנו הציפיות

 הילז, בו. מבחינים אינם שאחוים גזול, שינוי וואה הילז בסביבת מישהו ולעתים בכן
 כשהגיע עצמו את שחווה ממה אחו באופן פסיכולוגי טיפול לאחו עצמו את החווה

 גם כן יותו. טוב מוגיש הוא ממה כתוצאה בשאלה עסוק אינו המקוים בווב לטיפול,
 שנעשתה מסוימת להתעובות לוע, או לטוב השינויים, את מייחסים הם לעתים, האחוים.

 נובע ממה בשאלה עסוקים אינם הם גם ולעתים שקרו, מסוימים לאירועים או הילז עם
 הפסיכולוג אחו, בתחום ההווה אחז, בתחום שינוי לואות יכול מחנן הנוכחי. הכוצב

 ביניים במקום שנמצא המעוכת', ו׳פסיכולוג הוא, תפיסתו פי על שינויים וואה המטפל
 המהלכים להבנת משלו הסבוים לתת או לגשו מנסה פעם לא השונות, התפיסות בין

ובסיומו. הטיפול בזמן שלו והמצב הילז סביב

 הפסיכולוג עם הטיפולי' בימוכז מטפל של משולב טיפול בעויכת הובים הקשיים למוות

 החינוכיבביתהספוועםמבטמתמיזעלההקשרוהתפיסותשלגוומיהמעוכתהחינוכית,
 לבית ٢מחו ברובו אמנם המתוחש טיפול זהו וייחודיים. ובים יתרונות משולב לטיפול יש

 נראה, החינוכית. והמעוכת הילז שבין המווכב היחס את בתוכו מחזיק הוא אן הספו,
 של הישיר המפגש המעוכת', 'פסיכולוג כולל החינוכית, המעוכת של החוויה שבומת

 ולהתמזה להתמוזזות כוח ונותן המטפלים כל של קונם את מעלה יחד הגוומים כל
 שלו, הלמיזה לקות עקב המיוחזים, הצרכים עם הילז של לשילובו מותאמת דון בחיפוש

 מהמוואיינים ובים שנעוכו, במעקבים שלו. החינוכית והכזעוכת משפחתו חבותו, בתון
 המשותפת האחויות ובתחושת הפעולה בשיתוף וואים שהם הובה לחשיבות התייחסו

 הילז ומגוונות: שונות מבט מנקוזות אותם וגם אותו גם לואות ליכולת כמו הילז, כלפי
 יותו מתאים באופן שלו ההתמוזזות כוחות ואת עצמו את ושחווה בטיפול שהתפתח

 עלכוחותיו הילז את להם והבהירו ולצרכיהם, לצרכיו שהקשיבו ההורים ולמציאות; לעצמו
 משמעותית זמות קיימת כי שיזעו החינוכי, והצוות המורים שלו; הלמיזה לקות ועל

 ליוויו את איתם ושחולקת הילז של הנפשי למצבו בזאגה איתם משתתפת אשר נוספת
 לחלק שנוגע הפסיכולוגי-חינוכי, השירות במסגרת הטיפול לעריכת נוסף יתרון ואחזקתו.

 לתחנות יחסית )סטיגמתי(, מכתים פחות הוא שהמקום לתפיסה קשור מהלקוחות,
 מצאנו, מזו, יתרה בעיר. נפשי לטיפול העיקרית הציבורית הסוכנות שהן הנפש, בריאות

 טיפול בין לשלב יכולתו על וסמכו רב אמון השירות של בפסיכולוג נתנו ובים שלקוחות
 השירות )כפסיכולוג שלו לנגישות הוזות שלו, החינוכית למערכת ٢١ע١וטיפול-י בילז

עליה. ומקובל אמין והיותו החינון למערכות הפסיכולוגי-חינוכי(

 של התכנית בבסיס שעמזה הטיפולית, לתפיסה וחיזוק מענה נתנו המעקבים ממצאי
 שלו בילז, נפשי לטיפול ייחוזית זון למצוא הצורן האחז, רכיביה: שני על הפרויקט,

 טיפוליות מערכות ועם צרכיו של ייחוזית הבנה עם משולבת שתהיה למיזה, לקויות
 כולוגי-חינוכי١רותפם١פולכזהבמסגותשלש١ןשלעויכתט١לב;השני,היתר١נוספותבמש
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 רחבה בפרספקטיבה אליו ולהתייחס הילז את לראות והמסוגל החינון למערכת המקושר
 במונחי המיטיבה להתפתחותו הזרושה מאפשרת, סביבה של מעטפת עבורו ליצור וכן

 קשר בניית על דגש שם ב׳מרכז' שפותח הטיפול מוזל (.Winnicott, 1965) ויניקוט
 יצרו שיחז החינוכית המערכת פסיכולוג לבין הטיפולי' ב׳מרכז המטפל הפסיכולוג בין

 חבירה ואפשרו החינוכית המסגרת בתוך לילז ומאפשרת מכילה סביבה של "מעטפת"
 היו שרואינו המחנכים בין שלו. והמטפל-הפסיכולוג הנזקק הילז של המורה בין מקצועית

 הקשר בעיקר משמעותי להם שהיה שזיווחו אחרים, והיו זו מגישה תועלת שהפיקו כאלה
 הפסיכולוגי-חינוכי. בשירות הטיפול לעריכת הוזות סופק הוא שגם המטפל, עם הישיר

 הצוות ההורים, בילז: המטפלות הצלעות שלושת בין המפגש כי בלט, שהובאו בזוגמאות
 של מיטיבה התפתחות לקיזום רבה חשיבות כבעל נתפס הכוטפל, והפסיכולוג החינוכי

 מערן בתון החינוכית המערכת פסיכולוג של המקום ובחברה. הספר בבית בבית, הילז
 מרואיינים היו ביניהן. והמגשר המעוכות שתי את "המחזיק" של מקום כלל בדרן היה זה

 במערכת כתומן יותר אותו שתפסו והיו מהטיפול כחלק אותו שתפסו ומחנכים(, )הווים
מהטיפול. ליהנות לכולם ומאפשר מבהיר ובכן החינוכית

 על והשלכותיה הלמיזה לקות על זיברו שלו, הראייה מזווית אחז כל המרואיינים, כל
 מהם אחז שכל פסיכולוג או מורה הורה, - המרואיין חוויית ועל אחז, מצז הילז חוויית
 )אם הטיפול במהלן עמו ובתקשורת בילז שחל השינוי ועל האחר, מהצז - בילז מטפל

 האחר אצל השינוי את יותר לראות יכולים שהיו כאלה היו ובעקבותיו. בו( שותפים היו
 שלו שהמוטיבציה הילז, אצל השינוי על יותר זיברו למשל, מורים, עצמם. אצל מאשר

 הצליחו שהוריו או השתנתה, לימוזית עזרה לקבל או הספר בית עם פעולה לשתף
 על שזיברו היו עמם. לזיאלוג הספר בית את ותוקפת הילז על מגוננת מעמזה לצאת

 בעיקר הוזגשה זה, בהקשר הטיפול. בעקבות האישית ברמה אצלם שחלו השינויים
 לילדם וביחס לעצמם ביחס ההורים מצז הן המטפל, עם והישיר האישי הקשר חשיבות

 ולפעילות, לרגשות לגיטימציה ביטחון, שיתוף, תמיכה, סיפק הקשר מורים. מצז והן
 על ההסתכלות פרספקטיבת הרחבת באווירה, ושינוי הקומפטנטיות תחושת הגברת

בחייו. והשלכותיה הלקות מקום והבהרת הילז

 על או והילד, השונים המטפלים בין שחל המקביל התהלין על יותר דיברו הפסיכולוגים
 במודעות שינוי האחרים: הצירים את הניע שינוי של אחז ציר שבו המעגלי, התהליך

 על והשלכותיה הלקות של הייחוזית המהות את והבנתם ילדם של לסבל ההורים של
 המשפחתית בסטיגמה שינוי לילז; ביחסם ההוריות האשם בתחושות שינוי הילז; חיי

 עם עצמו את הילד קבלת קשייו; ועל כוחותיו על הילז קבלת לחוויית בושה מחוויית -
 של הנכונות הגברת במטפל; והילז ההורים של האמון הגברת שלו; הלמיזה לקות

 הבנה למיזה; במישורי עזרתו את לקבל הילז ושל הספר בית עם בקשר להיות ההווים
 ובניית לילז גישה לשנות הצוות ונכונות הספר בית יזי על וצרכיו הילד של יותר רחבה

 החברתיים הקשרים וביצירת הילד בהתנהגות שינוי עבורו; יותר מתואמות עבוזה תכניות
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 הספר, ולבית לילו המשפחה ביחס שינויים לילז; החינוכית המעוכת ביחס שינויים שלו;

הלאה. וכן

 וצווכי צנכיו להבנת ייחודית התאמה מהמטפלים זוש למידה לקות עם בילז הטיפול
 הטיפוליות השיטות והתאמת איתו האינטנאקציה אופנויות של התאמה וכן משפחתו

 העבוזה במהלן שנצבו לניסיון הוזות בהזוגה, נוצוה זו התאמה וליכולותיו. לצוכיו
 'המנכז', של ופעילותו קיומו שנות במהלן שנוכשה והלמיזה מטפל כל יזי על הטיפולית

 התייחסות תון שנעשתה הטיפולית העבוזה על המשותף מהזיון והן התיאווטי מהפן הן

למיזה. לקויות עם בילז שבטיפול הייחוזי לפן רבה

 לא שהציפיות תחושה עם מהטיפול, המוואיינים של אכזבה הייתה שבהם מקנים היו
 ממשוב לקחים להפיק כמובן, וצוי, המקווה. באופן השתפו לא הילז של שמצבו או נענו,

 מהקניטניונים החל להיות יכולים הלקחים אפשרויות. של נחב ספקטוום ולבזוק כזה
 בני ושל שלהם היכולת בזיקת ידי על הטיפולי' בימנכז לטיפול ילזים לקליטת

 לילז והתאמתו הטיפול טיב לגבי לקחים ב׳מנכז'; מהטיפול תועלת להפיק משפחותיהם
 שילוב הצלחת נפשי; טיפול על טיפול של אחר סוג העזפת לגבי לקחים ולמשפחה;

 עם בילזים טיפול להצלחת תנאי הוא אחז מצז שכאמוו, בו-זמנית, טיפולים כמה של

 הילז על עומס הוא אחר ומצז ואחרים(, Palombo, 2001 גם )ואה למיזה לקויות
 לציפיות נוגעות הואיונות מניתוח המתעוווות נוספות שאלות שונות. מבחינות ומשפחתו

 שאלות, על השלכות אלה לכל לממש. ניתן מהן ואילו מהטיפול השונים הלקוחות של
 התאמת טיפול; סיום של העיתוי הטיפול; אורן למטפלים; המטופלים התאמת כמו:

 רב- טיפול להעניק ציבורית סוכנות של היכולת האופטימלי; ועיתויים מלווים טיפולים
 קונסולטטיבי לקשר והן במשפחתו לטיפול הן בילז, לטיפול הן שעות להקזיש או ממזי
 פעילותו שנות במהלן ושוב שוב אלה לנושאים נדרשנו שלו. החינוכית למערכת רציף

 תמו לא בכן אן עמם. התכווזזותנו זרכי את לווזאי, קרוב שכללנו, ואף 'הכורכז' של
המענים. את ולשפר להמשין צורן ויהיה התשובות

 לאותם רק לא תרמה טיפולית ובהתנסות ביזע הטיפולי' ב׳מרכז המטפלים העשרת
 ובעקיפין ישירות שהפיקו החינון למערכות רק ולא הטיפול את שקיבלו ומשפחות ילזים

 מתזוזתו וליהנות עכזו להתמוזז יכולתן וכזהנחבת הילז-המטופל סביב ٢1ע١מהי
 שותפים שהיו הפסיכולוגים, של ליכולת גם תרמה זו העשרה הספר. בית במערכת
 הייעוצית והיכולת הטיפולית הזיאגנוסטית, הבנתם את לשפו הטיפולית, לפעילות

 זו ובזרן אחרים ובים במקוים לכזיזה לקויות עם ילזים סביב החינון לכועוכות שלהם

למעוכת. לתוום

 נחשב הטיפולי' שיהמוכז בסיפוק, לציין עליי זמן, של ממרחק נכתבים שהזברים מאחר
 של ייחוזית אוכלוסייה מקזם בהיותו ביוושלים, הפסיכולוגי-חינוכי בשיוות חשוב למפעל

 זו ראייה לו. השותפים החינון מעוכות ואת הפסיכולוגים את וכן ומשפחותיהם תלמידים



ייחודי ילד

 הפסיכולוגי-חינוכי השירות במסגרת הטיפולי' 'המרכז של פעילותו בהמשן לביטוי באה
 תלמיזיו שגם העגבי, המגזר - הפרויקט במסגרת נכלל שלא למגזר בהרחבתו ואף

ב׳מרכז'. טיפול עתה מקבלים

 לזו זומה במתכונת נוספים טיפול מרכזי להפעיל ישראל ג׳וינט - "אשלים" של הציפייה
 בקרב הפרויקט הפעלת במהלן ונלמז שנרכש היזע את ٢ולהפי בירושלים שהופעלה

 כאמור, הורחב, בירושלים ומתגשמת: הולכת נוספים פסיכולוגיים־חינוכיים שירותים
 העבוזה הערבי; במגזר הפסיכולוגי-חינוכי השירות של נוספת לתחנה המטופלים קהל

 נערן שבהם שהראשון חינוכיים, לפסיכולוגים עיון בימי הוצגה המשולבת הטיפולית
 אחרים, לקהלים נוספים עיון יכזי נערכו 'הכורכז'; של לפעילותו השלישית בשנה כבר

 המציג זה, ספר גם בעתיז. כאלה ימים וכותוכננים הפרויקט שנות ארבע תום לאחר
 שירות במסגרת טיפולי מעון הפעלת של המהלכים את הנושא, של התיאורטי הפן את

 המגוונת האופנות אל להתווזע לקורא המאפשרים מקוים ותיאורי פסיכולוגי-חינוכי
 בעת שנצבר היזע להפצת מקוים( אנו )כן יתרום מהמטפלים, אחז כל פעלו שלפיהן

 למשפחות הפעלתהפוויקט.המשןהפעילותשלהמוכזביוושליםמאפשרתלתלמיזים,
 את ולהכיר ללמוז - ולפסיכולוגים להם, המושטת מהעזרה ליהנות החינון ולמערכות

 שיעזרו תואכזות התערבות וזוכי הלמיזה לקויות עם הילז שמציג והמורכבות השונות
מיטיב. באופן להתפתח ולסביבתו לילז
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סקרים הצגת הטיסולית: העבודה



שלישי שער

מבוא

 הילדים כל הטיפולית. מעבוזתם מקוים תיאווי הטיפולי' 'המוכז עובזי יציגו זה בשער
 בעיקר שהתבטא חריף, כלל בזון קושי, עקב הטיפולי' ל׳מוכז הגיעו יוצג בהם שהטיפול
 המערכת עם התערבות נעשתה שיוצגו המקוים בכל למז. הילז שבה החינוכית במערכת
 שהמטפלים בתיאורים אליה ההתייחסות ברמת והן בפועל הן שונות, בומות החינוכית

 חלק היה בהם והזיון הטיפולי' ׳המרכז לצוות הוצגו הטיפולים רוב כאן. להציג בחרו
השני. בשער שתואר הלמיזה מתהלין

 של כלשהי כוכוונת בחירה או מייצג כוזגם מהוות אינן ההצגות הספר, בפתח כאמור
 אם שנית, ומיוחז. "חוזי ומלואו, עולם הוא טיפול וכל ילז שכל מפני ראשית, טיפולים.

 כל של החופשית הבחירה רק זה. ספר נכתב היה לא יוצגו מקרים אילו בוחרת הייתי
 להביא אפשרה אותו, שהעסיק מה ואת שלו המיוחז את שלו, הבחירה את להציג מטפל

 של המשותפת בעבוזה שהתפתחו הזברים כורוח משהו אלא טיפוליות, זוגמאות רק לא
הטיפולי'. חברי'המרכז

 ובעיות הסביבה יזי על מקובלות לא התנהגויות עקב לטיפול הופנו מהילזים רבים
 לא החינוכית, המערכת פנ״ת לפי כשהמוקז, החינוכית, במסגרת ,בהשתלבות בתפקוז

 לקות סביב אחרות רבות התערבויות נעשו מהמקרים בחלק שלהם. הלמיזה לקות היה
 או תרופתיות התערבויות שונים, פארא־רפוא״ם טיפולים מתקנת, הוראה כמו הלמיזה,
 הקשר נתפס לא קרובות, לעתים אלה, במקרים מיוחד. חינון כמו מסגרתיות, חינוכיות

 המערכת יזי על הילז של ההתנהגותיות או התפקוזיות והבעיות הלמיזה לקות בין
 לקות של התסמינים מהמקרים באחדים ההורים. יזי על לא אף ולעתים החינוכית,

המפנים. ידי על הילז הבנת במוקז היו הלמיזה

 על זגש עם מקרים הם השלישי השער של ו בפרק שיוצגו הראשונים התיאורים חמשת
 למיזה לקו" לילזים "חוזית הבנה עם משולבת זינמית תיאורטית בתפיסה פרטני טיפול

שלהם. קוגניטיביים לאספקטים והתייחסות
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 בית תלמינת התפנית, בעת תשע בת בילנה הטיפול את מור יהוזית של בהצגה נפתח
 ביותו. קשות למינה לקויות עם תלמיזים לומנים שבו המיוחנ, החינון של כוללני ספו

קשים. מוטינם סלקטיב תסמיני עקב נעשתה הפנייה

 פסיכולוגית יני על שהופנה שש, בן ילד של אויאב, אילה של הצגה הוא הבא הטיפול
 הילנ הטיפול, בהמשן־ (.PDD )ספוקטום תקשוות בעיות עם ילנים של מיוחנ חינון גן

 במהלן הוגיל. בחינון המשולבת תקשוות בעיות עם לילנים מקזמת בכיתת למנ
לנ.١ב ובטיפול בתוכה הלמינה לקות ומקום הניאגנוסטית הנילמה גם תוצג התיאור

 ספו בבית נ' כיתת תלמיז תשע, בן ילנ של הוא וובינשטיין גבי יני על שיוצג הטיפול
 בו לנאות דון מצאה לא והמענכת הספר, בבית ביותו מונוות התנהגויות שתציג וגיל,
 ובהובלת בהבנתו מוכני וכיב הייתה (NVID) הלמינה לקות תסמונת כי נואה, נ.١תלמ

נהותו. להתפתחות הטיפול

 בן בהיות הטיפולי' ל׳מרכנ שהגיע לנ١ של הוא ٧١קלמנוב שיפנה שמציגה תמקוה גם
 היה החינוכית המעוכת עם תקשו נה בטיפול הוגיל. החינון של נ' כיתה נ١תלמ תשע,
 את המלוות בנמויות שינוי עקב הקשו באופנויות משתנה גם אם ביותר, ווציף הנוק

הביניים. לחטיבת לכניסתו ענ הילנ את ליווה הטיפול החינוכית. במעוכת לנ١ה

 כיתה תלכוינ מתבגו, של תאור נהו שש. וענן דו' יני על יוצג נו קבוצה החותם הטיפול
 תסמונת שהציג הוגיל, בחינון המשולבת למינה, לקויות עם לתלמינים מקנמת ט׳

ללמינה. פנוי היה ולא קשה כפייתית

 מטפלים יני על הובלו נה, שעו של 2 בפרק בהמשן, שיוצגו נוספים מקוים חמישה
משפחתי. טיפול של מהאסכולות

 אישית, מבט נקודת עם בלונזר זניאלה של הטיפולית תפיסתה את המציג בניון נפתח
 שני למינה. לקויות עם ילדים שלהן במשפחות טיפולים שני מציגה היא שבמסגותו

 תסמונת להם והייתה עשו בני היו למנו שבו הוגיל הספו בית יני על שהופנו הילנים
 ופאנא- ופואיים טיפולים או ענוה קיבלו שניהם שונים. בתחומים למינה לקויות של

 הוא הראשון ביניהם. המשותף מסתיים בכן אן סבלו, שמהן הלקויות סביב ופואיים
 להשתלב נ1מא התקשה החינוכית המענכת יני על המופנה לנ١ה שבה במשפחה, טיפול

 עקב הגיע השני לנ١ה ".٢1"בח הפתוון את למצוא כניסיון עבווו הוחלפו ואלו במסגוות,
נהות. בפיתוח ובעיות משבויחיים

 ילנים מספו יש שבה במשפחה, טיפול מנגימה ויימן ואזויאנה אללו רונה של הצגתן
 ל׳מוכנ בעטיו פנה הספו שבית הילנ נוספות. למינה ולקויות ٨0מ- הסובלים
 התנהגויות כולל קשות, התנהגות בעיות והנאה הפנייה בעת עשו בן היה הטיפולי'
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 הספר, בית עם١ המשפחה עם עבוזה של משולבת טיפולית התעובות מוצגת אלימות.
החינוכית. המעוכת לבי] ובינן המטפלות בין פעולה שיתוף של וזנן

 עם עבוזה של משולבת טיפולית התעובות היא גם מנאה ויימן אזריאנה של הצגתה
 כועבו שחווה למינה, לקויות עם עשג בן בילו החינוכית המענכת ועם ילנ עם משפחה,

רגיל. ١ספ בבית משולבת מיוחנ חינון לכיתת רגיל מחינון קשה

 הגיעו שבעטיו - לנ١ה שבה במשפחה, טיפול של היא ו״נר זגוולי של הבאה ההצגה
חושי. ויסות של נקע על בעיקו למינה מלקויות וסבל שבע, בן היה - לטיפול

 של פנייה סביב קצנ-מוענ משפחתי טיפול שפריו ושוה כומי שוה של בהצגתן נחתום
 מסובת היא אן למינה, לקויות שלה הוגיל, בחינון ה׳ בכיתה תלמינה לגבי הספו בית

בלקות. ולהכיר לימונית ענוה לקבל
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ייח״־י ילד

סרטני טיס״ן על דגש עם מקרים תיאורי

חושבת?" חבובה "מה א.

טוטיזם סלקטיב בשל שהופנתה בילדה טיפול

*חוו זיח1-.1י ٠

□.’חשל’ שפי'ח וסוטופיסטית, נזז־ויכה ת’״כ’ח פסיכולוגית - נ״ו־ יהודית *

מבוא

 עם לזים’ל חז١١ם ספו בבית הלומזת יעלי, תשע, בת בילזה טיפול מוצג זה בפוק
 שפתי וליקוי מוטיזם סלקטיב של סימפטום עקב לטיפול שהופנתה קשות, למיזה לקויות
 כוללת מבעיה כחלק - רחב בהקשר היא לסימפטום ההתייחסות בילזה, בטיפול חמוו.

הנפודות. בתחום וקושי וגשיות חוויות ייצוג החשיבה, ביכולת הקשורה

 כחלק ספנית הבית המערכת עם ועבוזה ההונים עם ייעוצית עבודה שילב הטיפול
 של הטיפולי' ב׳מוכז המתקיים למידה, לקויות עם בילזים כוללני טיפול של מתפיסה
 המיוחז( החינון )ילזי יעלי של מסוגה שילזים לציין, נאוי הפסיכולוגי-חינוכי. השינות

 כשפנו נזחו )ההורים בקהילה הרגילות הטיפול במסגרות טיפולי למענה זוכים אינם

הנפש(. לבניאות לתחנה
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שלישי שעו

היכרזת
 בבית תוויה עם יחז והטיפולי, החינוכי שלהצוות משותף במפגש לואשונה ואיתי יעלי את

 את להפנות ביקש ההווים, בשיתוף הצוות, (.CIVIC לעיל, )ואה לומדת היא שבו הספר
 בהיעזו שהתבטא חמוו, שפתי וליקוי מוטיזם כ-סלקטיב שתואו מה בשל לטיפול יעלי

 השנה זו ילזים. עם בהפסקות( ורק )בלחש מאוז מועט וזיבור מבוגוים עם מוחלט זיבור
 אשו - והמחנכת קשות, למיזה לקויות עם לילזים המיוחז הספר בבית שלה השלישית

 אף שעל ניכו תסכול הביעה - הוואות ומבצעת לומזת ממושמעת, כילזה אותה תיאוה
 יעלי התגנבה המפגש של האחרונות בדקות מעולם". קולה את שמעה "לא ניסיונותיה כל

 צנומה נואית יעלי מווכן. ובראש בזממה והקשיבה ליזי ויק בכיסא התיישבה לחזו,
 גב על ביזה מתופפת בה הבחנתי אן מכונסת, ישבה היא תשע(. )גיל לגילה מאוז וקטנה
לומר... מנסה היא מה בתוכי ותהיתי הכיסא

 וגעים למספו לחזו שנכנסה באמה, מלווה הגיעה היא הואשונה הטיפול לפגישת
 סיפוה נפרדת בפגישה קשייה. על להתגבו לה אעזוו שאני כזי כאן, שהיא ליעלי והסביוה

 עזיין זיבווה היום ושעז א', כיתה בסוף כשהייתה וק בבית לזבו החלה שיעלי האם,
 והיתקעות בזיבור ٢מאמ הקול, בהפקת ניכו בקושי מלווה ספונטניות, נעזו פונקציונלי,

 להם ונותנת וצונותיה את לבטא ממעטת היא כלל. מזבות אינה היא זנים עם בהבעה.
 מלביש שאביה עז להתלבש מסובת היא למשל, פסיבית. התנגזות זון בעיקו ביטוי

 האם יזי על שנחווה קשו לקוקו... אותו אוספת שאמה לאחו שיעוה את מפזות אותה,
כוחות". כ״מאבק

 ושואלת שבחזו. המשחקים את להכיו ליעלי מציעה אני החדר את עזבה שהאם לאחו
 אני )המחיק(. המגנטי הלוח לעבר מבט שולחת יעלי להתחיל. ווצה היא מה עם אותה

 ביז והיא אחו, טוש לה מציעה הלוח, גבי על קו ומצייות הקופסה מן טוש מוציאה
 נקודה", הלוח."׳،ניירת גבי על קטנה נקוזה ומציינת הטוש מכסה את פותחת מהססת

 משובטת היא אני. גם וכך נקוזה עוז מוסיפה יעלי נקוזה. מציירת אני וגם לה אומות אני
 רוצה שהיא חשה אני מרוצה. נואית היא כמוה. מצייות ואני הלוח גבי על קטנים קווים

 עונה היא בלחש דבר"? K ל' )צא’ ס٨ל:״ר,׳١בק ותוהה משתזלת אני כמוה. שאצייו
!”'مء, לי

 ואני ובומתו, באיכותו שמפתיע ٧ע לוח, אותו גבי על ٧ע מצייות היא מה זמן לאחו
 כשל היה זה מיז. אותו למחוק מזדרזת בתגובה, היא, מכונו. התפעלותי את כוביעה
 בזבוי נזכות אני בזיעבז, וגע. באותו הבנתי לא משמעותו מלוא שאת שלי אמפתי

 וגם מהירים להישגים ٢בלח לוותה האינטלקטואלית להתפתחותה החוזה אין האם,
 הצליחה כאשר כמו מביצועיה, והתלהבות שמחה שביטאה אימת כל כיצז בתיאוריה

 בהסתגוות וכן המשחק, של מוחלטת בהפסקה יעלי הגיבה חלקים, ו2 בן פאזל להרכיב
 כבלתי התנהגותה את שחוותה האם, יומיים. במשן לעתים ממושכת, ובהיאטמות
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ייחודי ילד

 היה, שלי הכשל ואשכזה. תסכול של ת1כבז ת1ש١תח חשה בתקשורת", כ"קצו כזובנת,
 שאולי כשל מעריך, למבט אותה רואה ממבט ביצועיה, אל ממנה המבט הסטת כמובן,
עת. בטרם נפרזות שיחזו־

 מתקנת היא כמוה. שאשרבט מילים, ללא לי, ורומזת קווים לשרבט חוזות יעלי בפגישתנו
 זקות במשן כן כמוה. בזיוק ציירתי שלא לה נראה כאשר שלה, הטוש עם בהנאה לי

 שנואה לה אומות אני "טוב". בתוכו: וכותבת לב מצייות היא מסוים, בשלב אווכות.
"ליעלי". וכותבת: לב מציירת אני גם פה. להיות לה שכיף

 לאסוף ומנסה מפלסטיק, מפה מונחת שעליו החול, לאוגז ניגשת יעלי הפגישה, בסוף
 לב, שמה אני ומווקנת. ממלאת היא הארגז. לתון אותו ולשפון המפה לתון החול את

 ומנסה קשים חול גושי אוספת היא בלבז. בכפות ומשתמשת ביזיה בחול נוגעת שאינה
 אולי ...077או לפורר קשה קשים... הגושים לה: אומות אני הצלחה. ללא אותם לפונו

 לה מציעה אני ע׳יסן! אומרת: היא בזעקה כמעט רם, בקול לראשונה ואז משה!?... צריך
החול. אוגז אל מים נביא הבאה שבפגישה

 והתכזלאות. לריקון הקשורים בתכנים ראשונית נגיעה היה החול ארגז עם המפגש
 ההתרחשותהזאתוהתרחשויותנוספותבמהלןהטיפולחיבוואותילהיסטוריההמוקזמת

 האכילה ולקשיי מגופה הפסולת בריקון הקשווים מוקזמים טראומטיים לאירועים שלה,
 הצוכים לפליטת גום אשר במעי, חור אצלה התגלה ליזתה לאחר קצו זמן לה. שהיו
 במעבו הווויז. דון והזנה חוזשים אובעה גיל עז אשפוז ניתוח, וחייב הבטן, חלל לתוף

 אכלה לאכול, יעלי התקשתה הביתה, והמעבו האשפוז תקופת לאחו וגילה, להזנה
 "היינו האם: לזבוי לועב. סימנים הואתה ולא במשקל עלתה לא שעות, במשן באיטיות
 להפסיק, מתי יזעתי לא ואני 'לא', להגיז יזעה לא היא שעות, במשן אותה מאכילים
 האם ושלוש..." שנתיים בגיל גם כן וחצי... שעתיים במשן אותה מאכילה הייתי ולפעמים
 ועב תחושות בין מבחינה אינה וגם לועב, סימנים מראה אינה יעלי היום שגם מציינת,

 הייתה התפתחותה ששבעה. סימנים מואה היא לאחוונה ורק להתפנות, צווך לבין
האינטלקטואלית. להתפתחותה כך ואחר לחייה רבה בחוזה מלווה

 אם־תינוק, בקשו ופויזה ניתוק של טואומה על מצביעים הללו המוקזמים האיוועים
 סימני של ההווי בפיענוח קשה שיבוש על מצביעים הם כן, כמו הליזה. לאחו שהתוחשו

 בקושי והמשכו וצמא ועב סימני בפענוח בקושי שתחילתו שיבוש - ווגשית גופנית מצוקה
 לתינוק המאפשו באופן בלתי-נסבלים, וגשות של טונספורמטוו להיות ההווה של

 הטיפול, במהלן עיקוי, פעולה כו היווה החול אוגז (.2003 )ביון, ומוכל מובן להוגיש
הטואומטיות. החוויות ולעיבוז להתנסות

 זווקא שהתוחש וייתכן צפוי, ולא מפתיע עבווי היה הואשונה בפגישה יעלי של הזיבוו
 אל בטבעיות והתייחסתי בטבעיות אליה שזיברתי ומשום לזבו בה זחקתי שלא משום
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שלישי שער

 עניין בפגישתנו ירווה לא שהזיבור שיזנתי, שלי הפנימית בעמזה הואשונות. מילותיה
 הרי מותאמת, הבלתי הנפוזות לכאב ביטוי הייתה )לא!( הנאשונה המילה בעוד מיוחד.

 שהיא לכוה ואיתות בהנוויה נאשוני צונן־ החסו, את ביטאה )בוים( האחנונה שהמילה
בטיפול. לו זקוקה

 מהם אחז למעון־ מנסה היא בלונים. שני בחזו מוצאת יעלי הפגישה, סיום לפני ממש
 הבלון את למחו׳ןי שנהנתה שנואה לה, אומות אני שנקוע... עז ובה בחוזקה בפיה

 יוצאת והיא ממנה נפוזת אני בנגלה. אותו ומוחצת השני הבלון אל ניגשת היא ואז
בשמחה.

הטיפול מהלו

 של רמגוויה,בתזיוות1הפסיכולוגי־חינוכיבאז שלהשיוות בתחנה התקיים ביעלי הטיפול
 והוא בה, הטיפול של הואשונות השנתיים את מתאו כאן המובא התיאוו בשבוע. פעם

 תקופה במהלן לביני יעלי בין הקשו בהתפתחות מתבונן האחז, ציוים: לשני מתייחס
 בתכנים מתבונן השני הציו לנפוזות. מאחזות כהתפתחות אותה לואות שניתן - זו

 תהליכי בבניית שחלה ההתפתחות את ומציין המוקזמות הטראומות בעיבוז הקשורים
 היא הצירים בין האבחנה הסימבולי. אל הקונקרטי מן - מנטליים וייצוגים סימבוליזציה

הזוק. באופן יחזיו שזווים היו הם הטיפול שבמהלן כמובן, בלבז. ההצגה לצוון

הנפרדות לעבר האחדות מן

 הייתה יעלי הפגישות, בתום מאוז. סועוות היו הואשונים בשבועות יעלי עם פגישותיי
 הועף החול שבו "סופה", לאחו כמו שנואה חזר עם נשאותי ואני לב וטובת שמחה יוצאת

 של השימוש הקיוות. על נשפכו צבע וכתמי הוצפה על הושלכו משחקים חלקי עבו, לכל
 נהגה היא מבוקות. ולא צפויה לא מאווגנת, לא והתנהגותה מסוובל היה בחומוים יעלי

 לשפוף גזותיו, עז במים החול ארגז את למלא למטה, האוון מן צבע בקבוקי להשלין
 חפצים להכניס נהגה היא עבו; לכל חול ולהעיף הדפים על צבע של אזירות כמויות

 נהגה שלי לאמיוות קוובות: לעתים נשבוו אלה אן להפעילם, כזי בפה ולהשתמש לפיה

 עז מתלבטת עצמי מצאתי פעם לא ..ו.٥٢ י٢ו,٥ ..ث/.٢ י٢ו,٥ ובשלילה: בביטול להגיב
 מספר נקבעו אמנם, בחזו. שלה לביטוי מוחב על לשמוו ועזיין גבולות להציב כמה

 המפגשים אן - עליי או קיוות על צבע מעיפים לא החול, באוגז משחקים בחול - כללים
 אל פגישה כל בתחילת לוו׳ןי נהגה היא לבזיקה. חזשים מצבים פעם כל זיכזנו יעלי עם

 הזלת. על נשענת שהיא כזי תון ,٧בחו אותי ולהשאיו מבפנים עצמה את לסגוו החזו,
 שזוף מה את לקווא להבין, לנסות מהצוון עייפה עצמי מצאתי פגישות של בסופן

 כתוקפנית, התנהגותה את משחשתי יותו מותאם. באופן ולהגיב לי אומות התנהגותה
 הכוובחנות. ומהיעדו האוגון מחוסו המוטווי, הסרבול מן התושמתי כזכוונת, לא אם אף

 קיומית חוויה חייה: בתחילת כמו אולי מופוים, עולם סזוי שבה כאוטית, חוויה הייתה זו
 איתה חוויתי .٢בחו והושאוה אליו להיכנס שצרין באופן לעולם נכנסה שלא מי של
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"חודי ילד

 אני שבהם אחרים ורגעים זבו, בובינה שאינני וגעים יש מעוכלות. לא ואשוניות חוויות
 להיות להישאו, הבהלה, את בתוכי להחזיק כזי שם אני כלפיה. ועניין סקונות מתמלאת

 מן משהו לחוש יכולתי בפניי המוטחת הזלת מול איתה. היו לא שאולי במקום איתה
 קטנים. זיאלוגים של התחלה יש הזה הכאוס בתון ננטשת. נזוקת, להיות של החוויה
 שאליו לתיפוף, ועוברת עליה מכה אני גם שמצאה, קופסה על בחוזקה מכה יעלי כאשו

הלאה... וכן חלש אני חזק, מתופפת היא מצטרפת. היא

 לפעמים אני מכוניות, מוציאה מגינות, פותחת ,٦לחז נכנסת יעלי פגישות מאותן באחת
 היא המכוניות. את עליי לזנוק ומתחילה זבניי את מבטלת לרוב היא בשמותיהן, קוראת
 משליכה שהיא המכוניות את תופסת אני גזולה. ביצריות גם אן בהנאה עליי זורקת

 תופסת. ואני זורקת היא שבו מהנה, למשחק הופן זה וכן בחזרה, אליה זורקת עליי,
 5סק3טס5כ- הבויאה התוקפנות של הראשונים הביטויים על מזבר (1988) ויניקוט

gestures. שמטרתם וויטליות, תנועה של ביטויים אלא מכוונים, אגוסיה ביטויי אינם אלה 
 תהפון התוקפנות שבה המידה את לקבוע עשוי איתם הסביבה של המפגש להרוס. אינה

 של פניה בעיצוב הסביבה של החשוב תפקיזה ומכאן האישיות, בתון משולבת להיות
 לחוויה הופכות spontaneous gestures אותן לעברי, המכוניות השלכת כן, התוקפנות.

 מתון לממשיות הופכות בעולם שלו הספונטניות התנועות אשר תינוק כמו חזשה.
 פשו של התחלה להן ונותנת תנועותיה את מקבלת אני האובייקט, עם ההתנגשות
מהנה. למשחק זאת הופכת ומשמעות,

 אהיה שאני יעלי של משאלה יזי על מאופיינים היו הראשונים והחוזשים השבועות
 בפגישה אם גוף. אל גוף של חיבור אחזותית, כמעט בקרבה אליה, מוחלטת בהתאמה
 הופכת זו בהמשן הרי מציירת, שהיא מה שאצייר בהיסוס לי מאותתת היא הראשונה

 מרוצה, אינה לעולם היא כאשר מציירת, שהיא כמו בזיוק שאצייר - זרישה להיות

 ר1י5ה רכה: אליי הפנייה לעתים מציירת. שאני מה את בכעס מוחקת ולרוב לי מתקנת

 בקשותיה את מפנה היא לרוב אן دراز? ״ד5٢ה٢יכו Me Pic nicy ה,٥י ׳ار؟ י٢ש
דבר...זח1קאות1בדי אומות אני לפעמים ומבצעת. מבינה ואני מילים בלי
 היא מצליחה אני כאשר אחרים... בצבעים לי מתחשק לפעמים לי... מצליח תמיד לא

 צורף יעלי מבטאה בכן, וכועסת. מתקנת מוחקת, היא נכשלת אני וכאשר מגיבה אינה
 המלא, המיזוג מחוויית נהנית היא כמוה. שאהיה כמוה, שאצייר מוחלטת בהתמזגות
 לראות זקוקה שהיא נראה מחדש. עצמי את שאתאים זורשת היא חלקי הוא וכשהמיזוג

 לציוריה. ציוריי בין המוחלטת ההתאמה זרך במראה, כמו זרכי משתקפת עצמה את
 שהיא חשה אולי היא משתקפת, עצמה את שם רואה ואינה בציוויי מתבוננת היא כאשר

 שבהם בחייה הרגעים על חושבת אני מוחקת. היא ואז נמחקת שהיא מתקיימת, לא
 משיב שאינו מבט ואין שלה, פניה את במקום - מאוכזב חרז, מרוצה, לא מבט פגשה

 בין הקשו על כבר הצביע (1954) ויניקוט קיימת. להיות לה מאפשר אינו עצמה את לה
עצמי. תחושת לפיתוח כבסיס והתקיימות היראות
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 מזוזת פוקזת, עליי, מצווה היא וצופות, פגישות במשן בהתנהגותה. ווזני פן גם יש אן
 חתיכות לפורו וכויז! עבוזה זפי להביא ווצה. שהיא מה את בזיוק שאבצע ומעביזה,

 ...٠٧ ٢,٥כמו: באמירות אותי מזוזת שהיא תון אחרת! ולא כן בזיוק לצבוע בצק!
nN ز.٢برد0٨/ ءنري.

הטיפול: מתחילת חוזשים כשלושה שהתקיימה פגישה מתון תיאוו להלן

 Ale A3N\t> Ale nN העירוי Ale 'le'2A ء,برI ه׳م2>־ز Ale le'2le 'Jle יעלי:
٥fW־׳(QW׳٢n?

הנייוות. את מסזרת אני הקטן השולחן ליד

.חן٢ו<2ה, ٢٥ מ٢ו٥2ש AW'jn ٢اله,برحبرآل(׳ יעלי:

 לבנים. בנ״וות לגמו׳ מכוסה יהיה שהשולחן ויק, מקום שום יהיה שלא מווזאת היא
 הבקבוקים מן שופכת היא לדילול, מים קצת עם שהבאתי פלסטיק כוסות לתון

בהתלהבות.

י! ر١٠لءر לנייוות( )מהכוסות ٦ו٥׳ס,٥״^٥יעלי:
 אחו צבע פעם כל שופכת היא לי. ונותנת החול מאוגז הכפות את להביא רצה היא
 נוצוות חום. צבע ובסוף אזום, צהוב, כף ואחר סגול קוזם מווחת. ואני הנייוות אל

 ואני לצווחני, הופן משתנה, שלה הקול העבוזה כזי תון השנייה. גבי על אחת שכבות
הבטן. מן מזבות היא כאילו מוגישה

 ה*/ ה.٥ו ו?ה ה،ג ׳,nnNA י2כ ز י.٢ש י٥ד٥ר, ז٢הח לה ج)־׳) برعه׳ ٢,٥ יעלי:

 برهى׳ا. ال و׳ا.2بره ال ״?٢٥ بر٢برد٠رجم Ale ^ה n:nN Ale nN ?121N.7 ,٥٢ לה
?'ىبرءل.. ?'نربه,

 אעשה שאה לך חשוב ריק. מקום שום שארי׳ ולא מרוח, ׳,־׳׳,־׳ שהכול לך חשוב אני:
בעולם. מהר ר׳כי אעבוד ’שא] צריכה מהר.את

٦١١־؟٥ ٨١٥ 'اللد׳.-

מתרגשת. מאוד שאת נם שוככת,אבל כשאת נהנית שאת אה1ר אני אני:

 هع,ال جال٢ י٠ ٢ء, ,PQ; برهن׳ ה,٥ ’برهى פקוזות: עם לצווח ממשיכה יעלי
 היא הזיבוו כזי תון .٦هؤا٢ סוד,٥ ؟׳.2بره ^הר ا هد ال .٢חי٨ה٢ آل٢ه,اىم)׳بر

...ع٩/مناحله يرناجهرب אומות: גם
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 אני נזהר, לעשות קשה קשה, זה אותי, נועביזה ا הזנו כל שאת מעייף נורא זה ■٠١٦١٩
אחו... משהו לעשות לפעמים לאט, לעשות לפעמים מצה אני לנוח, לפעמים רוצה

די.3٥זל/٠עלי:١

׳.٦نربهق ءسرب׳ אומות: היא היז את מזיזה כשאני
 בצבע, טבולה כבו שלי שהיז לה ואומות היז עם בצבע נוגעת אני העבוזה במהלן
כפות. בעזות ולא היזיים עם למווח כבו ואפשו

؟.٢ بر׳٦نيم1ت ه.2ك2 جهرب٢٦ا0ء, יעלי:
 כמו זו, בתקופה ובות פגישות של מהלכן המאפיינת ווזנות, של הואשונית החוויה

 שכה אומניפוטנטית בחוויה יעלי של העמוק הצוון את מבטאת המתוארת, הפגישה
 הנחוצות החוויות ש״אחת (2005) מציינים ויפה פולבו לה. זקוקה והייתה לה חסוה

 לצוכיו התאמה של )זמנית( אומניפוטנטית חוויה הינה פגועים ילזים אצל והחסוות
 אומניפוטנטית. חוויה מתפתחת מותאמת, כשההיענות הוגילה, בהתפתחות ווגשותיו".

 שכשאוצה, הביטחון אותו בעולם, הביטחון תחושת את מאפשנות והתבססותה קיומה
 הגוף כאשו לטוב. לצפות שליטה, להנגיש בטוח, להיות יכול ואני לי, יהיה - כשאזזקק

 נפגעת. הזו החוויה - מותאם לא באופן מגיעה כשההזנה נפגעת. הזו החוויה - ובוגד נפגע
 ומבטא גמישות נעזר נאשוני, אנכאי, הזה הצונן היות על מעיזות והווזנות הזנשנות

 את מבטאת הזו הזנשנות לה. יהיה לא בכוח תיקח לא היא שאם והייאוש, החרזה את
 תנצה, וק שאם בכוחה, לה שיהיה מהאפשוות ייאוש - הייאוש מול שלה ההתאוגנות

 הגוף לתיקון כל קוזם קשווה האומניפוטנטית החוויה זו בפגישה שצוין-. מה לה יהיה
 אחו, ובוובז - הנוזלי החומר את לשאת שיכול חווים בלי כוצע מייצות יעלי - הפגוע
 של הפנמה גם היא הזו שהזושנות מוגישה אני האובייקט. ליחסי קשווה יותו, מאוחו
 את מסזרת מיז, הזפים את להביא מזזוזת אני בפגישות אליה. הופנה שאולי זיבוו,

 גם לעתים אן רוצה, שהיא באופן בזיוק הזפים את מניחה שביקשה, כפי השולחנות
 ונותנת בפגישות איתה חווה שאני והנכוחק ٢הנמח זה - שלה האחו הקול את כוזבות

ביטוי. לו

 לטיפול. הואשונה השנה חצי לסוף עז אט, אט להתמוסס מתחיל הזה הווזני המקום
 שהתוחש, הקלקול זון ולא אותה לואות נכון, מותאם, באופן אותה לפגוש יכולה כשאני

 התנסויות זרן תחילה, תקינה. יותר אומניפוטנטית לחוויה אפשוות מחזש מתפתחת
 להכיו ולומד זוכו המגשש פעוט כמו בחזר, חפצים של לשמם אותי שואלת היא שבהן

 היא לדעת, לא מסכימה התשובה, את מיז לה נותנת לא כשאני החפצים. עולם את
 )שלושה זו חוויה המזגימה מפגישה קטע להלן התשובה. את לבז יוזעת שהיא מגלה

הטיפול(: מתחילת חוזשים
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 פותחת בחוזקה. אותן וסוגות חריקות המגירות את פותחת חמגיוות, אל הולכת יעלי
 שואלת: היא במגיוה. מרעיש משהו ושומעת שונים, וכלים חיות יש שם נוספת, מגינה

מ.٢אני:י״/סמ לה? ה نيم

 מסובבת היא להנעיש. והתחיל זנון נשאר שלו ٧שהקפי מגולגל נחש מוציאה היא
 אותו. משליכה היא נוסע. לא הנחש אבל אותו, להסיע ומנסה המפעיל הכפתור את
 שהיא אפילו נוסע לא רוצה, שהיא כמו פועל לא שהוא מרגיז שזה לה אומות אני

 /”رلو٨و לה?... نيم)•/ - ושואלת שיעו מ״בש המגינה מן מוציאה היא הנבה. מסובבת
 השיעו לכיוון המ״בש את ומפנה אומרת, היא - ר٥י0/٢לה אוכוות: אני מהזר,?...

 .frlQjn ]ריר ואומות: לייבש מנסה היא השיער? את ל׳ ל״בש חצה את אני: שלי.
 אותו זווקת היא ככה. עובד לא וזה חשמל עם שלך המייבש את ׳בריכה את אני:

 היא - לה? ואח ויק. זבק בקבוק מקופסה מוציאה ,סווה. ,٥٢ זיכס,٥ וממלמלת:

 לשת־/ מ٨׳ אני: ום. בקול אומות היא - ?2؟ ,]ריר עונה. היא - ?2؟ לה שואלת.
 וכוציעה היום זבק לנו שאין לה אומרת אני מאשות. היא הקודמת. בפעם כמו דבק

בשמחה. מקבלת היא שאותם גואש צבעי תחליף, לה

 העולם את מגלה שהתינוק בכן ٢1הנע הפרזוקס על מצביע (Winnicott, ו 965) ויניקוט
 להוגיש הנחוצה, האשליה את לו המאפשות לסביבה הזזקקותו ועל ממילא שם שקיים
 לבוא הח״ב שלו, היצירה לתהלין ביטוי היא לאובייקט ההתנגזות גם אותו. המציא שהוא
 חוויה זוהי - שלה שזה ולחוש שיזוע מה את לבז לגלות שישנו, כזה את לבז למצוא ממנו.

 וממציאה מוצאת יעלי כאן, התפתחותה. בתהלין מאוז ליעלי שחסוה אוכזניפוטנטית
 הבסיס היא זו שחוויה כוציין, ויניקוט וודני. באופן לא אן האומניפוטנטית, מהחוויה כחלק

וסימבוליזציה. יצירתיות לפיתוח

 שנה כחצי ברורה. חיצונית להפרזה זקוקה יעלי בהתמזגות, צורן של תקופה לאחר
 הצבעים בין לשלה, שלי הזף בין לשלה, שלי הלוח בין מפרידה כבר היא הטיפול מתחילת

 מתאפקת אינה פעם מזי אן שלה. וחצי שלי לחצי הלוח את תוחמת שהיא או לשלה שלי
 מאותן באחת איתי. להתחלף בשביל ולעתים "לתקן" בשביל שלי החלק אל וחוזרת

 גואש, בצבע שלה הזף את למלא מתחילה היא הכול, מפריזה היא שבהן פגישות,

 ככוה לה אומות אני رج)׳و2 ר? ,3ר0)>2 ר? ואומות: אחר צבע וליזו צבע מורחת
 היא "התלכלן" קצת שלה שהצבע אחו׳ הזף. על וברור נפרז יהיה צבע שכל לה חשוב

 מערבבת היא כשמערבבים. קורה מה לבדוק רוצה את .י .22ר٥٢ (0ع ٦(2ء,ج׳ אומות
 הגילוי, משמחת נהנית היא וווז. יוצא ולבן שמאזום ומגלה גזולה בהנאה צבעים שני

 וירוק... אזום מערבבת כשאני לי יוצא מה ומגלה איתה, משתתפת ואני בהנאה צוחקת
 ١אנ קישוט. ומציירת שמה את רושמת אחת, צבע לשכבת הכול מורחת היא מכן לאחו
 הזף, על חורצת שהיא קווים עם הכול מוחקת היא אז אן זבו, לוכוו בלי בתוכי נהנית

 אחזות ריחוק, - בקובה מתנסה יעלי הוצפה... על הכול וזורקת ٢نيمعه׳ לה אומרת
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 לקרבה נפוזת התקיימות המאפשרים מוחק - הפוזה בין תוןבזיקה ובעוז נפרזות, -
 היכולת את כזכיוה אינה עזיין יעלי אותה. כולל הכול, לכוחוק מאייכות שלעתים סמיכה,

נעים. באופן ביחז להיות

 שתוצויה ולהוגיש שלה את גם לשאת לה קשה אבל ציוויי, את למחוק מרבה יעלי
 תחילת של השנבוטים לעומת יותו, ובוורים מוגזוים עכשיו ציוויה ושווים. ראויים

 שלה הציוו את ולהשמיז למחוק מזזוזת אך ,٢וע פוח עכשיו מצייות היא הטיפול.
 הצלחה של בחוויות עסוקה היא מה, זמן כעבוו בשבילה, זאת לעשות מכוני לזווש או

 לעשות אחת, רגל על לקפקי לגובה, ٢לקפו ולימוזיות: מוטוויות התנסויות זוך וכישלון,
 לבטוח ומתחילה גופה את לחוש מתחילה היא כאילו נואה ועוז. הלוח, על חשבון תוגילי

 יש מה מגלה היא כאשר גיליתי, אני וגם: הצלחתי אני קרובות: לעתים מכריזה היא בו.
 בכך לי אומות אותה חשה אני המשחקים. ארון בתוך עמוק או החול, אוגז בקוקעית

קיימת"! -"אני

 מבקשת היא מיז. מוחקת ואינה המגנטי הלוח על ופוח לב מצייות היא לראשונה, אז,
 אינה לואשונה, שהיא, ומרגישה משלי, קטן משהו מוסיפה ואני שלה הציוו את שאקשט
 שתינו אחרות בפגישות וגעים... למספו לפחות הזף, על ולשלי לשלה מקום יש מאוימת.
 משלי, שונה שלה הבית עכשיו אבל בית, מצייות אחת כל המגנטי, הלוח על מצייוות

 ומתחילה מנוצה, שהיא עז פעמים מספו ומוחקת מציירת היא שביל. ועם תלת-ממזי

 וק לא עצמה על שיצוה, מה על להסתכל יכולה היא שעכשיו ננאה י.٢ יח٢5ה ,٥٢לבטא
מנוצה. לבסוף ולהיות לתקן עצמה, את לבקו מסוגלת זנכי,

 יכולה אינה היא תחילה, וביחז. בנפוז קיום של בשאלות עסוקה יעלי ושוני, זומות זוך
 לשאת יכולה היא כמוה. שאציין כמוה, שאהיה מוחלטת, זומות זורשת שוני, לשאת

 קיומה. את כובטל אינו שזה בחוויה מתנסה היא כאשו וק שלי, הנפוז הקיום את מעט
 לקבל המוקזם הקושי וקע על משמעותי מפנה זהו ממני. לקבל יכולה גם היא אז

 שבו במקום כי נואה, לה. לתת אמה של והקושי שקיבלה מה את להזוף נטייתה מאמה,
 ניתן לא - הליזה לאחו הטבעית הוצף חוויית של קטיעה עת, בטום פרידה התוחשה

נפרזות. לשאת

 את שאקשט מבקשת היא כמוני. ומציירת שאצייו מבקשת יעלי הטיפול מתחילת כשנה
 וכותבת ציוויה את לשים מגיוה לה מציעה אני תקופה באותה עיניי. כואות שלה הציוו

 במיכל עליו לשמוו ואפשו בווזאות עכשיו קיים ששלה מה המגיוה. גבי על שמה את
 הפגישות, בתחילת במחבואים איתי משחקת היא תקופה, באותה סימבולי. - קונקוטי

 אותה מחפשת ואני ההמתנה בחזו מתחבאת היא ושוב. שוב ולהתגלות להיעלם נהנית
 איבו שולחת ונעלמת, קצוות ומציצה הפתוחה הזלת מאחווי נעמזת היא מקום. בכל
 1’לך...עכש1אתכ !,עכש האר! פ٨לה:׳ אומות ואני כולה שמתגלה עז פנימה איבו ועוז
 ולוצות כולה את בתוכי להחזיק יכולה אני אם בוזקת שהיא כאילו נראה כאן... לך1כ את
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 יכולה שאני לכן מוזעותה של התחלה זוהי חלקיה. את וואה כשאני - אותה לנאות
 על לשכווו שלה ההסכמה שלי. mind ב- אותה להחזיק בהיעזנה, גם עליה לחשוב
 של ולהתחלה ומובחן בנוג ל״אני" עזות זו בי. להכיו להסכמתה במקביל באה ציוריה,

 לנאשונה, אותי שאלה יעלי כאשר הייתה ביותו הזומטית ההתחלה אולי אן נפוזות.

 חשתי بر؟2ا)־,1ءيرء ه׳م2ئ זילה٠ו אוהבת: שהיא הצבעים את בפניי שציינה לאחו
 עולם לי שיש ٦בכ מכיוה היא לואשונה, התפתחותית. בקפיצה שנוכחת כמי נפעמת,

אותו. לחקוו להתחיל יכולה ושהיא סובייקטיבי

 את האחו, של עולמו את להכיו הדחף הוא לזעת שהזחף מציין, (2003) ביון
 וכווף היזיעה שבאי התסכול את לשאת היכולת על המבוסס זחף שלו, הסובייקטיביות

האומניפוטנטית. העמזה על לוותו ביכולת

 ٢כ ואומרת: הצבעוניות המדבקות את מחלקת יעלי הבאות, הפגישות באחת
 לי כותבת היא ההזבקה, מלאכת את שסיימה אחוי )־روو ٢٥ )׳اة)־, fd)־׳Q׳ ה٨/ ()־,2יצ׳

 برآلءا׳ اءار ידמP’Qjic/۵٨ 2 ء,ال סול, )לה מפניי כוסתיוה היא שאותן מילים, כמה
 לבז, לחשוב - דיפונציאציה של התחלה הנה לי. שהכינה בוכה הייתה זו כף(. &וחר

לה. שיש במה יותו גזול ביטחון מתון לי, לתת גם אן לבז, לעשות

 העצמי של פונקציות וכביסוס כבנייה לואות ניתן לאחריה שבאה ההתפתחות את

 הימ,/؟٧ לה כא, )לה ומתוצריה מעצכוה והנאה התלהבות מבטאה יעלי כף בנפוזות.

 היא ולקווע, לזווק במקום - ממנו ולהתאושש כישלון לשאת יכולת גם אף الروم..( לה
 יוזעת כשאינה בתסכול איתה להיות לי מאפשות מצליחה, שהיא עז ושוב שוב מנסה

 לצייו, לצבוע, לה שאעזוו מבקשת יחה(,٢5٨/ ء,٢ جهم اه (0ء,اجز׳ ״ד5٢ה5דו )ء,ال
 חשה אני הפגישה. בתום החזו את לסזו או השולחן את לנקות לי" "לעזור מציעה ואף

 של בנגעים ומובחן. יותר בנור עצמי מתון ופועלת יותו מתוכננת יותו, מאווגנת אותה
 את לצייו משוחוות חשה ואני שלה את יוצרת מאיתנו אחת כל שקטה, משותפת עשייה
 בנוכחותי. מציינת היא שבהם אחנים, שקטים נגעים יש מחשבותיי. את לחשוב ציוניי,

 לבקש יכולת התמזה, רגשי, ויסות - העצמי של פונקציות פיתוח כובטאים אלה שינויים
למיזה. יכולות פיתוח המאפשנת נגשית תשתית - עזנה

 חופשות, לצונן והפסקות סיום התחלה, עם קבוע מפגש מתנחש שבו הטיפולי, המענך

 כנ ומהווה ולפריזה להיעזנות לנוכחות, הקשונות תחושות בעוצמה ומפגיש מעלה
ונפרזות. הרצף אחזקת בזיכרון, שמינה המאפשרים נפשיים ייצוגים של להבניה

 ומשאירה הזלת את טורקת לפניי, החזר אל נצה כשיעלי הראשונים, הטיפול בחוזשי
 זאת להפון ניסיתי .٢בחו אותי משאירה אן אותי, מקבלת לכאורה היא ,٢בחו אותי

 הזלת את שומטת שהייתה עז ]מר? ארה? זה האם שם? ,מ בשמה: קנאתי למשחק,
 בטיפול, הקשים הנגעים אחז היה זה קנה. לא זבר כאילו אחות, לפעילות ועוברת באחת
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 לה: אמרתי אלן, תחושותיי על להתגבו ١לת١כ١כש לעתים, קשה. בתחושה אותי שהשאיון
 של בתחילתן פגישה, בל בתחילת זה, מפגש בחדר. 7׳ת אנחח עבש׳) ...7לנ נשארת
 בהמשן חייה. תחילת של והנטישה ההישמטות חוןיית את ומספו גע١נ נואה הטיפול,
 החזר בתון לאט ולאט ביזיה, פניה את להסתיו לפגישות, להגיע יעלי נהגה הטיפול

 כשנה הפגישות, בתחילת איתי משחקת שהיא המחבואים משחק ולהתגלות. להפשיר
 החוויות את הוא אף מהזהז ולהתגלות, להיעלם נהנית היא שבו הטיפול, מתחילת

 Hurry), הגי התפתחותית. התקזמות מהווה אן וההיעלמות, הקטיעה של המוקזכוות

 ההתפתחותי. בטיפול ביותו חשוב שלב הוא המחבואים שמשחק מציינת, (1998
 המוזעות על מצביע שהוא בכף אופטימי, סימן מהווה הוא לואשונה מופיע הוא כאשו

 אותו להחזיק בהיעזרו, גם עליו לחשוב לוצות ועשוי יכול שהאחו הילז של המפציעה
mind .בחיפושיהם בטיפול אלה במשחקים משתמשים מהילזים חלק לזבויה, שלו 

 שוב להימצא בהמשך הוא אף יוכל הילד ואשו ושוב, שוב להימצא שיכול אובייקט אחג
ושוב.

 וחזוות פגישות סיומי סביב עולה ההתפתחותי בוצף הקטיעות עם המפגש של נוסף פן
 לעתים וכזגיבה בזמן הפגישות את לסיים מתקשה יעלי הטיפול, בתחילת חופשה. אחגי

 יאת١פולזוקהעל١לתהט١שפגישתנועומזתלהסתיים.כן,בתח١תשל1בתוקפנותלאמיו
 במהלן אחרת, בפגישה להסתיים. עומזת שהפגישה לאמיוה בתגובה המלוכלן החלוק

 היא שהכינה, העוגה עם לעשות גוצה הייתה מה סיום, לפני אותה כששאלתי הטיפול,

 התייחסות כל ואווכות, קצוות חופשות של הפסקה לאחו ו(.5ד٥ה ٢٥ ?׳٢רוין•^٢אמוה:

 לי אמרה היא - ه׳٨٠ة٨ מיז. נהזפת - לעצב לכעס, ושלה, שלי לגעגוע להפסקה, שלי
 שהכאב מתגשמת, אני בטיפול(. וחצי כשנה )לאחג השנייה ٢הקי מחופשת כשחזגה

 מילים; לו לתת אותו, לחשוב במגע, איתו להיות ניתן לא נסבל, בלתי הוא הפגיזה על
 לשאת יכולה אינה יעלי כאשג לשאתן. ואי-אפשג עצמו הזבר כמו נחוות שלי המילים
 התגובות עוצמת אצלי. הפגיזה כאב את משאיגה היא וגעגוע, חסו של חוויות בתוכה

 וציפה, נוכחות להיות צריכה הייתה שבו במקום הואשונית. הפגיעה סיפוו את מספות
 השנייה השנה בסוף אלו. בחוויות גוויה בטיפול קטיעה כל היעלמויות. קטיעות, חורים, היו

 ׳?Plej ■010(3) אחו: ביטוי לכן ונותנת הפגישות לסיום עגה להיות מתחילה יעלי לטיפול,
 להספיק כזי לשירותים מללכת מתאפקת לעתים ור?٠ ו؟ה2٥ה Me -71عرم٢

 המבטאים ביטויים הם אף הקצו, הזכון וחוזת היציאות אחזקת בחזו. זמן עוז להיות
 מצביע הפויזה, את לשאת שנתיים, לאחו גם יעלי, של הקושי המוקזמת. הטואומה את
 יכולה היא וכמה אותה וואה לא כשאני קיימת היא כמה - חשה עדיין שהיא האיום על

בתוכי. אותה שאחזיק בטוחה להיות

 היה הנפוזות, אל האחזות מן המוביל בוצף בטיפול, הבולט ההתפתחותי השינוי אולי
 את המתחיל משחק זהו השנייה. השנה בסוף איתי משחקת שיעלי בזלגית, המשחק
 יש זה במשחק ובים. שבועות במשך ומתקיים אווכה, לכל נמשן לעתים אן הפגישה,
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 רעיון מעלה היא פגישה בכל שלה. ליציותיות ביטוי נותנת היא שבו תנשה, התפתחות
 שלה, המוטוויים בכישווים עסוקה היא תחילה, הזלגית. עם למשחק נוספות לאפשרויות

 הלוח, על ביצועיה את שרושכות זו בתפקיז אני כאשר הנבה, ٢לקפו להצליח ביכולתה
 היא וקופצת, היסוסיי על מתגברת שאני ולאחו אקפוץ אני שגם כזציעה היא בהמשן,

 אוון חבל עם - המשחק את משכללת היא הבאות בפגישות ומעודזת. שמחה נואית
 פנימה, החוץ מן קפיצה לאחוו, קפיצה ידי, על מוחזק והשני וו אל קשור אחז קצה יותו,
 רוזנית כמונה לא הפעם אך אתביצועיי, ומשכללת נכון לקפוץ אותי מלמזת היא ועוז,

 ح(٢ 10,اء برره׳ אמרה: הצלחתי כשלא כן ומתפעלת. מבינה וסובלנית, וכה כמורה אלא
 כן ואחו שלה בקפיצות שהחלו פגישות מאותן באחת י.٢ש ٢2^קר׳ח ٦٢ إ٨ء, س׳٢برك
 גופני תיאום שהצויכה בהרמוניה זלגית אותה על יחז שתינו קופצות עצמנו מצאנו שלי,

 מוחב התקיים החבל סביב יחז. גם ומפויז מחבו לאלמנט הפן הזה החבל כזווכב.
יציותי. לביטוי ואפשרויות נפוזות תון בקשו, קובה שאפשו

 קשו, בניית על המבוסס התפתחותי, טיפול של ובים אלמנטים מכיל זה טיפול
 לא עזיין בהתפתחותו הפגוע שהילז מפיוושים, והימנעות משחק של אינטואקציות

 חוויות מאפשר הוא התפתחותי, כטיפול ופלקטיבית. יכולת בהיעזו בהם להשתמש יכול
למטופל. חסרות שהיו התפתחותיות

לסימבוליזציה מקונקוטיות - מוקדמות טראומות עיבוד

 יחז צבעים, של ולמויחה למים לחול, חזקה משיכה מגלה יעלי הטיפול בתחילת כבו
 כוקלות עם הרגל, עם וק ובצבע בחול נוגעת היא בתחילה, בו-זמנית. חזקה ותיעה עם

 ראשוני. מאוד הוא זה בשלב בחומרים שלה העיסוק ביזיה. ישיו ממגע נותעת וכפות,
 נוסף, צבע ועליו בצבע משטחים למלא הנייוות, על זבק של כמויות לשפון נהנית היא

 ובים, שבועות לאחו וק הריקון. מעצם וליהנות צבע של שלמים בקבוקים בהנאה לרוקן
 ביזיה בהם לגעת כועיזה היא השונים, בחומרים נוגעת בי מתבוננת שהיא לאחו בהזרגה,

 מההתפלשות הנאה תון ביזיה, הצבע את למווח מתחילה היא נהנית. שהיא ומגלה
 אותו. וזווקת הצבוע מהזף נגעלת היא גועל. לתחושת תמיז הופכת זו הנאה אן בחומו.

מגעיל. גם נהיה שזה ואין כיף שזה בשבילה מציינת אני

 קונקוטי באופן והזליפות, החווים והגועל, ההנאה וההתלכלכות, הלכלון עם המפגש זון
 העיכול, לכועוכת הקשורות המוקזכוות הטואומות עם מגע התחלת מתאפשרת וראשוני
 "מגעילות", פלסטלינה חתיכות החול מארגז החוצה משליכה היא לניקיון. והחינון ההזנה

 הפוווים מן חזש גוש ויוצות שבתוכו המגעילים הפוורים את ומשליכה בצק מפווות
 ופוקזת מוווח יישאו שלא באופן השולחן על יונחו שהנייוות זואגת גם היא שנשאוו.

 הנייוות... מבין החוצה חומו יזלוף שלא "חווים", יהיו שלא בזייקנות, זאת לבצע עליי
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 מתחיל בחומו, ת١נ١תראש וההתפלשות האנאלית ההנאה מתון בטיפול, מסזים בשלב
 כבר שהתכרה הפגישה ٦١)כזת המעבר נראה כן סימברל. של התחלה נפשי, ייצוג להיווצר
הטיפול(: מתחילת התשים כשלושה זה, במאמר

 אחת שכבה למרוח עליי מצווה היא הניירות, אל הבקבוקים מן שופכת שיעלי לאחו
 מרוחים הזפים כאשר חום. בצבע שכבה נוצות ולבסוף אחת, עוז ואחריה צבע של

 מגרזת היא כך, אחו מחזש. אותם שאמלא ומצווה הזפים על חורתת היא חום, בצבע
 היא מסוים בשלב לרצפה. וזורקת ٢^عه׳ לה ואומות ביז לוקחת צבועה, נייר חתיכת

 אחרי ٠״ד٢מ חדה היא: חרת. 1כמ נראה באמת לה:זת אומות אני חרה. ממלמלת...

 עוז שנשארו לה אומרת אני מצבע, הכוסות את ורוקנה הצבעים את לשפון שסיימה

 יש בשקט: לעצמה ואומרת רגיל בקול לזיבור לפתע חוזות היא לסיום. זקות כמה
 כל את למלא רוצה הכוסות. אל בחזרה הצבע את כפות עם מעבירה היא יון.٥ר ׳٢

 שאני ולפני החול ארגז לכיוון הולכת היא ואז למלא לה עוזרת אני בצבע. הכוסות
 תוך אל אחת ועוז אחת כוס שפכה כבו היא לאפשר, אם ולחשוב להתלבט מספיקה

 באמת זה עכשיו - בלבי אומרת ואני הצבע עם החול את ٢במו מערבבת היא החול.
 הפגישה הכוסות. אל אותם ומחזירה החומים הגושים את לוקחת היא חוה. כמו נראה

 כולה, מלוכלכת החזר מן יוצאת החול, לארגז הכוסות את מחזירה והיא מסתיימת,
מוטרזת. לא לחלוטין אן

 המגעילה, הצואה בתון המגעיל, החומר בתון משותפת התפלשות אחרי - ועיון" לי "יש
 לצואה, ומיכל צורה לתת מחשבה, של רפלקטיבית, יכולת של התחלה ועיון, בה עולה

 לתיקון? אפשרות של התחלה פה האין הנכון. המקום אל אולי לבטן, הצואה את להחזיר
 בכויכל צואה של הנפשי הייצוג שהתרחש? לכשל נפשי ייצוג לתת יכולת של התחלה

 לחומו. מיכל ולתת צורה לתת מתאפשר כן סימבולי, ייצוג לתון האפקט תיעול תון נוצר
 גם אלא הצואה של כייצוג רק לא והצורה המיכל יצירת את לראות ניתן מסוים, במובן

עצמה. של כייצוג

 גושים הכנת מיכלים, יצירת וצבע, חול של לכלי מכלי בהעברה יעלי של עיסוק מתחיל
 חזשים גושים ויצירת קשים חול גושי ריסוק אומרת(, היא "גוש" עכשיו )זה מצבע שונים
 גם היא החוצה. אותם השליכה שבתחילה לאחר מחזש, ויוצרת מפוררת שהיא כובצק

 בהתחלה גם אך יוצא, לא שהגוש קונקרטית בחוויה בבקבוקים, הגושים בבזיקת עסוקה
 לאופנות קונקרטית חשיבה מאופנות לנוע מתחילה שהיא ונראה קקי", כמו "זה זימוי של

 שמה להבין מתחילה היא כלומר, (,Fonagy, ו pretend mode (998 - יותר סימבולית
חיצונית. מציאות בהכרח משקפת אינה הפנימית החוויה "כאילו", זה במשחק שקורה

 פוקז. או פסקני מבטל, לרוב ולאקוני, קצר יעלי של זיבורה הראשונה השנה סוף עז
 או לחזו ٢שמחו בעולם חוויה או התרחשות שום על מזווחת ואינה משתפת אינה היא

 ברגליים מולי יושבת כשהיא - לראשונה לספר החלה כאשר חל המפנה הפנימי. בעולמה
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שלישי שעו

 שם ١ל ועזרו השפה את יזע לא מולזתו, ٧לאר שחזר סבא על - לעבוי וכונה משוכלות,
 ואינה מבינה היא אין שבה זוה, ٢או במעין חיה היא שאף לואשונה ומומזת לזבו,
 שלה השפה קשיי את מגלה גם אף משוחחת אותה שמעתי לראשונה מספיק. מובנת

 החסוות. המילים את ולמצוא המשפט את להתחיל מתקשה קטוע, מגומגם, זיבוו -
 טושטשו אשו שלה השפה ללקויות עזות ותוכן, זמנים של וצף וחסו מבולבל סיפורה
מדיבור. שלה ההימנעות זוך ומוסכו

 לה עליו מספרת ואז הוזי פוח שזהו ומציינת פוח מצייות היא הבאות הפגישות באחת

 היה الءوبرا دنءاال وش..٢وا دنءار )HJQj اا’٢’ىم حهرل٢ ٠ /٢1ء ءدال ؟٢ىال רח٥

 ؤر... ٠٠٥ هؤه... راآل2 ء׳ارا pQj ה...٠٨י2ה ء׳ارا ן٠י2ה \C2\C يار... ר2כ
 را,1ه׳ ةةا1ج ء׳ارا, ١ד2ש יסן؟٢י ...٦۴׳ ,۵הו ין,9٥ ,اء׳٦ ,٢חו٨/ |,2׳٥٧ צשו׳ ,٥הו

 קישוטים לו מוסיפה סינזולה, - שם לפוח נותנת היא (...0וכי٢כ٢ו ٢2ל יו٢٥ לר?ו
באנגליה. כזה, אחז רק שיש ומציינת,

 צוין שהיה כמו עליו שמוו לא אבל ועזין, יקו כן כל הזה שהפוח לכן מתייחסת אני
 הפרח אל חוזות היא הבאות בפגישות עצובה. ונהיית מחייכת מהנהנת, היא לשמור.

 ר2כ ׳٥הו حاء׳اضا,٦,٦ ׳ין־ר, כס/, וו٨ה/ ה٢ו٥ יו,؟٥ ,اء׳٦ م٦ج و٢ال ו؟הו2 ומרחיבה:

 ה2הר ע>،٢היה לה מ...٢צו2 לה ככה ٢2ء, .2هئا ين׳او ולה ه׳ارا> جكها يار

P'JQJ... ס׳ס, ל! שיתנו צריך ת׳ר, לה: אומות אני ء׳ارا. השין־ו ן٥٢ الم ا٢الرال ء׳٢ 
 I.אות שישקן צריך תרח כל לגדול. יכול לא הוא חשקים, לא אם שיגדל, כד׳ אותו שישקו

 בטיפול. אמוה שיעלי השנייה המילה הייתה "מים" ...7ס׳׳מ ר,כ׳ תפרח ויהיה שיגדל כדי

 י?2؟ה٢ רירئ במסירות: בו ומטפלת שונים מחומוים פוח מכינה היא הבאות בפגישות

׳٥٢דח،שהג الر٢202׳الرا٩ه2
 חוויית את לואשונה אולי וכזספר עצכוה את המייצג דימוי פוח, של זיכווי נוצר לואשונה,

 כשהיא מת שמשהו ומומז בעקבותיו שהתוחש הקלקול של האפשוות ואת הליזה
 הפוח של ההזזקקות על לתיקון, האפשוות על גם אן הקלקול על מומזת היא נולזה.
 לזבר, לה עוזות אני איתי בטיפול כיצז מספות היא הפוח סיפוו דרך מתאימה. להזנה

 לחשוב היכולת לפרח. ונהיית נפתחת היא - אותה וואה כשאני ואין לסבא, שעזוו כפי
 חזשה. התפתחות היא קשו, בתון אותן ולבטא למחשבות מילים לתת עצמה, את

מתמיז. אליה קוובה ואני ווכה מווככת קוובה, אותה חשה אני אלה ברגעים

 והאשפוז הקטן האח ליזת ביניהן החולים, מבית חוויות בקטעי אותי לשתף מתחילה יעלי
 בגופה. פולשניות בחוויות הקשורות חוזות עלו מהם - שקיבלה" זם "זויקת שכלל שלה
 בליזה" שמתה אחת "איכוא על מספות ליזה, על שואתה סוטים קטעי מזכיוה היא
 מוות פחזי עולים אלה סיפורים מתון שייך". הוא לכוי יוזע ואינו שנולז תינוק "על וגם

 המוקזמות הקטיעה חוויות כותעורוות האח ליזת בעקבות והולזה. בליזה הקשווים
 פחז, של וגשות בטיפול לבטא כותחילה יעלי מכן. כתוצאה השייכות היעזו ותחושת
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ייחודי ילז

 רוצה ומי הוא רזי לזעת וווצה שנולז הזה התינוק את עבורה רוזבות אני ובזיזות. עצב
בארות. אותו

 שבחרת הבובות אל רוהתייחסות או רזרזגע נרתעת ואף רזתעלרזת יעלי הטיפול אורן לרל
 הבובות עם שלה ראשון מפגש למעשה, איתן. למשחק שלי הזמנה בל הוזפת והיא

 להכניס ניסתה היא אז ומבהיל. הרסני אופי בעל היה אן הנאשונות, בפגישות התנחש

 מוצאת היא אומנת. היא )־׳دامم Me ר׳٢ مر׳2ى התפוקה. והבובה הבובה לוגל מגף

 ובתחושה הגוף בשלמות הקשווות ואשוניות חוזות עולות )־׳دامم Me rfM?Mn1 סכין
 אותה ודוחפת בובה עם עגלה רוויצה היא האח ליזת לאחו קצר זמן והווס. פגוע שהגוף

 השנה בסוף הבובות. אל נוספת מהתקובות נותעה מאז בקיו. שנתקעת עז בחוזקה

 ديرا שזה לראשונה ומגלה צבעים ביוזמתה מעובבת יעלי תפנית. מסתרונת השנייה
 אבל אומות, היא آلميالرإ?! id הד״סה? את לאכול רשת־׳ כוי /”I שואלת אני ח.0"3

 מבטאה אן שהכינה, בזייסה התינוק את אאכיל שאני מסכימה היא רזתוצה. כך אחו

 כאשו אומרת. היא ا٢٧وه2 )׳٢’ملء(د ,^۵כל.1הא את הבובה אל מקרבת אני כאשו גועל

 Pi) ٠׳اوه׳م ء/٢بر׳ال?ابر هااح(2)־״ י٥٢מות:1א היא שבע? שהתינוק נזע אין שואלת אני
.٢)بءاد׳٢د׳’0برملر ן...0י2٥ד id٦2ىد p't>3v ון٥ר׳ש ׳،ג٢ וכימ,2 דין־

 חול גוש לוקחת היא אוכל. מכינה היא שבו זמיוני משחק יוזמת היא הבאות בפגישות

 ׳٢هاجرعز I رج׳ اء,׳bie 2 هاخ)׳ب ا ديك לה? ה א ا ومل وامل)■׳? לה ءمل)■׳ואומרת וטוב
 העוגה את פווסת במטבח, כלים עווכת עוגה, אופה בצק, לשה היא ٠Mi)Hc'j1c!b د/ما

 רותבוננת שהיא תון התינוק, של ההאכלה מלאכת את לי משאירה אן לתנוו, ומכניסה
 התינוקת את רושחקת לעתים או מאכילה אני כאשו מתעללת. גם ולעתים מתעלמת או

 )אני( התינוקת ...۴י0٥)־׳٢ هاو...ء هاو אומות: היא ועבה, לא כבו שהיא שאומות

.ה?ס?ה.. י٢2 ٢2ז٥ )־بر... rm راال?٧ء׳2بر זל٥היא: בוכה.

 את מבטאת התינוק, עם מהאינטואקציה הבובות, עם מהמשחק יעלי של הותיעה
 לתינוק הראשונה ההתייחסות אלו, בפגישות כתינוקת. מעצמה והניכוו הזוות תחושת

 שאינה כזו מכאנית, חוויה בגועל, מלווה הנאה, בלי הזנה - ההאכלה חוויות זרן עולה
 אי-אפשו הרי אותה חיצוני. שעון יזי על מופעלת אלא התינוק, של לצנכיו מותאמת

 אוכל להכין מוכנה יעלי .٢מבחו חוקים לייצו צרין היה שבעה, מתי ולזעת לקנוא היה
 מסוגלת היא מנשוא. קשה נשאות ההאכלה סביב האינטואקציה אבל התינוק, עבוו

 שעזיין ונראה בירי, זאת מפקיזה כשהיא מהצז, כמתבוננת ממרחק, רק זאת לעבז
זה. נסבל בלתי ברוקום להיות יכולה אינה

 בעגלה, אותה שמה ביוזמתה, בנבי בובת לוקחת לנאשונה, היא, השנייה השנה בסוף

 היא ר׳.2וle’n 2 هم2انid Ic'i 0) ועונה: بر?2ا ר׳2ו2ר׳ مل)■׳ ושואלת: בה מתבוננת

 Mebi) י2ר2ר׳ Me بر2ءاا)־׳ ز ء, ואומות: אותן ומסוקת מלבישה בוביות, מוציאה
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שלישי שער

 מחול, עוגה מכינה בקופסה, חול ממלאה היא אותה. ומחבקת כח^ו؛ (0ه׳ز׳ ה٢ ان

 ء,امث)־/. مث٢د١1ء )־/׳ابر׳ Qjz? هاعرب رمرب1جح )־/״ثم)־/ לו ء,م ואומות: אותה פווסת
 יש כי אם לסימבוליזציה, זמיוני, למשחק חזשה יכולת יש נפתח, המשחקי המוחב כן

 עזיין התהלין כאילו - והסימבולית הקונקוטית - השונות האופנויות בין ושוב הלון תנועה
 (,pretend mode - סימבולית )אופנות זייסה" "כמו נואה החול כן התבססות. בשלבי

 עם (.actual mode - קונקרטית )אופנות חול להיות חוזות הזייסה מאכילה, כשאני אן
 זבש עוגת זו בהמשן בצואה, מזובו כאילו ממש מגעילה, בתחילה הזייסה בעוז זאת,

 לאחר - פסולת ופליטת הזנה של - השונות הפונקציות בין אבחנה של התחלה זו טעימה.
 לבובות מכאני מיחס היא המשמעותית התנועה אן מובחן. בלתי הכול נואה שבתחילה

 מתוחשת בטיפול טעימה. זבש לעוגת מגעילה מזייסה תנועה לחבק; ווצון רגש לעבו
 הלכלון מתון - משתנה שלה העצמי חוויית שלה. העצמי בחוויית טננספונמציה

 זבש, לעוגת שהפכה הצואה היא עיניים. תכולת לבנבי לסינזנלה, הופכת היא והזבל
 שלובים נראים הסימבוליזציה תהליכי כן בטיפול. לסינזולה שהפכה הלכלוכית היא

 היא - חושבת?״ הבובה ״מה שואלת יעלי כאשו והאחו. העצמי בניית של בתהליכים
 פולבר חושב. כאזם עצמה את לנאות יכולתה - ביותו משמעותי שינוי על אולי מצביעה

 כייצוג המטופל של בזיכרונו להיושם יכול מכיל מטפל עם ש"מפגש מניחים (2005) ויפה
 נוכחות עם למפגש אותו, החושב לאחו זקוק הילז עצמו, על לחשוב שיוכל כזי סימבולי.
ומוגישה". חושבת

 להכילם היה ניתן שלא בזמן שנחוו טואומטיים/שבוים, אירועים היו המוקדמות החוויות
 האפשוות או ממנו מהימנעות לבז השבו, עם במגע להיות היה ניתן לא איתם. ולהתמוזז

 לאפשו הינו כזה במצב הטיפול תפקיז ביון, פי על ביותר. קונקרטי בוובז אותו לחוות
 שיכול כמיכל המטפל נוכחות זנן ולעיבוז, לחשיבה ניתנים שאינם המוכיבים של עיבוז

 המיכל, עבונה להיות להכיל. הצליח לא שהמטופל המרכיבים של התמוה לעשות
 הבלתי לתחושות מיכל הואשונים, החוזשים של הכאוטיות בחוויות איתה להיות היה

 כל ,being),- בחוויית איתה נשארת שאני תון הבלתי-מובנות, להתנהגויות מוסברות,
מאוז. קרוב במקום אן אחרת, באופנות פעם

ההזו־ים עם העבודה
 תחושה בטאה ובכן הראשונה, בפגישתנו האם לי אמרה כן יעלי", את מבינה לא "אני

 להם. מותאמת ותגובה צרכיה, של נכונה ובקויאה בפענוח בהבנה, קושי של מתמשכת
 בהימנעות מגיבה פעולה, משתפת אינה יעלי יומיומיות באינטואקציות אין סיפרה האם

 כהתנהגות לעתים המתפנשת התנהגות בהסתגרות, או פסיבית בהתנגזות לדרישות,
 לה נותנת אימה ביניהן. בתקשורת" כ״קצו ולעתים כוח" כ״מאבק לעתים "זווקאית",

 מכינה היא כאשר לה מעירה אימה זועפות, פנים עם נשארת אן לוקחת יעלי ללבוש, בגז
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ייחוד׳ ילד

 מהישגיה )להנאה להתפעלות גם בהסתגרות. מגיבה יעלי - לתקן ומבקשת בית שיעווי
 ואשמה. תסכול אונים, חוסו של קשה בתחושה נשאות האם בהיאטמות. מגיבה יעלי

 נותן "אני אחו: באופן איתה מתקשו שהוא סיפו יעלי, אל וקווב חם קשר הציג האב
 של לחציה את ממתן הוא לזבויו, פעולה". משתפת היא ואז איתה, הולן להוביל, לה

 הציגו ההווים הילזה. עם קושי של בוגעים אותה, שמוגיע כמי ופועל יעלי כלפי האם
 להתנגב(, להתקלח, )להתלבש, כזיעלי זוושת האם שבו שכיח, זפוס הטיפול בתחילת

 את מוים אפילו הוא לזבריו, בשבילה. זאת לעשות יבוא שאבא ומחכה נמנעת יעלי
הרצפה. על זווקת שהיא הבננה קליפות

 שנים בשלוש ממנה גזול אח לה יש היחיזה. והבת ילזים שלושה בין האכזצעית היא יעלי
 בי עוורו ההווים נוסף. אח נולז הטיפול במהלן שנים. בשלוש ממנה קטן נוסף, ואח

 ובנכונות בפתיחות גם אן מצוקתם, את ביטאו שבהם הלב ובגילוי בכנות ובה, אהזה
 הטיפול, מפגשי לכל יעלי את ליווה האב ביעלי. לטפל שלהם )בהתגייסות לקבל שלהם

 אף על איתי. ٢יעו١ פגישות של לקיומן זחפה והאם כועבוזתו, במיוחז כן לצורן יצא ואף
 שימוש עשו הם לחוזש(, אחת של )מפגשים גבוהה הייתה לא איתם הפגישות שתזיוות
 הטיפולית העבוזה את והשלים במשפחה לשינויים שהוביל באופן בייעו׳ןי, משמעותי

יעלי. עם הישיוה

 שהתגלה לאחו יעלי אל להתקשו ראשוני קושי על האם סיפרה הראשונות בפגישות
 מול קשה תחושה על גם אן - אותה" לואות וציתי לא "בתחילה - הבריאותי הקושי

 הבית. אל החולים מבית המעבו עם בחוזה מהולה ושמחה בבית, ריקה שנשארת מיטה
 הייתה בתחילה בה. להחזיק או אותה להרים לה אפשוו לא הממושן האשפוז במהלן
 החוזה בעקבותיהם? שבאו והסיבוכים הניתוחים את תשרוז האם - לחייה עכווקה חוזה

 ולא בלעה לא אכלה, לא כאשו שהתגלו, האכילה וקשיי הביתה המעבר עם התגברה
 זהו שעות. במשך אותה להאכיל נהגה והאם לועב סימנים נתנה לא יעלי במשקל. עלתה
 הטיפול לתחילת סכזון ווק אותה מאכילים עזיין הספו בית בגיל גם בו מתמשן, זפוס

 של חוזה מתקיימת עזיין בינקותה שעברה הניתוח סביב ועבה. שהיא לומו החלה
 לחייה החוזה לשירותים. מללכת מתאפקת שיעלי אימת כל ייפתח" "הפצע שמא האם

 תהיה )"שלא הקוגניטיבית להתפתחותה ובמיוחז להתפתחותה כוללת לחרזה הופכת
 מאסיבית, אינטלקטואלית בהעשוה הכוון לטיפול האם את מגייסת אשו מפגרת"(,

 כוון ביעלי הטיפול האם, של הואות מנקוזת בהסתגרות. ובות פעמים יעלי הגיבה אליו
 לחיזוקיה. מגיבה ואינה כואוי מתקזמת אינה בציפיות, עומזת אינה שיעלי באכזבה,
 וקלטות סיפווים עם לכן נעוכה האם כאשר לניקיון, החינון בתקופת כן חשה במיוחז

 או להתלכלן יעלי של נטייתה הקירות. על הצואה בכוויחת או בהתאפקות כזגיבה ויעלי
קשות. בהגבלות נתקלה לפה חפצים להכניס

 האונים חוסר תחושות חוו, שההורים החוזה לתחושות וב מקום ניתן הייעול בתחילת
לפענח שלהם הצוון מול האונים לחוסו הכוה ניתנה קשייה. מול שלהם והבזיזות
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שליש׳ שער

 מוקדם בשלב כיוון. שנותן חוט קצה בהיעזר לנחש להצטרן מספיקים, סיבונים בהיעזר
 פיסיות חוויות עברה שיעלי אז, לנשות׳ שעבוזה ההבנה את להם הצעתי בטיפול,

 וללא חשופה אותה שהשאירו וצינונות(, )ניתוחים ופולשני חוזרני אופי בעלות בווקזמות
 "לזעת נאלצו הם צנכיה, את נכון לקנוא להם לעזור העשויים סיבונים בהיעזר הגנה.

 אפשוה זו הבנה יזה. על ונהזף כחזירה ושוב שוב שנחווה באופן בשבילה" ןלעשות
 "הזווקאית" התנהגותה את כזחזש ולהגזיו העבר חוויות נקע על קשייה את לנאות

האשם. נגשות את שהפחיתה גזולה, בהקלה יזם על שהתקבל באופן

 יעלי את לקזם שלה ٧ובלח בחרזה בפתיחות אותי שיתפה האם הבאות, בפגישות
 כזו או בושחקית, פעילות לאפשו האם של הקושי בבינונ ועלה קוגניטיבית, בובחינה

 עם בבית מסתובבת שיעלי מכן־ וכעס אכזבה ביטאה האם לימודי. אופי בעלת שאינה
 חפצים מחביאה מיכלים, בתון מים ממלאת בקבוקים, ٦לתו גינים מגנזת שקיות,

 לתת להונים לאפשו כוונו אלו פגישות תכלית". "חסנות לה שננאו פעילויות - שאוספת
אחרת. בזרן־ וללמיזה לנצונות שלה לביטוי מקום לתת יעלי, של הפנימי לעולם מקום

 בתון יעלי אצל ניכנים שינויים על ההווים מספרים הטיפול, מתחילת שנה כחצי
 ויוזמת יותו מאורגנת עצמאית, פעולה, משתפת נינוחה, יותר שהיא כן על המשפחה.

 הם בגזים. בעצמה בוחנת כרין, לעצמה ומכינה לבד מתלבשת היא שונות. פעילויות
 הסתגוות. או פסיבית התנגזות יש שבהם בהתנהגויות משמעותית הפחתה מונאוים

 אח, ליעלי נולז תקופה באותה בטון". גוש כמו לא "כבו אותה חווה שהיא מזווחת האם
 בו, לטפל לאם עוזרת אהבה, עליו מנעיפה - אליו יעלי של הקובה את מציינים וההווים
 אימה. מפי יעלי זבני של ציטוט - חשוב" זה כי לזבו לו "עוזרת ובמיוחז איתו משחקת

 עז בכוח התינוק עגלת את זוחפת יעלי זמן באותו הטיפול בפגישות כאשר זאת, כל
ובינה. יעלי בין קובה האח שליזת מרגישה האם בקיו. שמתנגשת

 ולקווא אליה לפנות החלה שיעלי בהתנגשות, מספות האם הטיפול, מתחילת כשנה
 אן שמחה, לואשונה זאת שמעה שכאשו ומספות הישג שזהו חשה היא "אימא". לה

 תקופה, באותה ההישג. את לקלקל שעלול באופן התלהבותה את מלבטא התאפקה
 רצונותיה את יותו להביע שאלות, לשאול סקונות, לגלות מתחילה שיעלי סיפוו ההווים

 לי מסבירה יעלי היום סווזר, לקחת עליה כופה הייתי "פעם האם: כן אותם. להסביר ואף
 לטלפונים עונה ׳ותו, שמחה להם נואית היא מקבלת". ואני ווצה לא היא לה, קו שלא

 לח׳ו' בלי גם מתקזמת שיעלי לב שמה שהיא אומרת האם חבוות. עם בטלפון ומשוחחת
 שלה, ול״התכווצות" להסתגוות גרם בעבר שלה ٢שהלח בכן מכיוה שהיא ואומרת,

 פחות שהוא מספו האב במקביל, יכולה. שהיא מה וק ממנה לזווש משתזלת ושהיא
 להוים צעצועיה, את לאסוף אותה, לוחדן' נוהג לא כבו - בעבו כמו סביבה מכוכו
 כאילו נואה לשינוי. בהתייחסו שהתבטא כפי בשבילה", "ללעוס וכמעט שמפילה זבוים
 ליעלי שאפשרה יותו מותאמת להיענות הביאה שיוזה החוזה - ٢נפר הקסמים מעגל
 את עליה ולכפות לנחש מהצוון האם את שחרר וזה ולרצונותיה, לעצמה ביטוי ׳ותו
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ייחודי ילד

 היום עליה. יושבת הייתי אוכלת, הייתה לא היא אם צהויים "בארוחת אכווה: כן עצמה.
 שהיא כוה אמוה לא כשהיא מתפוצצת הייתי אז בסזו... אומות אני ווצה, לא היא אם

אותה". משחורת אני מקשיבה... אני - ווצה אני אימא - להגיד שהתחילה בוגע ווצה...

 על ההווים איתה זיבוו כתינוקת, יעלי של חוויות קטעי בטיפול עלו שבה בתקופה
 שלה תמונות יחז וואו בבטן הצלקת מקוו על בהוחבה לה סיפוו נולזה, שאיתו הקושי

לטיפול. אליי גם הביאה יעלי שאותן תמונות כתינוקת,

 במנאה, בעצמה מתבוננת שיעלי מספוים ההווים הטיפול, מתחילת וחצי כשנה
 מוושלת(. להם נואתה )שבעבר החיצונית הופעתה על ומקפיזה ומתייפה מסתוקת

 גאה היא אין־ מספר האב לבד. כן לפני מנסה אבל הבית, בשיעווי עזוה מבקשת היא
 את להכיר מתחילה גם אן הספווטיביים, בכישוויה למשל לה, שיש במה יותר ובטוחה
 מפגישת ביציאה לאב אמוה לדה٥ ריכה5 ءاال ון,2ח&2 ח־ז׳סה ء,ال שלה: הקושי תחומי

 סיפווים, כותבת מצייות, היא אימה. את מוגיזים לא כבו שלה המשחקים הטיפול.
 עם קשו יוצרת לא עזיין היא בגילה". ילזה כמו כמעט ו״נואית ביוזמתה, ספו קוואת

 שמגיעים אחיה של חבוים עם וכן המווחבת המשפחה עם יותו מתקשרת אן זרים,
הביתה.

סר בית עם העבודה
 הצוות ועם ההווים עם שלי קבועים מפגשים זרן נעשתה הספו בית עם העבוזה
 קשייה ועל צרכיה על כוללת הסתכלות אפשרו אלה מפגשים בשנה. פעמיים - החינוכי

 פגישות גם התקיימו כן, כמו התקזמותה. אחו ועקבו הספר ובבית במשפחה יעלי של
 הייעוץ את נתנה אשר הספו, בית פסיכולוגית עם יחז החינוכי הצוות עם שלי נפרזות
לצוות. השוטף

 - הסימפטום היה הטיפול, כל ובמהלן לטיפול הפנייה עם הצוות, של הקושי מוקז
 הזוכים את מצאו השנים לאורך איתה שעבזו המחנכות מזיבור. יעלי של ההימנעות

 היוותה מזיבור הימנעותה אן לימוזית, מבחינה הנזוש את לה ולהקנות ללמזה
 בפגישות לפצחו. שיש כאתגו הצוות עבוו ונחווה התקזמותה את המגביל מחסום

 את להעריך יכול שאינו מכן הצוות של התסכול לתחושת ביטוי היה הטיפול בתחילת
 הביאו לא התנהגות עיצוב תכניות של קוזמים שניסיונות מכן כראוי; ויזיעותיה יכולותיה

 להם זקוקה שהיא פרטניים מטיפולים ליהנות יכולה אינה שיעלי ומכך להתקזמות,
 שהמדז חש, הצוות פעולה. משתפת שאינה משום - מתקנת והונאה בזיבוג ניפוי -

 בשאלה עסוק והיה שלה הזיבוו במיזת כרון יעלי עם בעבודה להתקזמות או להצלחה
להשתמש. נוספות טכניקות ובאילו לכן, להביאה כזי עליה ללחוץ יש האם
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שלישי שער

 גשו אפשר, ,קשייה; צופיה של תו,١ מעמיקה להבנה זון סלל, המשותפות הפגישות
 בין היום, ותפקודה שלה המוקזמת ההיסטוויה בין החיצוני, והתפקוז הפנימי העולם בין

 בהקשו ולובן הוצג - הזיבוו היעזו - הסימפטום כן הספו. בבית וזה במשפחה תפקוזה
 האמפתיה של הוחבה אפשרו אלו הבנות הליזה. מאז ההתפתחותיים קשייה של וחב
 במיזה מיתנו גם הם שעלו. והאכזבה התסכול את ומיתנו יעלי כלפי החינוכי הצוות של

 לצוות לעיל, האמוו אף על שתזבו. ٧לח עליה להפעיל וחזוה שעלתה הזוישה את ובה
 לשאת גזול יותו עוז וקושי הנחב, בהקשוו הסימפטום את לנאות קושי היה החינוכי

 חלק בכיתה. כוזבות אינה אן ההתחלה, מן כבו בטיפול כוזבות שיעלי העובזה, את
 את לפגוש היה השוטפת בעבוזתה הספר בית פסיכולוגית של העבוזה מן משמעותי
 יותו אמפתית לעכוזה הצוות את ולהחזיר מקום להן לתת שעלו, הקשות התחושות

יעלי כלפי

 ההמלצות חינוכיים. והתעובות התייחסות כיווני יחז גובשו במפגשים שעלו ההבנות מתון
 לצוות ואחוות. לימוזיות פעילויות של לבחיוה יותו גזול מוחב בכיתה ליעלי לאפשר היו

 המילולי. ٧הערו על מתבסס שאינו באופן איתה ההיכוות את להרחיב ٢הומל החינוכי
 הוחבת על וכן כתיבה באמצעות ולמיזה תקשורת על יותו רב זגש שימת על הומלץ

 את ליישם קושי היה לצוות המשחק. ובתחום התנועתי בתחום יכולותיה עם ההיכרות
 למיזה על או זיבוו על כזבוססים שאינם איתה, קבועים אישיים למפגשים ההמלצה
הכועוכת. של הוגילות לשעות מעבר נוספת התגייסות זושו כי ייתכן פורכולית.

 והתפקוזים הטיפול בין יותר ייחוזיים חיבווים אפשוו החינוכי הצוות עם המפגשים
 יעלי של השפה קשיי נחשפו בטיפול הלמיזה. ולקויות הוגשיים ההיבטים בין הלימוזיים,

 כליקוי בהדוגה הסתמן בחשבון הקושי ספונטני. באופן שעל, כפי בחשבון, קשייה וכן
השפה. ובתחום בחשבון ייחוזי סיוע למתן ניסיונות נעשו זאת, בעקבות יותו. מובחן

 וזיונים משותפות פגישות באמצעות הספר, בית פסיכולוגית עם שלי השוטף הקשו
 ובחזרה, הספו בית אל המשפחה / הטיפול מן שוטף משוב אפשרו הטיפולי', ב׳מוכז

 של ובתקופות מחנכות חילופי סביב בעיקו לצוות, קונסולטטיבית תחזוקה ובמיוחז
 הטיפול זיוני בכל השתתפה הספו בית פסיכולוגית הספו. בבית בתפקוזה נסיגה

 הטיפול למווכבות ונחשפה הפסיכולוגי, בשיוות הטיפולי' 'המרכז במליאת שהתקיימו
יעלי. של הצוכים הבנת מתון החינוכי הצוות את ולהזוין להמשין לה שאפשו באופן

 בתחומים ביטוי ליזי באו השנתיים במהלן הספו בבית יעלי של בתפקוזה השינויים
 הנקנא, והבנת הקריאה במיומנויות שיפוו הלימוזי, בתפקוזה התקזמות חלה - שונים
 היכולת צמיחת ובמיוחז הכתיבה במיומנויות שיפור בכיתה, עצמאית לעבוזה יכולת
ולתקשורת. להבעה כאמצעי בכתיבה להשתמש שלה
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 ١ליד באן שבהם ומופעים, הצגות כמן ספויות, בית בפעילויות יותר וב חלק לקחה יעלי
 באופן הצוות את ויגשה שלה ההשתתפות שלה. ותנועתיות משחקיות ביטוי יכולות ביטוי

העצמי. לביטחונה תומה וגם מיוחז

 עם האינטראקציה מבוגרים. ועם ילזים עם הן שלה החבותיות במיומנויות שיפור חל
 בחופשיות. ומזברת ילזים עם משחקת היא בהפסקות יותו. חופשית הפכה ילזים

 אן השיעורים, ٦במהל איתם שלה מילולית תקשורת על זיווחו מקצועיים מורים מספר
 היא זאת, עם בצוות. אחוים מבוגוים עם שלה ספונטניות מילוליות אינטואקציות על גם

 מהצורן מתושמת אני התקופה. כל לאוון המחנכות עם מדיבור בהימנעותה התמיזה
 להתקיים ממשיכים שבה טבע, שמוות במעין מזבו, הלא המקום את לשמו יעלי של

 תהיה כאשו המחנכת עם תזבר שהיא להוריה אמוה יעלי האומניפוטנטי. הצורן־ שויזי
 נתון הוא עכשיו בעבו, כמו מגבלה אינו כבו הזיבור אומות, היא בכן האם ו׳. בכיתה

להחלטתי? לבחיותי,

דיון
 לטיפול הופנתה אשר המיוחז, בחינוך תלמיזה תשע, בת בילזה טיפול מציג זה פוק
 שנת בכוהלן טואומטיים איוועים שלה, ההתפתחותי ברקע מוטיזם. סלקטיב בשל
 ואשפוז רפואיות פרוצדורות שהצויכו גופניים סיבוכים חוותה היא הואשונה. חייה

 קשות השלכות היו אלו לקשיים בגופה. הפסולת פליטת במעוכת קשיים בשל ממושן,
 הקושי רגילה. להזנה במעבו וקושי הווריז זון ממושכת הזנה עקב בהזנה, הקשווות

 ובהמשך לילזתה, האם בין בקשר הטבעי הוצף של קטיעה יזי על אופיין המוקזם ההווי
 התמוה לעשות וקושי ושובע, רעב תחושות של הפענוח בתהליכי קשה שיבוש יזי על
 בתהליכי פגע זה שיבוש והכלה. הבנה בו שיש קשו המבסס באופן קשים וגשות של

 הזיון לנפוזות. יכולת כמו חיוניים, התפתחותיים ובתהליכים וסימבוליזציה, מנטליזציה
 הסימבוליזציה בתהליכי האפשוית הפגיעה המוקזמים, הקשיים שבין לקשו יתייחס

זה. בהקשר הטיפולית ההתעובות ומקום

 השבו ממקום להתחיל מוכרח המוקזמים ההתפתחותיים האיוועים של במקומם הזיון
 זון חיצונית", "וחם לקיום היכולת אי הליזה, אחוי ויעלי האם בין הניתוק - המוקזם

 בעקבות חכווו. באורח שהופוע רציפות, של חיוני תהלין - והשז האם עם הישיר המגע
 ביון, של במונחיו )סזווה, הטבעית ברציפות שסע של קויעה, של חוויה נוצוה האשפוז

 עורי מגע ראשוני, פיסי מגע על מבוססות אשר והמוקזמות הואשוניות החוויות (.2003
 עווו את הילז "חווית גופו. חלקי של ואחזקה מוכלות של חוויה לתינוק מאפשוות בעיקו,

 (.Tustin, 1972; Bick, 1986) וכזוכלים" מוחזקים גופו שחלקי להוגיש לו מאפשרת
 הקשורות תחושות מתון כנבנית הבסיסית העצמי תחושת על מזבו (2001) אוגזן גם

 טובע (Meltzer, 1986) מלצו אם־תינוק. בקשו מגעיות חושיות ולחוויות העוו למגע



שלישי שער

 מתוך הצומחים התינוק של הואשונים למלמולים בהתייחסו הפה" "תיאטרון המושג את
 הטבע, בזרן לינוק אפשנות ניתנה לא ליעלי היניקה. בעקבות משמיע שהתינוק הקולות

 עורי. ומגע חושיות חוויות של חיוניות התנסויות ממנה ונמנעו הווריז, זון הוזנה היא
 (2001) אוגזן ההתקשנות. ביכולת ראשונית פגיעה הווה הממושן האשפוז כן, על יתו

 ואת מחונו, עוו של חוויה יוצר חושיות-עוניות חוויות של ברציפות שבו כיצד מזגיש
 הגוף, כאשו העצמי. על לשמוו כניסיון המשמש - משני" "עוו ליצוו ההגנתי הצורן

 להיות ומתקשה חוזה והאם מחורות, ואף ופגיעה זקה מעטפת הינו יעלי, של גופה
 זה במצב להיפגע. עלולה כמגן העור/אם חוויית אזי קשות, ולתחושות לחרזות מיכל
 עצמו בתוף בהתכנסות להגיב עשוי והתינוק האחו, מן כחדירה להיתפס גירוי כל עשוי
 אוכל מלקבל הימנעותה מזיבוו, הימנעותה - יעלי של ההסתגוות את לואות ניתן וגופו.

לשאתה. היה ניתן שלא חזירה מפני כהגנה - הוריה עם תקינה מתקשוות והימנעותה

 לו להיות שעשויות חיוני תהלין לשבש עלולה ממושכת וויזית שהזנה לשער, אפשו

 מתפתחת (,2003) ביון פי על החשיבה, הסימבוליזציה. התפתחות תהליכי על גם השלכות
 היעזר לבין למשל( ועב, של )סיפוק למימוש התינוק של מוקזמת ציפייה בין במפגש
 נפשי ייצוג ההיעזר, של המוקזם הייצוג היא החשיבה שז(. אין מתסכלת, האם )כאשו

 הבסיס זהו מימושו. לבין הצורן עולה שבו הרגע בין הנוצו התסכול על לגשר המאפשו
 באופן אותה ולעצב החוויה את לשנות היכולת את מכיל אשו הכזוקזכות, לחשיבה

 חוזשים במשן כשההזנה זה. תסכול לשאת התינוק של ליכולתו כפוף זאת כל אחו,
 לצמוח יכולה לא והפסקות, סיום התחלה, המאפשוים מרווחים ללא וויזית, הזנה היא

 וגילה להזנה יעלי של במעבר מכך, יותר אותה. לייצג שניתן נפשית, חוויה של התחלה
 כן ומרווחים. הפסקות ללא ממושכת, אכילה של שנים, לאוון שהתמיז זפוס, התפתח

 ותסכול בזמן סיפוק מוקדמת, ציפייה של ראשוניות בחוויות התנסות לה התאפשרה לא
 היכולת ושל חיוניות מוקזמות חוויות של התפתחותן נמנעה אולי וכן מהיעזר כתוצאה

 מיכולות מושפע אשר הזזי תהלין שזהו כן, על מצביע ביון במחשבה. אותן לייצג
 יוזעים איננו מטפלת. זמות עם קוזמות מספקות מחוויות גם כמו התינוק, של פנימיות

 יעלי על הקשו המוקזמות לטראומות תגובה או העצבים במענכת מולז קושי האם
 שמוזן תהלין זהו אן בקשו. ביטוי להם ולתת מוקזמים ושובע ועב לסימני עוה להיות
 לזהות התקשתה ולהתפתחותה, לחייה חוזה מתון אשו אם, פגשה יעלי הזזי. באופן

 בווו למשהו והמעורפלות הזיפוסיות התחושות את להפון והשובע, הועב סימני את
 בסימנים, להבחין צרכים, לזהות ביכולת שיבוש יותר, וחב הוא בפענוח השיבוש ומובחן.
מובנים. שהם ולשדר משמעות להם לתת וגשות, לזהות

 להתפתחות מוקזמים רגשיים תהליכים בין הקשו בהבנת מסייע ביון של המיכל מושג
 שבתהליך כך, על מצביע (Riesenbe٢g-Malcolm, 2001 )לפי ביון חשיבה. של תקינה

 אותו המציפות נסבלות בלתי תחושות עם להתמוזז יכול אינו התינוק ההתפתחותי
 לו קורא ביון אשו בתהליך האם. אל החוצה, אותן להשלין ונוטה ומבחו׳ך, מבפנים
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reverie, לתינוק המאפשו באופן אותן ובזתבוירב אלו, בשלכות בתוכה האם מעבזת 
 כשהאם כן, בנפשו. ונסבלות לעיכול ניתנות שתהיינה כן לתוכו, חזוה אותן לקבל

 ונותנת שלה המנטליות היכולות בעזות אותם כועבזת התינוק, השלכות את מקבלת
 להפון יכולה היא כמיכל להשלכותיו. (container) מיכל מהווה היא - משמעות להם
 הפונקציה את מפנים התינוק שבו בתהלין לוגיעה. מוות ופחזי להנאה כאב לשובע, ועב

 תהלין הגשות, של התמוה בעצמו לעשות בהמשן לומז הוא המתמיוה, האימהית
 מעוגן כשהוא כן, למחשבותיו. גם כן ואחו לוגשותיו התינוק למוזעות בסיס המהווה

 החשיבה פיתוח על לכת מוחיקות השלכות זה לתהליך יש מוקזמים, וגשיים בתהליכים
 בהכלה קושי יש שבו במצב להשתבש עלול התהלין אן הסיכובוליזציה. תהליכי ועל

 להישוזותו לחייו, ומוחשית ממשית כן כל לחוזה נתון אשו הווה הילז. וגשות ובעיבוז
 על מצביע ביון כזה. מיכל להיות יתקשה התינוק, של הקוגניטיבית ולהתפתחותו הפיסית

 עלולים התינוק של והתסכולים האימה הפחזים, ובויכוך בעיבוז ההווה של שהקושי כן,
 חוויה כל החוצה לבעוט אז עלול התינוק מגן. מיכל וללא לפחזיו חשוף אותו להשאיר

 גילוי, של התנסויות ממנו נמנעות כף פנימית. והכלה עיבוז של אפשוות ללא וגשית
 וכזנגז הסימבולית, החשיבה יציות בבסיס נמצאות אשו התנסות, כותון ולכזיזה שינוי

וגשיות. חוויות של לקומוניקציה שנאה של פנימית עכוזה נוצות

 - מנטליזציה" "עושה האם שבו האופן על מצביע ביון, בעקבות (,Fonagy, 1998) פונאגי
 מחפשת הוגש, את מזהה היא לוגיעה, ממצוקה אתהתינוק מעביוה היא שבו כיצזבאופן

 מסוים לתינוקה מעביוה שהאם מזגיש הוא להתנהגותו. כושמעות ונותנת סיבתיות
 שהיא שמשמעותו למשל(, )חיון, הפון אפקט עם יחז המצוקה, עם הזזהות - מנוגזים

 מנטליזציה עושה היא זו בזון פוספקטיבה. לו ומציעה אותו הבינה צוכיו, את זיהתה
 ההתפתחות. במחלף סימבוליים ויותו יותר ביטויים כוקבלת אשו התינוק מצוקת של

 משמעות. של התחלה לתינוק הנותנת תקשוות בונה שהיא בכן, מכויע תפקיז לשפה
 להתנהגותו משמעות ונותן אותו שחושב האחו, של ההפנמה זון לחשוב לומז התינוק

 לצמוח יכול זה תהלין אן עצמי. את לחשוב להתחיל יכול אני אותי חושבים אם כן -
 מצביע (Fonagy, 1998) פונאגי בטוחה. ואשונית התקשוות בתון כועוגן כשהוא וק
 לסגנון קונקרטי חשיבה מסגנון הילז של מעבו מתוחש ההתקשוות שבתהלין כן, על

 פונקציה לקיים יכול ההווה שבו בקשו מתאפשר המעבו כאשו יותו, סימבולי חשיבה
 ובאינטראקציות משותפים משחקים באמצעות כן, הילז. עם לשחק ויכולת רפלקסיבית

.mental state concept-9 - משותפות חוויות בעזות - נבנה יומיומיות,

 ביכולת פוגעים ולהתפתחותה, לחייה עמוקה וחוזה ההתקשוות בתהליכי פגיעה
 רגשות של גם כמו והשובע, הועב סימני את לזהות ביכולת ילדתה, את האם של הפענוח

 בין שהתאפיינה הישוזותית, הווית עכוזה התפתחה חייה. במהלן שלה והתנהגויות
 כמקום יעלי של המשחקי המוחב אם־בת. בקשו המשחקי המוחב של בהגבלה השאר
 משותפים מנטליים מבנים שבונה כמקום האם לבין בינה המשחקי והמוחב טבעי לריפוי
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 להישגים לזכוונות של פנים קיבלה ההישגזותית ההווית העמזה למצומצם. הפן
 זמן. כבזבוז כמיותו, נחווה להשגתם כוון שלא מה כל )קוגניטיביים. תפקוזיים - ממשיים

 קונקוטי חשיבה מסגנון מעבג שיתוחש האפשוות גם אן המשחקי, המוחב צומצם בכן
 עזויות ולחפש להיאחז צונן היה כן יותו גבוהה הייתה שהחוזה, שככל נואה, לסימבולי.
חויגות. ומסמן למבהיל הפן פנימי עולם שביטא מה כל שלה. ל״תקינות"

 סלקטיב - שלה והסימפטום והמנטליזציה, הסימבוליזציה בתפקוזי קשו פגיעה ליעלי
 חוויות ולייצוג לחשיבה ביכולת הקשווה הכוללת, בבעיה כוכיב לואותו ניתן ־ מוטיזם
 שלה קושי לבטא עשויה מזיבוו הימנעות הנפוזות. בתחום לקושי ובמיוחז וגשיות,

 זמנה טום פויזה התקיימה החיים, בואשית מיזוג חוויית במקום נפרזות. לקבל
 ואחוים טסטין התעכבה. הוגיל, ההתפתחותי בתהלין להתוחש אמווה אשו והנפוזות,

 קושי ליצוו עלולה האובייקט, מן וטואומטית מזי מוקזמת שפויזה כך, על מצביעים
 יכולות מתפתחות לא כאשו לכן, בנוסף (.2003 שולמן, )ואה כלשהי נפוזות לשאת

 מפותחות יכולות גם להתעכב עלולות לשובע, רעב תחושות בין מובחנות של בסיסיות
 של בנייה זון הנפוזות עם התמוזזה יעלי האחו. לבין העצמי בין - מובחנות של יותו

 אפשוה ולא אליה לחזוו לאחו אפשוה לא היא האחו. לבין בינה נוקשה גבול/٢חי
עולמה. ואת עצמה את ולבטא העולם" אל "לצאת לעצמה

 והאחר העצמי בניית בתהליכי שלובים הסימבוליזציה תהליכי כיצז מזגים ביעלי הטיפול
 תהליכי ועושה חושב אשו משמעותי אחר עם בטוח לקשו ביכולת וקשווים )נפוזות(,

קשים. וגשות של טונספוומציה

 חוויות התמזגות, של משלב - חיוניים התפתחותיים שלבים זון עובות יעלי בטיפול,
 של מנטליים ייצוגים נבנים התהלין בתון הנפרזות. ניצני ٧לבצבו ועז אומניפוטנטיות

 יותו, סיכזבולי חשיבה לסגנון קונקרטי חשיבה מסגנון לעבוג ויכולת האחו, ושל עצמה
 בוגשות במחשבות, לעסוק ולהתחיל פנים להעמיז לשחק, להתחיל לה שמאפשו באופן

 לכל כזותאכזת טיפולית נוכחות זווש אשו התפתחותי טיפול זהו זה, בכוובן ובמניעים.
 שהיו התפתחותיות חוויות לחוות להזזמנות זקוקה הייתה יעלי נמצא. המטופל שבו שלב

 ואפשרויות אומניפוטנטיות של זמנית חוויה חומרים; עם נאשוני חושי מגע - חסנות
 הגי )נפוזות(. יותג מפותחים התפתחותיים מבנים יושתתו שעליהן משחקי, למוחב

(1998 ,Hurry) עם והאינטואקציה המשחק - ההתפתחותי בטיפול כיצז מזגישה 
 השלב לפני הגבה והאחג, העצמי תחושת בבניית המרכזי התפקיז את ממלאים המטפל

 ההתפתחותיים לשלבים בהתאם המשתנה "המשחק משמעותי. להיות יכול הפיגוש שבו
 המחולל האכוצעי והן הטיפולי התהלין של גפלקציה הן מהווה - בהם נמצא שהילז
 לנפרזות יכולתו את לאבז בלי המטפל של אמיתית השתתפות כוחייב הוא אותו".

 בזלגית, והמשחק המחבואים משחקי כמו יעלי, עם המשותף המשחק ולגפלקטיביות.
 עצמיותה תחושת בבניית כמו סימבולי, למשחק יכולתה בבניית חיוניים גכיבים שהיו

 שהפונקציות בילזים שהטיפול מזגיש, (Fonagy, 1998) פונאגי גם האחג. ותחושת
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 המנטליים. !התהליכים הופלקטיבית כ!לת١ה בבניית עוסק פגועות, שלהם המנטליות
 ושל שלו והנגשות המחשבות את במוכז מציב המטפל שבו המטפל, עם הקשו זבן

ולחשוב. משאלות למלא לוצות לזמיין, להוגיש, הילז מתחיל המטופל,

 בהזזמנות חזש, כאובייקט המטפל של בתפקיזו עוסק ההתפתחותי הטיפול של נוסף פ!
 ובכן המקווי, ההתפתחותי מהאובייקט שונה באופן לפעול למטפל מזמן שהטונספונס

 בטונספונס לפגוש םחדשיםשלקשוושלהתפתחות.הילזהמטופלמצפה١לסלולזפוס
 יפעל שהמטפל מוזעת, לא ציפייה בו קיימת גם אך והמוכנות, הישנות התגובות את

 זובקת כשיעלי טננספננסיאלי. כאובייקט מאשו יותו התפתחותי כאובייקט שונה, באופן
 גבול ללא כוקבלת או )אימא(, ומענישה מגבילה לתגובה כוצפה היא המכוניות, את עליי

 חזשות חוויות אצלה להנביט שמתחילה מוכות, לא חזשה, תגובה פוגשת אן )אבא(,
משחקי. מוחב ושל בקשו ממשות של חוויה -

 חש הוא כאשו ההתפתחותי התהלין את "לזחוף" לעתים עשוי כזה בטיפול המטפל
 של אווכה תקופה לאחו מפנה ליצוב עשויות כאלה התעובויות לכך. בשל כבר שהילז

 ממושכת הימנעות לאחר התינוק, את אאכיל שאני ליעלי הצעתי כאשו היה כך תקיעות.
 לעסוק החלה יעלי שבהן פגישות, של לרצף שהוביל מפנה נוצו בחזו. הבובות עם ממגע

הבובות. עם במשחק אף ולבסוף אוכל הכנת של דמיוני במשחק

 הטראומטיות, המוקזמות החוויות של עיבוז אפשו הטיפול התפתחותי, טיפול היותו לצז

 אפשו הטיפול במגע. איתם להיות או להכילם היה ניתן שלא בזמן שנחוו שבוים אותם
 של מתמשכת חוויה זון הפנימיים", "החורים איחוי הקוע, איחוי של חוויה התחלת
 אפשוות הכוללת ומותאמת, זמינה קוובה, נוכחות זוך זאת, כל והכלה. וציפות אחזקה,

פוח". "כמו שנפתחה עז אותה לגלות ובהזוגה החוזות זון שלא איתה להיות

 משמעותית, הייתה ההווים עם העבוזה הטיפול, בחזר התרחשה העבוזה שעיקו אף על
 של בהבנה השינוי אחו. באופן כהווים יעלי עבור נוכחים להיות להם שאפשוה בכן

 להשתחוו להורים אפשוו - בחוזה ההפחתה עם יחז להם, המקווות ובהבנת קשייה
 ٢לח של בולט ביטוי שהייתה למטרה", ומ"המכוונות נתונים, היו שבו ההישוזותי ٢מהלח

 מקום הנותן כזה - יעלי עם בקשר אחו מוחב להם שאפשו מוחב בתוכם נוצו זה.
 ליעלי אפשו זה יותו. מותאמים בגבולות הכווכה ולהיענות רצונות של לביטוי למשחק,

נפרזות. לקואת להתפתחות מוחב

 היה זה "אימא". לה ולקווא לאיכזה לפנות החלה כשיעלי היה, בטיפול הזוך כוציוני אחז
 זה היה יעלי, עבור באם. גם כמו ביעלי, שחל השינוי את בתוכו שקיפל התפתחותי, הישג
 בקשו שחל לשינוי עזות - בקשר לקרבה ביטוי גם בזמן בו אן לנפוזות, מובהק ביטוי

 המתאפקת ותגובתה יעלי, את כששמעה שחשה ההתרגשות האם, עבוו לאם. יעלי בין
 ליעלי לאפשו החזשה ליכולתה ביטוי ובמיוחז זה, בהישג שלה להכוה ביטוי היו אליה,

עצמה. שלה להישג זאת לחפון
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בית!" בניתי דקות 50ב- "איו ב.

PDD ע□ בילד טיפול

*אניאב אילה "

יחשלים. שפ״ח - טופיםטית1פסיכ1 פידריכה חימכית פסימלופית - אריאב אילה *

מבוא
 בגן שנתיים במשן אותו שלוותה הגן, פסיכולוגית יזי על הטיפולי' ל׳כווכז הופנה יוני

 בתחום תמונות בעיות של העוכה עם לגן הגיע הוא בתקשוות. בעיות עם לילזים
 שהייתה ולאחו שנתיים בתום בוור. לא שמקוום הסתגלות וקשיי השפה התפתחות
 בעיות על זגש והושם בשפה טיפול המשך על ٧הומל השפתי, בתחום ניכרת התקזמות

המשפחתית. בחוויה מציאותי נקע עם קיומיות בחנזות הממוקזות נגשיות

 מגיב הוא פסיכו-זינמי. מטיפול ליהנות יוני של היכולת את הזגישה המפנה הפסיכולוגית
 זובי ז־רן כזה "מסר" העבינ ואף סימבולי משחק לשחק מסוגל מבוגנים, עם לקשנ טוב

 אמר: מהכיסא נפל כשהזובי או ا2 ٢هحغ٢ ؤ)،׳?، זנכו: וזיבנ ההענכה לפגישות שהביא

 نلءا اداfc,٢’וכ٠ר٢ר'ך3>אחרתאמגעלהזובי: בפגישה .٢٢را٠ ),نرجه, ,٥١ה
בטיפול(. מרכזיים לנושאים אלו אמינות יהפכו )בהמשךار٨׳/

 נוספות שנתיים ולאחנ אחיו נולז חוזש ו4בן כשהיה ילזים, שלושה מבין נ1הבכ הוא יוני
 והיה אחרת בעינ רבות שנים עבז האב ממשלתי, במשרז עובזת האם אחות. נולזה
 אחנת לעבודה עבנ האב הטיפול תקופת סוף לקנאת בלבד. שבוע לסופי הביתה מגיע
בבית. תנ1י והיה

 עם לילזים תקשורת בגן השלישית שנתו במהלן היה כשהוא יוני עם להיפגש התחלתי
 פסיכולוגי-חינוכי השינות של בתחנה הגן, שעות אחרי נענכו הפגישות גבוה. תפקוז

לביתו. הקנובה

 של בתחומים תקשונת קלינאית עם עבוזה בעיסוק, ניפוי שונים: טיפולים קיבל יוני בגן
 עם נגיל בגן חלקי ושילוב להיכנותנו שקזמה בשנה במוסיקה טיפול ותחבינ, סמנטיקה

ילזיהתקשונת. קבוצת
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והחומר הצבע לעולם צלילה הטיסול: תחילת
 לונון כשפסע ת,١חומ גזולות עיניים עם צנום, שש, בן קטן, ילז יוני, הרגיש או חשב מה

 איננו ומאביו, הגלויה( )בהתנהגותו ממני מתעלם באביו, מלווה הואשונה בפעם החזר
 כשהוא מגיח הוא שממנו פנטזיה, של לעולם מיז צולל החזו, את עוזב כשאביו מגיב

זה? מה אותי: ושואל ועש שומע כשהוא או לשירותים ללכת מבקש

 זקוקה הייתי חושב, או מוגיש הוא מה עצמי את לשאול הוביתי יוני עם ההיכרות במהלן־
 המצמיתה החוזה את איתו יחז להוגיש אליי, להגיע שלו לעולם לתת ולסבלנות לזמן

 משותפת הימצאות או אוגון או הבנה לו ולהחזיו מובן, לא גירויים, מוצף כאוטי, עולם של
אותו. שתרגיע

 היזועה משמעות עם מילים שונים: בחומוים ואותי החזר את והציף מוצף היה יוני
 צבעי חרקים, מפלצות, וטובים, רעים מופנמים אובייקטים יותר, מובנות ולעתים לו נק

 או בחזג לו שנמצאו חומנים מיני כל ועוז אזמה סבון, מים, ומתערבבים, נוזלים גואש
.٢מבחו שהביאם

 היה כן לו. ומחוצה בתוכו גבולות של אי-הימצאותם היה בתחילה ביותר הבולט הזבר
 ٧החו כאילו פנימה מבחורי נכנס בזיקה; ללא תמיד, שם היה כאילו לחזר כשנכנס
 של תהליך ללא אחז, עולם הם כאילו לו וחיצוניים פנימיים בעולמות מצוי שווים, והפנים

 למשהו זקוק שהוא ברור כאילו שצרין מה ממני מבקש/תובע פריזה; וללא התקשרות

תינוק(. )כמו לו שנענה מישהו שם ויש

 נקשרו בראשי שעלו המחשבות מאוד. חזקה חושית לחוויה הפכה יוני עם המפגש שעת
הראשונית: החוויה ביצירת האוטיסטי-מגעי האופן על בדברו אוגזן תומס של מילים עם

 להגדיר מאוד קשה ולפיכך חושי, קדם-סימבולי, אופן הוא האוטיסטי-מגעי החוויה "אופן
 המוקדם הפסיכולוגי לארגון תורמות חושי מגע של וחוויות מקצב תחושת במילים. אותו

 ביסודם נמצאות השטח פט על מנע של חוויות ונם מקצב תחושת נם זה. באופן ביותר
 יחסים הם שאלו לומר יותר נכון אובייקטים... עם אדם של ביותר המוקדמים היחסים של
 של להרנשה קשיות בין מקצב, להרגשת פעימה בין ,סגור שטח של להרגשה צורה בין

 דוגמאות 0,7 אלה כל , 70 7رلر של מחזוריות,'התכיירות' סימטריות, רצפים, זוויתיות.
 מגע של מוקדמות חוויות להתעורר... ראשונית עצמי חוויית מתחילה שמהם למגעים

 החוויה שעליו מקום(, תחושת להיות שיהפוך מה של )ההתחלות משטח מגדירות חושי
 7יכ׳ מבחוץ צופה )שרק קטים' עםיאוביי חושיותאלו חוויות באמצעות ומאורגנת. מצרת

 מאורגנותומארגנות...למעשה חוויות של ביותר המוקדמות הצורות נוצרות כאובייקטים(
 התיחום, הזפוס, זה שחשוב מה בעצם ואחר; עצמי של או ٢וחו פנים של תחושה כל אין

ו(.5 ו:002)אוגזן, וכדומה" הקור הרכות,החום, הקשיות, המרקם, המקצב, הצורה,
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 בפגישה זבוים. חלקי משחי, להבין היח ניתן הכאיט׳, יהמלל לחתרחשייית במקביל
 בזמויית משחק אל", הגב עם השטיח, על הזמן ווב את בילה היא ייני עם הואשינה

 יחסוים, בזקילקלים דבוים על בווו: ייתו לעתים אבל בגיר, לא במלל מזבו לויב שינית,
 מזבו מלחמית, של ויעשים יצלילים קולית מפיק כשהיא הזמייית, בין קרבית מפתח

 לשיריתים(, ההליכה כמי בוינה פיזית )תחישה קיו מוגיש הוא כאילי שנשמע משהו על

 היא כמה עז לי בויו ולא חע5ע אומו: יהוא מחנות, שני מסתמנים הסוף כשלקואת
 שזהו לעצמו לומו יכול האם וטיטאל׳, ממשי באופן מהרעים או כוהטובים חלק מוגיש

משחק? וק

 זמיינ״ם סיפיוים מיני כל לה מספו כשהוא זאגתה: על לי מספות האם מאוחו, ייתר
 שאלו ׳יזע היא האם כן, על חושב היא מה יוזעת לא היא מציאית, חלקי על הנשענים
לזמיין. מציאות בין מבחין לא שהיא רב, חשש לה יש סיפיוים?

 מזבו היא הליח, על בגיוים בתחילה מצ״ו הוא הפגישות. במשן מאוז פעיל יוני
 ולעתים משונים שמות עם זמיוניים לעתים רחוקים, עולמות על הציוו כז׳ תון הובה

התיכון. המזרח מפת או השמיים גומי מפת למשל מציאותיים:

 קוהונטי כוזיבוו עובו הוא בגיאוגופיה, רב יזע ומפגין אמיתיים בשמות נוקב שהוא תון
 אותו מבינה אני בהזוגה, לי. מובן כל חסו לזיבוו ובהג״ה( בתחביו שגיאות עם כי )אם

 כמו מציאותיים, איוועים נכנסים ההתוחשויות שלתוף לשמוע ומצליחה ׳ותו קצת
 התאומים, מגזל׳ נפילת קטסטוופות: כלל בזון חזשות״ם, איוועים או חגים נושאי

 בתחילה, מאוז. אליהם נמשן הוא הגואש צבעי את מגלה כשהוא ובין. וצח פיגועים,
 משינוי ונהנה בשכבות הזפים על צבעים מווח תוכן, ללא זפים על מבוקות בצביעה

 ומלכלן מתלכלן הזפים, על צבע של וגזלות הולכות ככוויות שופן בהמשן, הצבעים.
 של כוהמויחה ,٢הנלח הבקבוק צוואו שמפיק מהועש חושנית הנאה נהנה הסביבה, את

 לגושים הנ״וות מהפיכת בזה, זה הצבעים של ומהשינוי מהעובוב השולחן, על הצבעים
צבע. של

 יחז שוקעים אנחנו השולחן. ליז קטן כיסא על קווב, ליזו, יושבת אני אלו בפגישות
 תמיז לא זומטית, התוחשות בועת בתון מצו״ם והמלל, הנ״ו הצבע, בתעוובות

 ביחז, בבועה ההימצאות הנושא, היא עצמה שההתוחשות חושבת, אני בזיעבז, מובנת.
 שלי שאמיוות הוגשתי, בטיפול זו בתקופה ליזו. שלי והנוכחות הגולמי בחומו ההתנסות

 שמע לא או הגיב לא יוני החיצון". "מהעולם כמשהו נחוות שקורה מה של להבנה בנוגע
 עצמה, להתוחשות קשווים שהיו אלו היו הבועה בתוף שהתקבלו זיבווים כלל. אותן
 אוגזן: של ובמילים לכן. הנלווית החושית וההנאה לחומו או לצבע שקווה מה של ליווי

 של לייצוגים קשר כל אין האוטיסטי-מגעי פן1בא העצמי של חושית חורה של "ליסודות
 ת.٨מל׳ סימבולית מבחינה ואם אידיוגראפית מבחינה אם האדם, של רגשיים מצבים
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 מקצב, סימטויה, צורה, של הפתאומי והערעור התינוק: היא החושית החוויה הזה, באופן
(.35 )שם: התינוק" של סופו את מסמנים עוויתוכזומה התכייוות

 לחשוב, לי גוומת הצבע, עם כמעט הטוטלית החושית, להתעסקות יוני של הצלילה
 גבולות של בוווה יזיעה אין שליוני שלי התחושה למרות בחזר. יותו בטוח מוגיש שיוני

 הוא כלפיו: שלי ההבטחה גבולות הם מה בזוכו בוזק הוא וסוף, התחלה של פנימיים,
 שאולי סבווה, כשאני מבולבל. באופן ומספוים וזמנים ימים על פעמים, כמה מזבר,

 מסגרת על איתו ומזבות הנושא את לו מחזינה אני בינינו, הקשג גבולות את בוזק הוא

 ا ء, pw שח׳٥2 وهع׳نآل׳ יהיה م ديك)־, هاو אומו: יוני ,החופשות. השעות הטיפול,
ftk ׳/ حط מול י٢ןו٠ ..יסן.٨׳, 02 י٢זו٠ח1ס .الم..׳P'A :יר׳ו יש ובהמשן

 د׳٨مثء,ا2,٦ىء׳ا ن>-,ا’٨ر ׳ن ؟...P׳׳يك ■4200 1ر٧ح حتمعن’ار ׳٦د׳بر2 ׳ا٦ا2بريك׳׳2ا)־׳1نء
’'!2رم م >٥٩١' ز ء כ|> ואומר: גדולה צ^ע ת1כ؛ שופך יוני  10210 )٢ا٢ت(2 ه2آل׳ق ٢٥ سإذا סן٥٥ الا|?... )',Mo’Jlo כ׳ ׳ه٢ش ?لرل٢ا٢غا ه؟

 ءابر ء,م ... الااًا ،>0ا1دخربح ءاارا 2هاك مء, י׳סהו٨ז هم م٨ي0ك يك׳ ׳...٨وء,٨׳/٢
.٢٠ ء,ز - ؤيك| 1ء٢يك يعءم رء|'ر'0رجعك

 )הוא שלו הגוף חומוי ושל הצבע של ונזילה גבולות חוסו שלצז מבינה, אני בזיעבז,
 זמן גבולות של הבנה או יזיעה גם יש שלי(, בליווי לשיוותים פגישה כל כמעט הולן

 יזיעה ובעיקו זמן, של תחושה קיימת אבל מאוז, קוהונטי באופן לא אמנם ומסגוות,

ומהיעלמות. מפויזה וחוזה קשו מהו של

 קוהונטי באופן מאווגנות חלקן ובות, וחוויות התנסויות בתוכו נושא והוא שש בן וק יוני
 ובה. חוזה אצלו מעוווים ולכן והמשכיות וצף חסוי כאיוועים יזו על נחוות וחלקן

 העולם על עובזות )יזיעת מציפים נפשיים למצבים קוגניטיבי ארגון בין הללו הניגוזים
 אחו הניקיון לעומת הצבע )שפיכת לסזו כאוס בין לעצמו(, שמספו סיפווים לעומת

 הפגישה(, סיום לעומת החושיות בהתוחשויות )שקיעה מוגזו לזמן נצחי זמן בין כף(,
 מעצם )ההנאה יחז מצויים והקונקוטי שהסימבולי כפי הזמן, כל קיימים אלה ניגוזים

כוייצג(. שהוא מה לעומת בחוכוו העיסוק

 לומז אם בין מהסביבה, אינפוומציה של אזיוה כמות הזמן כל הקולט שיוני, נואה
 הוא כן ולווסתה. אותה לסנן מסוגל איננו באקואי, אותה שומע או מסוזר בתהלין אותה
 חזשותיות. אינפוומציות שחווה כפי קובה, של מיזה באותה שלו אישיים איוועים חווה
 סיפווים או טרור יזי על מאוים שהוא כמו הפנימיים, האובייקטים יזי על מאוים הוא

 סימבולי. באופן ולעתים מוחשי באופן לעתים בהווה, קיים הכול ומההיסטוויה. מהתנ״ך
 ובין( ווצח עמיו יגאל על כששואל )למשל, מעצמו והוחקה בהיוות של איים כשיש גם

 של הכאוטית בסחוחות כן אחו נבלעת לו לתת מנסה שאני המסוזרת האינפוומציה

הנוזליים. החומרים בתון והעשייה המלל
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 וצהוב לבן צבע שפיכת כזי ן١ת העולם: את בעצמו לאוגן ניסיונות עושה הוא כך, בתון

 Iczicn (,0והי٥ עצמו: לתוך מנ1א הוא מתקבל, צבע איזה לבחון כזי שלו וענבוב
 رمرءغا ai\\3 ٢عوا ור׳יסו؛) לה (0והי٢٨(.../0והי٥ מתכוון( למה שואלת )אני והיסן٢׳۵ה

H שה٥י ءاال حءأ הזף(. גבולות על )מצביע حءأ دو
 ובני פנעה מאיימים: נושאים זה אחו בזה נלמזים כשבגן יותו, מאוחו חוזשים כמה

 ؟ף٢٥הי٢ ה٥ר،ג |’2 ٢؟2הה ה رم אותי: שואל הוא ישראל, וכזלחכזות היטלו ישואל,
 כל לאוון אותנו שילווה )גיבור יורי על מספו צבע, עם נייו של גושים יוצו כן כזי ותון

 הנייו שעיגולי ואומו טוב, הוא ולעתים וע הוא לעתים העולם, על ששולט הפגישות(,
 למוחות רעים ממוחות המוחות את להפון יוכל ויווי עושה שהוא מוחות הם שנוצרו

׳اودبر؟ ءابر رماض٢׳دام וזח٢ yidb رم׳ לי: אומג כן כזי ותון טובים,
 פעולתו כמו אן החנזות. מפני הצלה של כעוגן ה"מוח" של בהפעלה במחשבות, נאחז יוני
נוספות. חרזות מייצג - במוח השליטה זגן העולם את לאנגן הניסיון הבומגנג, של

 מובן, בלא לנגע לשהות שלו, בחוויה יחז איתו להיות מאמצים עושה שאני מנגישה אני
 לי יש זאת, עם יותו. מובן יותר, מאוגגן אחר, משהו לו להחזיג אוכל ואז ובכוציף במאיים
 אן צוין, שהוא כמה בתהלין להיות לו לתת אין הצבע, בנושא ההגבלות סביב זילמה

 זמן לאחו בפגישה. שינוצל צבע של סביוה כמות על ועליי, החרו על לשמוו במקביל
 להשתמש פגישה בכל לו ומאפשרת קטנים פלסטיק למיכלי צבעים מעבירה אני מה,

ווצה. שהוא בכמה

 לרווח וזקוקה וב זמן החזו את הפגישה לאחו מנקה אני ואותו, אותי מעסיק הניקיון גם
 כמה לאחו מתלוננים. לא ההווים אן מאוז, מתלכלן הוא זאת. לעשות כזי הפגישות בין

 יוני כתמים. להסרת האפשויים הכביסה תכשירי כל את ניסה שהאב מגלה, אני חודשים
 או סינו עם יחז מוגבל, צבע של שהפתרון נואה בקונפליקט. ונתון המסוים את קולט

 עם משותפת שיחה לאחו הסכים אבל וצה, כן כל לא )הוא פעם בכל לובש שיוני חולצה
הקונפליקט. את מוגיעים האם(,

 קצת עובז שיוני לאחו בניקיון. עיסוק של לכיוון משתנה בלכלון העיסוק השנה, בהמשן
 והסביבה הכיוו ושל עצמו של בניקיון עסוק הוא ושם לחזו ٢١מח לכיוו עובר הוא בצבע

 מהניקיון נהנה זוומים. מים של מהתחושה מאוד נהנה כשהוא אווכות, זקות במשן
 לסביבה, היענות של צורן משרת שהניקיון לי, נואה קומפולסיבי. באופן לעתים בו ועסוק

 או כעס ולמנוע לוצות וסימבולי( מוחשי באופן ההווים בשביל )וגם בשבילי ٢מאמ אולי
טוב. ילז שהוא לכן אישוו מבקש והוא כן על איתו מזבות אני אכזבה.

 מהצבע, שהייתה להנאה יותר זומה נעשית ומהסבון מהמים שלו ההנאה מכן, לאחו
 לנקות אפשו כמה עוויות: תחושות ושל הגוף של בזיקה עם קונקוטית חושנית הנאה

 שזוומים המים על מזבו הוא פעם מזי הקוים. או החכוים המים עם מוגיש הוא ומה
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 חרקים על לזבר מתחיל שם? יש מה זוומים, הם שאליו השחור בחוו ועסוק מהכיור
 הנאה יותו יש בינתיים בטיפול, יותו מוכזי לחלק מאוחו יותר יהפון זה עיסוק שם. שיש

ולחומנים. למגע והתמסרות

 כחומרים בתחילה הגופניות התחושות ואת המגע את החווה התינוק את מתאר ויניקוט
 את כן ואחו הנפשית במערכת שלהם הייצוגים את כן אחו יצוו שמהם ראשוניים,
הקוגניטיבית: ההמשגה

 הופכת הבריאה שבהתפתחות (,Psyche) נפש כך אחר (Soma) נוף יש "בהתחלה
המכונה שלישית, תופעה מופיעה במאוחר או במוקזם בגוף. מעוגנת להיות בהדרגה

.(Winnicott, 1988: 139) "Mind"

 כזהקונקוטיזציה הואשוניות, הגופניות מהחוויות המעבו על מזברים ואחוים ויניקוט
 למילים כוהסביבה, הנפרז הגוף לתפיסת ולסימבוליות, לייצוגים בגוף הקשווה

ולמחשבות.

 בתהלין פגיעה או כלשהי, נוירולוגית פגיעה בגלל יוני אצל - משתבשת כשהזנן האם
 בגירויים מוצף כשהיה הנורמטיביים, השלבים זוך לעבור הכלים את לו באין ההתפתחות,

 כשהוא או וחוזשיים שנה בן רק והוא אחיו כשנולז או ויסות, יכולת ללא חייו, מתחילת
 מטפלת והאם בכליות לניתוח חולים בבית מאושפז כשהאח מותאמת, לא פויזה חווה

 גבולות את להרגיש גופו, את להמשיג היכולת נפגעת אז האם - הגוססת באמה במקביל

מתאימה? גופנית/נפשית המשגה וליצור הברורים הגוף

 הנלווית לקוגניציה הפיסיות התחושות בין כאוטי בלבול יש בפגישות, החזר, בתוך
 יכולת וללא ארגון יכולת ללא ורעיונות תמונות מילים, מחשבות, של הצפה יש אליהן,
 הפגיעה עוצמת רגיעה. של מיידית תגובה יש מאורגן, משהו לתת מצליחה כשאני ויסות.

 המאוחרת השפה התפתחות על חושבת ואני נמשכות שהפגישות ככל לי מתחוורת
 ומחשבות מילים כשיש זווקא אחרים; בתחומים טובה אינטליגנציה למרות יוני, אצל
 והלא המציפות והמחשבות המילים גובות, החוזה - וההמשכיות המבניות חסרה אבל

הגוף. של הפוגמנטלית לתחושה ותורמות חרזה של למקור בעצמן הופכות מובנות

 גם אלא (,1996) ויניקוט שמתאר כפי האורן, בציו רק לא משתבשת ההתפתחות
.Mind™- הנפש הגוף, בין הזמן כל המתקיימת בסינכווניזציה

 של בעולם כולו שוקע חושניות, בחוויות כולו השקוע כתינוק ובמים בצבעים משחק יוני
 לגלות ורוצים סקרניים חלקם אחרים, במקומות נמצא גם במקביל אך ותחושות, מגע
הכאוטי. בעולמו סזר לעשות מגויסים וחלקם במילים העולם את

 מאוים מוחזק, לא האסלה, לתוך נוזל הוא שממנו כמשהו הגוף את מרגיש הוא לעתים,
אוגזן: שמתאר כפי שם, להן שאין בחרזות מוצף לבולעו, המאיימים שונים מחוקים

218



שליש׳ שער

 אצל המתוארות חוויות החושים... ׳7׳ الح הנשלטת החוויה של ההמשכיות "התמוטטות
 כחוויה ,מתארים יותר בריאים ומבוגרים ילךים אצל וגם פתולוג׳ מאוטיזם הסובלים ילדים
 נופל1 החוצה דרכה דולף אדם אותו של שהפנים למסננת, הופך אדם של Iעור שבה

(.55:1002 )אוגזן, כלשהי" הגזוה או פנים משטח ١ק١١המ צווה חסר אין־סופי למרחב

 שנינו בחזו, אינטימיות של וגע כשנוצר ושלם; יותו מוחזק עצמו את מרגיש הוא לעתים,
 הוא הנוזלים( לחומרים בניגוז מוצקה )מבניות בניינים על משוחחים השטיח, על יושבים

حءأ. )'IcQj'J ن,ز Me וד? 9ח,٥ ן T 2(1ר to׳’׳ ׳٢ء,ا bic ואומו: עליי מתופק
 העין את לשטוף ניסה הוא לעין, סבון לו ונכנס הסבון עם יזיים כששטף אחרת, בפעם

לגוף. העין בין שמפו לי נכנס ואמו:

 שלמה כיחיזה במחשבות אצלו מיוצג איננו הגוף מהגוף. חלק איננה העין בתפיסתו,
אינטגוטיבית.

 ר׳٢צ٨/٢ 2ז٥ו د בגוף: לו שקווה מה את לעצמו, או לי, להסביו מנסה הוא אחות בפעם

ج׳ج׳... לר׳ ا٦يكن٢ا ׳סחור ??׳ לה
 מאוז מתעניין יוני מעצמו, כחלק הגוף תפיסת סביב המתוחשים השינויים במסגרת

 מספר שהוא הסיפור תינוקות. והתהוות לידה על שאלות שואל הוא והמוות. הליזה בנושאי
 על שהוסיף, ומפנטזיות חייהם על מהוריו ששמע מיזע מחלקי כוורכב ליזתו על לעצמו

 ואחר פוגמנטלי באופן זאת עושה הוא בתחילה לשם. מגיע העובר ואין בבטן שיש מה
 לו שהתנפחה שמן "איש על זיבג שבה הראשונה, מהפגישה יותו. מאורגן באופן כן

 זהות עובר, היווצרות על או ההיריון על מזבר האם המין, הבטן/איבנ על )מצביע הבלוטה
 הנייר, על הגואש בצבעי שיש בבליטות התעסקות זרן חרזה?(, מעורות יצריות או מינית

 הוא וממנו, הטיפולים חזר אל במסזרון כשהולן יז מעביר שעליהן הקירות על בבליטות
 המשכיות ונפש, גוף והליזה, ההיריון בנושאי מושקע השלם: העצמי חוויית בארגון עסוק

וקטיעה.

 מעבר למתמשכות הקונקרטיות החוויות את להפוף המשכיות, ליצור מנסה הוא בחזר
לפגישות.

 אבן שמתקשה, זהב צבע כמו: מוצקים חומרים והצבע הנייר מגושי ליצור מנסה הוא
 בצלחת המכוסה בצלחת אותם לשמור ומנסה צבעים ערבובי יוצר הוא סבון. או חזקה
 חלק בחזו שלו בארגז שומר הוא הפגישות. בין טריים נשארים הם האם ולבזוק אחות

 בשלב הביתה(. לוקח )לפעמים הבאה בפעם אותם ובוזק עושה שהוא מהזברים גדול
 קווה מה ובוזק וצבע אזמה עם במים כוסות ממלא למים, אזמה מוסיף הוא מסוים

 בכוס אותו שותל ,٧בחו עשב קוטף הוא מאוחו, יותר חוקו. כמזען זמן, לאוון להן
בחיים. אותו להשאיר שנינו נוכל והאם בו לטפל אוכל אני כמה עז לבזוק ורוצה בחזו
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ייחודי ילך

 והרצף ההמשכיות החיות, את אצלו ליצור אוכל האם אותי, שואל שהוא חושבת אני
בעולם? והסזר היציבות הגוף, של השלמות לתחושת ההכרחיים

יודע" אני שולט( אני לומז־, "אני
 ועלייה הספו לבית מעבר בפני עומז הוא ביוני, טיפול של הנאשונה השנה סוף לקנאת
תקשונת. לקויות עם ילדים המשלבת כיתה במסגות א' לכיתה

הקניאה. את נוכש ואף טוב ותפקונ התקזמות על רבים משובים מקבל הוא

 למטוה, בקליעה תחרותי למשחק עובר הוא בהנבה. פוחת בצבע העיסוק זו, בתקופה
 יזיעותיו את בגאווה לי מנאה צובר, שהוא הנקוזות בספינת עסוק הוא כן כשבתוף
 מתחושת הנאה תון נבות, נקוזות וצובו שלו היזע גבולות את עובו במשחק אן בחשבון,

 את סופגים ואנחנו הטיפול של ההמשן בשאלת גם עסוק הוא במספגים. שיש הגוזל
 למפגשים, חזוה ועל שתהיה ההפסקה על ומזבגים הגזול לחופש עז הפגישות מספג
בשבוע. פעמיים של יותו גבוהה בתזינות החופשה, לאחו

 ב׳מוכז כואוז חויגה היא בשבוע לפעמיים המפגשים תזיוות הגזלת על ההחלטה
 של תוו ויש זאת לעשות שעות מספיק אין פונמלית, מבחינה נבות. ונשקלה הטיפולי'

 להפיק ויוכל לכף זקוק שיוני חזקה הוגשה לי הייתה מאיזך, אף לטיפול, ממתינים ילזים

וב. וווח מכך

א'. בכיתה לוכוז יוני מהחופשה, והחזוה הלימוזים שנת תחילת עם

 בחוזות מוצף היה שבהן תקופות לכזעט לגמרי, כמעט נעלם הצבע עם המסיבי העיסוק
 הובה היה בחומוים עסוק היה שבו האופן אז גם אן וחיצוניים, פנימיים גוומים בגלל
בוווים. תוצוים ועם מתוכנן אסוף, יותו

 השנה. לאוון המרכזית התמה את היוו בעולם שלו השליטה ותחושות הלמיזה נושא
 לי להואות ונהנה הבסיסיות והחשבון הכתיבה הקויאה, מיומנויות על השתלט הוא

 הטובים. התלמיזים בין ונחשב מאוז מצליח הוא בכיתה שגם שומעת שאני תון אותן,
 שאפשו מה ירזה, תפקוזו סביב שלהם החוזה רמת בו, גאים מאוז היו מצזם, ההווים,

 מעגליות שיצו באופן (,Kohut ,1977) חיובי "mirroring)" ובה תמיכה לו להעניק להם
הישג. ותחושת התפעלות של חיובית

 או כל" "יוזע של גונזיוזיות לתחושות נסחף הוא שחש, הטובות התחושות לצד בחזו,
 הגירויים את לסנן מתקשה ושוב שלו מההצלחה מבולבל שהוא ונואה מכולם" טוב "הכי

 העצמי. הזימוי מבניית כחלק ולהפנים לווסת מסוגל שאיננו ובמחשבות בוגשות ומוצף
הפוומליים הלימוזים שלאחו )בשעות התקשוות צוות הספו בבית גם לכן, במקביל
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שליש שעו

 לתת תתקשו, הוא בעצתו. ותהעיסוק שלו תהגונדיוזיות תוזאג היה הוגילה( בכיתה
 לטרנס נכנס אותו, קוטע יוני תעולתו, תשהו על תססו אחר כשילז אחוים. לילזים כזקום

להפסיק. ותתקשה לו שקוו זתיונייס/תנזיתיים סיפווים של

 נתון היה שבה הואשונה התקופה לאחו הטיפול, של התפתחותית תבט שתנקוזת נראה
אחו. לשלב עובו הוא תחזש, הנוצקים תעורבלים חותוים בתון נע ובקונקוטי, בחושי

 של חוויה עבווו תהוות היסוז תיותנויות כאילו אותניפוטנטית, בסחוחות נתצא הוא
 הוויו תשואות לקול העולם כתלן עצתו ותוגיש הואשונים צעזיו את העושה התינוק

 אן הסבתא(. ותחלת שנולז האח אשפוז סביב קשה בתקופה היה הבית ללכת, )כשהחל
 עוצתות את להכיל תתקשה והוא נוספים ובים זבוים טעונה נפשו עוז. שנה בן איננו יוני

החזשים. ההישגים סביב ההתוגשות

 תוגילים עושה הוא תשחק. שהוא בתשחקים הנקוזות "ספיות" את תשכלל הוא בחזר,
 לקווא ניתן שלא ולכאלו לכויליונים, עז התספרים את ותשלשים הכוכפילים שונים
 עסוק קוהרנטי, יותו הוא בזיבוויו אינסופיים. בתספוים גזולים זפים תתלא אותם:
 את להפנים )תתקשה בגיל אותו יעבוו שאחיו על וחוזה קנאה גילויי תון ובאחותו, באחיו

 תישאו שהבכורה לו תבטיחה אני לעולם(. תשתנה שאיננו כקבוע הבכור היותו עובזת
בגיל. אותו לעבוו יוכל לא אחיו תתיז,

 סזו ועושה לחוזות תילים ונותנת אותו תבינה אני כאשו אלו, התוחשויות סביב גם
 כחוזשיים בתשן לגו. בקוביות לבנות תתחיל ובהתשן ברגיעה תגיב הוא בכוספוים,

 כוכוניות על סיפווים תספו תשוכללים, וכב וכלי תטוסים תושיתים: כובנים בונה הוא
 גזול הניצחון פעם כל ניצחונות, על נקוזות לעצתו נותן שהוא תון ,٧תרו ותסלולי תוו׳ןי
 לצז ותנ,١ תגוונות הפגישות כואוז, ו עכו תיטיבים האינטנסיביים שהתפגשים ננאה יותו.

 זפים, לוקח עצתו: בהגזנת הציוו זרן ועסוק לשולחן יושב הוא הלגו בקוביות העיסוק
 בעבנית שתו את הכהה הרקע פני על בעיפנון חווט ואז כהים פנזה בצבעי אותם צובע

 הוא לעתים, החושן. תתון התפציע שתו על הסיתבוליות, על חושבת אני ובאנגלית.
לזף. שתי את תוסיף

 הפגישה סיום שזתן תזכינה כשאני הפגישה. לזכון יותג כזוזע נעשה הוא זו בתקופה

 אני פעתים, כתה לאחו שנותרו. הזקות את שינצל ללא לצאת תתהר הוא תתקרב,
 לסיום זקות כתה שנשאוו אותות כשאני לצאת תתהו שהוא לב ששתתי לו, אותות

 ,٥2זר٥ 12 י٢ו,٥ ן٥? ٧٧&הי د׳ )׳ًا٨/٢׳اوهر ,^٥עונה: בתגובה יוני הפגישה.

M'lc ׳٢ء,ا רחח,2 י,٢ה٨חג ءا٢ Ic'n م٢׳٦مت>0بر ٢1ح ذادم ء׳٢
 על כוספו הוא האם האחרון? הזתן של תשהו או תוקזתת חוויה על לי כזספו הוא האם

 על תספו הוא אולי או הזתן, בתפיסת שלו הקושי בגלל בו שנוצקה חוויה של הפנתה
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ייחודי ילד

 לאחו ,באמה? חולה שנולז באח עסוקה כשהייתה בשבילו הייתה לא שאימא התקופה
הפגישה. סוף לקואת מהחזו לצאת עוד מיהר לא זו פגישה

 מגיב יוני לחזו. חוזות המציאות עיראק. מלחמת הפוק על עולה לערך השנה באמצע
 עם מאוז הובה מצייו הוא קרבות. ומביים לגו מקוביות טנקים בונה הוא בעוצמה. לכן

 (0£3£כשת לעיראקים האמריקאים בין קרבות בעיקר מצייר פנזה; צבעי או עיפרון

 כולו. העולם את להשמיז המאיים הרוע אבי את מייצג שמו, את שמבטא כפי ٠״ן٠חו
 לרסיסים גירים בריסוק גם ומתחיל מצייו הלגו, את לחלוטין עוזב הוא זו בתקופה
 מה הבוזק כמדען נוהג הוא המים. וצביעת במים הטבעתם לעתים הרסיסים, ושמירת

 ונז נע שהוא מרגישה, אני זכון. לאורך לו קורה ומה כוים, בתוך מרסק שהוא ר לחומו קורה
 במשחק זאת לעבז מסוגל אבל מהן, ובהתאוששות הקוהסיביות בתחושת נפילות בין

 את להעלים ונהנה בחזו שיש ביליאוז מיני בשולחן משחק הוא למשל, כך, סימבולי.
 לכלוא מנסה שהוא תון בחזו, להתפזר להם ולתת השולחן שבקצות בחורים הכזווים

ושוב. שוב ונעלמים ונופלים חומקים הם אבל מוגנים, בגבולות אותם

 יושב אותו, מלווה כשאני לשירותים, פגישה בכל כמעט ללכת ממשין הוא לכן, במקביל
 הואייה בטווח השירותים לתא ٢מחו עומזת כשאני אליי ומזבו ארוכות זקות האסלה על

 שיכולים גדולים חרקים על ממציא שהוא במילים לעתים מילולי, בשטף מזבר הוא שלו.
 ומנאה גופניות בפגיעות עסוק הספר, בבית עליו שמאיימים גזולים ילזים אותו, לאכול

 הסימבולית היכולת אלה ברגעים גופניות. קטסטרופות על מזבר כשהוא פצעים, לי
 פצע לי הראה פעם סומטית. והשתלטות קונקרטית חשיבה מופיעה ובמקומה נעלמת

 בחזר ׳חולה' נעשה הוא מכן לאחו ׳رداؤحم, ٥٥٨וכ/ بر ن)׳عامم ىهاى), באצבע
בו. שאטפל בבקשה עליי והתרפק

 כשהוא בשירותים, כשהוא מתחזקת ופנימיים חיצוניים לגירויים כתגובה העולה החרזה
 בזיבווו, מגובש כיותר מופיע הוא אמנם האסלה(. או הכיור )חור "חורים" בפני ניצב

 את מרגיש איננו הוא התפרקות, של איום הזמן כל יש ברקע אן ובתפקוזו, במעשיו
 לאורן עובר הוא אותו ההתפתחותי שבציר ייתכן וסגורה. מוגנת שלמה, כיחיזה גופו

 הנלוות החרזות עם הסוגרים על הגוף של השליטה יכולת את עתה חווה הוא הפגישות
 למחשבות גולש הוא ובה בקלות אן מהחיתול, הגמילה עם כלל בזון המתרחשת לה,

 מקום גם עבורו מייצגים השיוותים מוזעים. לא חומרים של וזליפה נזילה רוזפניות,
 והמחשבות הקיומיות החרזות עולות שממנה תהום וגם ומתפרק נוזלי נעשה גופו שבו

למיניהן. גופניות וסכנות חרקים בזמות הווזפניות

 אני האלו במצבים לו, קורה ומה לי אומר הוא מה להבין המנסות להתערבויות בניגוז
 כאלה, חרקים קיימים שלא שלו, המחשבות הן שאלו מציאות: של אמירות לו אומרת

 עוזרות אלו התערבויות - וכו' מציאותי למשהו מתקשרת שאמו המסוימת שהמילה
אותו. להוגיע
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שלישי שען

 זאת שה١ע אבל ומלחמות, קובות לצ״ר ממשיך הוא בטיפול השנייה השנה סוף לקראת
 למשל זיאלוג, בינינו יוצו הציוו, זנן איתי הזזיים משחקים יוצו יותז. מובנה באופן

 כוכבים. בין מסלולים לעשות היא המשימה אותם. ומחבר אחז לעצמו ולוקח דף לי נותן
 שלו, הקו את להמשין צנין מאתנו מישהו פעם וכל כוכבים כמה הזפים על מצייו הוא

משלו. כזסלול יוצר כשהוא

 בזניקת או למטרה בקליעה או בזוק שניים, של משחקים יש הציווי הזיאלוג עם יחז
 בחשבון אותי לוקח ויותו יותר שהוא מוגישה אני שלי. התוו את לי לתת מסוגל יוני כזוו.

אותיכסובייקט. חושב כקיימתבחזו,

 למצב לאובייקט התייחסות של ממצב לעבוו התינוק של היכולת את ממשיג ויניקוט
 של הסובייקטיבי לתחום ٢מחו כמישהו האחו של בתפיסה כוון הזבר בו. השימוש של

 להשתמש יכול המטופל כאשו וק להשפיע יכול אומר הוא בטיפול הפירוש התינוק.
 את למקם המטופל של ליכולתו קשורה להיות )הפרשנות( חייבת ٨"ר׳׳׳ במטפל:

■٠٦١١٧٦١٢١٦١ د١ه٦ .-١%آل ,١د١?١آل١١١ הסובייקטיביות" התופעות לתחום מחו׳ן האנליטיקאי

 ממציאות חלק כלומר ממשי, שיהיה הכרחי באובייקט, להשתמש אפשר שיהיה ׳7"כ
 התייחסות ביו התהומי ההבדל טמון סבור, אני בכך, השלכות, של צרור ולא משותפת,
ו(.08 )שם: לשימוש"

 כשמתחיל שניים, של למפגש להיות הופכת בחזר שלנו המשותפת כשההימצאות
 אחו לשלב שעברנו מרגישה אני ביחז, משוחחים כשאנחנו הציווים, זון בינינו הזיאלוג
"שימוש". בי עושה שהוא מוגישה אני בינינו, ביחסים

 כשעבוו למשל, אותו. להבין יכולה ואני עקיף באופן כלל בזון כועס, אפילו הוא לעתים,
 שלוש יש שבו ציוו כזי תון סיפוו כוספו הוא ומחלה, חופש בגלל פגישות ללא שבועיים
 שנכלא הדינוזאוו את להציל כזי שנלחם "סו", ששמו הגיבוו עצמו, הוא זמויות:

 לבז, כשנשאו מותקף מוגיש שהוא חושבת אני טילים. המון שיווה אישה יזי על בכלא
 מתקשה שיוני חושבת אני הועים. האובייקטים מפני עליו שישמוו מישהו לו אין כאילו
 שבועיים שעברו לו, אומות אני לכן שחש, שלי היעלמות / הפריזה לחרזת בטוי לתת

 לא כי עשה לא לעשות, שוצה זבוים המון כאילו הרגיש שהוא חושבת ואני שניפגש בלי
בשקט: אומר בתגובה יוני כאן, הייתי

לצייר. וממשין الآلءا ابرآل1ء ؤآل׳؟ آل׳״بر׳

 מזויק כן כל מילולי ביטוי לתת שלו היכולת מופתעת. אותי מותיוות שלו המילים
מאוז. מוגשת עצמו, את כן כל נוגע באופן לתקשר שלו, לתחושות

 יויזה על הבאה: בשנה ההמשן על מדבוים אנחנו הגזול, החופש שלפני בפגישות
 ועל פעמיים( של בתזירות להמשין התאפשו שלא )כיוון בשבוע לפעם בפגישות

223



ייחודי ילד

 כמה ומחשב הזמן על פעמים כמה שואל יוני שבועיים(. זה במקוה )שנמשכה החופשה
 כמה במהלכה ובוזק הפגישה לאוון מוזע מאוז נעשה גם ובמקביל לנו נשאוו פעמים

בו. ולהחזיק אותו לתפוס מנסה והוא יקו לו נעשה הזמן לנו. יש עוז זמן

 מוצא, כשלא ציפווים, קן לבנות חומוים מחפש הוא החופשה, שלפני האחוונה בפגישה

 הוא זקות... חמישים היא שלנו שהפגישה ואומו הפלסטלינה עם לעבוז מתחיל הוא
 הגג את מחזק כן אחו הקיוות, קוזם פלסטלינה, של ובות שכבות עם הבית את בונה
 ואומו מהכיתה חבוים על מזבו כך כזי תון לבנות. צרין אין לי ומסביב חומו ועוז בעוז

׳סע־,. ٢כ יסו٩٢י (0؟׳٢ال bic. يرادا ر׳2)׳0د׳ גם:

 ٢عوا ,־,د' ءاال אומר: והוא לילזים ובית אפווחים קן של הבטוח למקום מתייחסת אני
اال.. مي... ٢عوا ׳ار)׳ ׳٢٠׳ ׳)־0يرحنغ2

 וסבון. מים עם ומנקה ונקי יפה שיהיה לבנה, בפלסטלינה הבית את מכסה הוא כן אחו
 זקה, חצי עוז לסיים שצוין לו אומות וכשאני נשאו זמן כמה פעם מזי בודק הוא
 משלושים לאחוו לעצמו סופו שהוא תון הגג, על פלסטלינה עוז במהיוות מזביק הוא

 و?ار 50-2 ר'1٥ ואומו: הבית את לוקח הוא החוצה בזנן הזמן. עם בעליצות ונאבק
ر? י 2 الر' 2

 כהה, צבע לכלל שהתעובבו הובים מהצבעים יותו, וממוקזת מתבהות העצמי חוויית
 לקואת מתאוגן יוני נפוזים. צבעים וגם לבן עכשיו לראות אפשו זחייה, מעווו מפחיז,

 מבטא הוא טוב. רוחו ומצב שלו במקום בטוח גזול, מוגיש הוא בית. ובונה החופשה
 בזמן עליו שישמוו הבית את לעצמו בונה סימבולי, באופן לה זקוק שהוא ההגנה, את

גזול. כהישג זאת שמרגיש וננאה אהיה כשלא החופשה,

גדול?" כשאהיה אעשה "מה
 היא קלה, זוכים תאונת הייתה לאם שיבושים. עם מתחילה בטיפול השלישית השנה

 מתוחשים בבית בשבועיים. נזחית הטיפול התחלת אותו. להביא יכולה ואינה וכב ללא
 מגיב יוני האחים. עם התפתחותיים קשיים מתח, האב, בעבוזת אי-יציבות יש שינויים:

 מזינות בין האינסופיות למלחמות חוזו הצבע, למחוזות שוב לעתים וצולל זה לכל
 מפתח שהוא תון שונים, חוקים בין או רוסיה( או הברית אוצות נגז עיואק )בעיקר

 על העיפוון של חזקות זפיקות עם בציוו ובה אנוגיה ומשקיע מתוחכמים נשק כלי

השולחן.

 הפגישות את מתחיל הוא וסיום. התחלה של מסגרת לה ונותן השעה את מבנה הוא
 לחצר החוצה יציאה כמו אחוים, לזבוים עובר כן ואחו הציוו שולחן ליז תמיז כמעט

התעמלות. ותוגילי בכזור משחק או בחול, למשחק הפנימית
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שלישי שער

 גלגלוני□ עושה הקפואוה, מחוג גופו על בשליטה שובש הישגים בגאווה לי בוואה הוא
 איתי ומשחק הכזוו עם לעשות שלמד 'טויקים' לי ומואה כדוו מכדוו המסזוון, לאורן

בכזוו-סל.

 יכול הוא האם ובוחן חפצים מחביא מבצוים, ובונה תעלות חופו הוא בחול במשחק
 עליהם שובש הוב היזע על לי ומספו נמלים אחר עוקב מכן, לאחו אותם. למצוא

 בחוקים ועסוק לשיוותים הולן שוב הוא נסער, כשהוא לעתים, באנציקלופזיה. מקויאה
 אסוף, יותו הוא הפגישות בווב בחול. המשחק זרן זאת עושה הוא לעתים המפחיזים,

איתי. יחז משחקים ויוזם מובנה

 נהנה הוא מצליח כשהוא מוגבל. באופן כישלונות לסבול יכול הוא הכזוו במשחקי
 את ומפסיק זאת לשאת יכול לא הוא בנקוזות, אותו עובנת כשאני ועוז, עוז וממשין

 עם אביו, עם הזזהות גילויי תון ٢جوا יהיה&٥؛(2׳٥٢ה5יר nrt על ١מדב הוא המשחק.
כשאיננו. אליו וגעגועים מקצועו

 שהתפנה המקום על בעתיז, עצמו את לחשוב היכולת על גזל, הוא כמה על חושבת אני
ומטנות. שאיפות להבעת בתוכו

ובאכזבה. בכעס לכן מגיב הוא חופשות, כשיש

 להחליט הצבע: על נלחמות וווסיה אכוניקה את מצייז הוא האחנונות הפגישות באחת
ישואל. מזינת של הצבע על

 כואבק לא הוא הקונפליקט וטוב, נע של קטבים מייצגים אינם שוב המנוגזים הכוחות
 הכנסת על חושבת ואני מהעבר אויבות הן בזו זו הלוחמות המעצמות ולמוות, לחיים

 למציאת כביטוי אולי ענקים, שני בין עצמו את לזהות כזנן ישנאל(, )מזינת השלישי
לאמו. אביו בין מקומו

 אווכה(, לתקופה שלי נסיעה היא לכן )הסיבה הטיפול סיום על לזבו מתחילים כשאנחנו
 ללא כאילו עליי, )מעיף כן על כעם מביע שנותרו, הפגישות מספו את איתי סופג הוא

חימנ. אחוונה הלפני לפגישה לו שאביא מבקש ולבסוף חול( כוונה,

 לפגישה ٦חימ שמג הביתה, לקח שאותן לעצמו עבוזות כמה יצו הוא זו בפגישה
 בצזזים נוספים עיגולים מחובנים שאליו מחימז עיגול מתנה: לי הכין ובה האחנונה

 חושבת אני קטנים. עיגולים ומסביבו מנכזי עיגול שמש, כמו כמעט ,٧מע קיסמים עם
 ושלמה, עגולה לצונה מובחן, הלא הכאוטי, החומר מעולם שעשה הארוכה הזנן על
 החוצה שמש קנני כמו הנשלחים הקסמים עם אליה, מחובנים וחלקים בנור מוכז עם

פתוח. למנחב
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ייחודי ד؛י

סיכזם
 עשה שהוא מרגישה אני יוני. עבור ביותו הטובה זווקא לאו זו, בנקוזה מסתיים הטיפול

 הפגישות את התחלנו תשע. בן כשהוא וסיים אליי כשהגיע שש בן היה יוני אווכה. דון
 הן זה בגיל כלל בזון ילזים המעסיקות התמות חובה. בגן שנייה שנה למז כשהוא
 לואות אפשו זה, במובן תשע. בן כשהיה הטיפול בסוף בהן עסוק היה שהוא התמות

 כשהוא שפה, ללא המוקזמת, ילזותו בשנות שהחל כמסע יחז שעשינו המסע את
 ללא התוחשויות, של בועה בתון נמצא בכאום, מצוי החושים, זון העולם את חווה

 התחלה בין מבחין עצמו, את מגלה המבנה, את יוצו הוא בהזוגה, וסוף. אמצע התחלה,
 מוזע הלא לחומוי תקשוותית, והופכת מתבהות השפה ובהיגיון. בסזו ועסוק וסוף

 מביע הוא סימבולי. באופן עמם להתמוזז ואף וצווות שמות לתת אפשר המאיימים
כעם. גם להביע ויכול לו קורה מה להסבינ יוזע משאלות,

 להכוונה וזקוק החבנתיים ביחסים מתקשה הוא נעלמים. לא ٢١בח התקשונת קשיי
 בקשו להיות ויכול כזו עזרה מקבל הוא הספו בבית המציאות. עם בהתמוזזות ולעזרה

אחזים. ילזים עם

 הוא רגילה. לקייטנה שהלן לי מספרת האם מעקב, בפגישת הטיפול, סיום לאחו שנה
 חודשים, 14ב- ממנו הצעיו אחיו עם בקבוצה הושם האם לבקשת בתחילה. מבוהל היה

טובה. חוויה עם הקייטנה את לסיים הצליח והוא עמו לנהוג כיצז הוזוכו המזויכים

הוזי״ו מסגרות עם הקשר
 בתחומים עזוה מקבל הוא זו במסגות לצוכיו. המותאמת מיוחזת במסגות לומז יוני

 במסגות הצהוים, אחו הוגילה. הכיתה עם הלימוזים את מתחיל הוא יום בכל ובים.
 הוא לשלו. זומים קשיים בעלי ילזים של מצומצם מספו עם נמצא הוא ההמשן,

 קוגניטיבית מובנית, בזוף לומד וכן באמנות וריפוי בעיסוק ויפוי בזיבוו, ויפוי מקבל
 ותקשורת, שיחה כישווי לומז הוא ובין־אישיים. חבותיים יחסים על והתנהגותית

 להתקזם מצליח הוא הרגילה הכיתה במסגרת ועוז. סיפוקים, זחיית נאותה, התנהגות
בכיתה. הטובים מהתלמיזים אחז ולהיות

 היו הגן בצוות אך לטיפול, זקוק שהוא חשבה המפנה הפסיכולוגית לטיפול, כשהופנה
 בגן הפסיכולוגית שעשתה ההכנה הזה. מהסוג מטיפול להיתרם יכולתו לגבי ספקות
 סביב איתם קשר לי היה פעם מזי בטיפול. ולתמון ההפניה את לקבל להם אפשרה
 ריטלין. ומתן וריכוז קשב קשיי של שאלה סביב לבדיקה כשנשלח למשל ייחוזיות, שאלות

 צורן כשהיה לעתים, שקט חסר היה הוא בריכוז. מבעיות סובל שיוני חשב הגן צוות
 חשבתי, אני קצר. זמן לאחר שעשה במה עניין איבז ולעתים בקבוצה, בקשב להיות

 הוא בחזר נוירולוגית. מבעיה מאשר יותר הרגשי מכוצבו נובעות שתוארו הריכוז שבעיות
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שליש׳ שער

 על ٧הומל הנוירולוגית בבזיקה שעושר. בנוה מרוכז מאוז, אוון ٦זנז לשבת מסוגל היה
 הואשונה מהשנה וחלק בגן השנייה השנה חצי במהלך ויטלין קיבל ויוני ריטלין מתן

 ההווים הזמן. כל לאוון בספק נתונה הייתה התוופתי הטיפול השפעת הספו. בבית
 הספר, בבית השנייה השנה במהלך שוב. זאת לבזוק וביקשו הזה בצווך בטוחים היו לא

צוון. בו שאין היה ונואה התוופתי הטיפול הופסק

 לגבי זיונים נערכו ההשמה. שאלת עלתה חובה, לגן והעלייה בגן השנה סיום לקואת
 יכולתו לגבי התלבטות הייתה המשכית. חינוכית למסגות והתאמתו יוני של מצבו

 השמה בעז היה הגן צוות התקשורת. לבעיות ייחודית עזרה ללא רגילה בכיתה להשתלב
 הפסיכולוגית הייתה )שלא הגן פסיכולוגית רגילה. כיתה בתון המשולבת תקשורת לכיתת

 עזרה עם רגילה בכיתה או מקזמת בכיתה שילוב של אפשרות שקלה לטיפול( שהפנתה
 אמביוולנטיים היו ההורים ובה, ולתמיכה להכלה זקוק עזיין שיוני חשבתי, אני ייחוזית.

 שונים. טיפולים לקבל שימשיך הרצון לבין רגילה לכיתה ולהכניסו לקזמו הרצון בין
משולבת. תקשורת בכיתת להשימו כאמור, הייתה, הוועזה החלטת

 הלאומי הביטוח יזי על שהוכר למוות זיאגנוסטיקה. של שאלות גם עלו זו בנקוזה
 הייתה לעתים, ברורה. הייתה לא האבחונית התמונה בתקשורת, מהפרעה הסובל כילז

 וביכולת התחושתי בתחום אורגניות הפרעות שילוב של תוצאה היא שההפרעה הרגשה
 מטואומטיזציה כתוצאה מוקזמת רגשית פגיעה עם יחז השפה, בהתפתחות הוויסות,

הסבתא. ומחלת ומחלתו האח ליזת סביב

 בהערכות הזיאגנוסטיקה. שאלת בוקע הדהדה יוני עם היכרותי תקופת כל לאורך
 מעל מסוימות יכולות עם תקין שכלי פוטנציאל שקיים היה נראה שעבר, הפסיכולוגיות

בזוח: שסוכם כפי לממוצע, מתחת אחרות ואילו לממוצע

 הוא הביצועי כשהתחום (,113 כולל )ציון הגבוה הממוצע בתחום השכלי "התפקוז
 בתחום הנורמה. בתחום ונמצא משמעותי באופן ממנו נמוך המילולי ואילו מעולה

 ניכרים המילולי התחום בתון ואילו השונים המבחנים תתי בין אחיזות יש הביצועי
 השפה תחומי ואילו מאוז טובות והפשטה חשיבה כשיכולת השונות המשימות בין פערים

 נראה הגבולית. ברמה מצויים חברתיים מצבים של הבנה וכן והמשגה, בהגזרה הקשורים
 בעיות עם ילז של תמונה עולה החינוכית במערכת והתפקוז הפורמלית שמההערכה

 ההערכה קיומיות. גופניות בחרזות הממוקזות רגשיות ובעיות השפה בתחום ספציפיות
 יצוו ובמוות במחלות הקשורים חיים אירועי עם השפה בעיות של שהאינטראקציה היא,

ה-ססק". מתחום תקשורת קשיי של תמונה

 ליקויי )תסמונת מ־ם־ו^ כסובל הוערן הוא הספר( בית )בגיל מאוחרות יותר בהערכות
 גבוה. בתפקוז לאוטיזם או אספרגר לתמונת לעתים המקבילה מילוליים(, לא למיזה
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 עם לילזים שניתן זה הוא יוני עבוו הנכון שהטיפול הכוטפל לצוות בוור היה מקנה, בכל
תקשונת. בעיות

 נ١בו ולא בעייתי הוא גבוה תפקוז עם בתקשונת כוהפועה הסובלים ילזים של האבחון
 זיפונציאליות לאבחנות להגיע היכולת לגבי האחנונות בשנים מתנהל נחב זיון צנכו. זי

 טבאומטית פגיעה לבין אוטיזם בין באבחנה ,PDD היום: שמוגזו כפי או האוטיזם בטווח
אחנות. מוחיות פגיעות לבין בינו או מוקזמת,

 טוענת האספנגנ, תסמונת בנושא העוסקת (Rhode & Klauber, 2004:6) נוז מניה
 סינזנום להבנת הונן בתחילת מצויים אנחנו האחוון, בעשוג הנב המחקו ש:"למנות

 Klin, Volkmar & Sparrow, 2000) וספנו, ולקמר קלין, כמו חוקנים האספנגו״.
 לבין האספנגו סינזנום בין בבנור להבחין שהניסיונות כן על מצביעים הסיכום( בפנק

 קניטניונים חוסר סמן על נעשים וצו,٧1ה-ס־ תסמונת או גבוה, תפקוז עם אוטיזם
 מעבו עקבית במתוזולוגיה וחוסנ מהימנים ולא מתאימים לא מזדים ובנונים, עקביים

 מבטא איננו הסינזנום את המגזינ הנחב הטווח זה, בספו הכותבים לזעת לכוחקנים.
 שעובזים רבים מקצוע בעלי של הנאייה את משקף הוא אלא הנושא, של חלקית הבנה

 הזיאגנוסטיות להגזרות מתאימים שאינם ילזים יש שלעתים אף על האלו: הילזים עם
 שניתן משותף "משהו" חולקים האספרגנ ילזי (,lv-DSM-0 פי על )למשל במלואן
(.Rhode & Klauber, 2004:2-3) אחנים מילזים בשונה אותו להנגיש

 אותו חולק שיוני ותנ١ בנונה הוגשה לי הייתה הטיפול סיום לקראת ואף הזמן במהלן
 העולם את תופס שהוא בווו לי היה אספרגו. תסמונת עם לילזים המיוחז "משהו"

החיים. איוועי של תוצאה וק אינן והן אחות נחוות שלו שההתנסויות שונה, באופן

 הואשונה בפגישה אצלי. הטיפול כזאיות שאלת מחזש עלתה הספו, לבית כניסתו עם
 חושבת אני ואין בחזו אצלי קווה מה לשמוע וצה הצוות הספו, בבית לי שהייתה

 כמו לילז זינמי טיפול של ההתאמה לגבי ספקות הביעו הם לו. לעזוו יכולים שהזבוים
 כמה הימצאות חבותיים, חוקים למיזת של כזובנית מאוז מסגות צויף שהוא אמוו יוני,

זו. למטוה ממוקז אימון כזי תון חבותי, ניסיון ורכישת ילזים עוז עם שיותו

 ילזים לזעתם, כזו. חינוכית התנהגותית גישה פי על עבז הספו בבית התקשוות צוות
 חוקים של מתוזי לימוז מובנה, מאוז לטיפול זקוקים ה־ססק, נצף פני על המאובחנים

 וצויות לא ומחשבות התנהגויות של הכחזה וקוגניטיבית, התנהגותית בזוך חבותיים
 השתמשו שבה השפה הפערבין במעוכת. שלהם ליווי תון חברתיים, והתנסויותבקשוים

 את הזגישו הם יוני, את שלהם ובהבנה בהעוכה מאוז. כגזול הסתבו הזינכזית לשפה
 להיות חבותיים, חוקים לקבל שלו הקושי את בעיקו אבל הטובות, הלימוזיות יכולותיו

 ניתן כשלא או הצליח כשלא לתסכולים הקשות תגובותיו ואת כיתתו בני עם הזזי בקשו
מקום. מספיק לו
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 מנסות שאנחנו חון הספו, בית פסיכולוגית עם יחז הספו בבית בפגישות השתתפתי
 הללו. הזוכים בשתי לעבוזה ויתוונות משותפת שפה למצוא ולנסות הפעוים על לגשו

 הצורן־ הרגשי, מצבו לגבי שלי לתיאוו סבלנות חוסו הספו בית צוות הביע בתחילה,
וכו'. לחרזות ההתייחסות החוויתי, הפנימי העולם של ובקבלה בהכלה

 תכנית יחז לבנות אפשו אלו בפגישות והשתתפותם ההורים עם לי שהיה הטוב הקשו
 אחו אחרים ילזים עם עצמו מוצא שיוני שונים, מצבים על ולחשוב הצהריים לאחו גם

בכן־. לו לעזור ואין הצהויים

 שלו שהפגישות כן, על כעס הצוות הצוות. בישיבות להיפגש המשכנו השנייה בשנה
 לאפשו כזי יותו מוקזם סיימו בשבוע )יום חבוים עם לפגישות שנועז זמן גוזלות איתי

נפגשנו. שבו היום היה זה - החברתי( מהאימון כחלק חבוים עם יזומים מפגשים

 היה הוא האם )בכיתת הצהריים אחו בכיתה שלו הגרנזיוזיות ביטויי את כשתיארו
 איתי בחזר שקורה מה את לתאר יכולתי ממוקז(, מאוז שהוא ٦1ת ועבד שקט מאוז

 שלו המוצפות את הלימוזיות, ההצלחות של ובהפנמה באוגון שלו הצוון את ולהסביר
 מקום לתת דרן ולמצוא להוגיע הצורן־ את התקינות, האומניפוטנציה תחושות לצז

שלו. הקונפליקטואליות לתחושות

 שעומז מה של ההבנה לטיפול. הצוות ביחס לשינוי שהביאה חיבוו נקוזת זו הייתה
עושים"? מה כן, "אם שאלו, והן המונות אצל הזהזה הגלויה ההתנהגות מאחורי

 משפטים לו להחזיו שאפשו כן על אלה, במצבים יוני את להוגיע הזוכים על שוחחנו
 לילז גם להקשיב לו ולעזוו כזה במצב ליזו לשבת לגשת שמוגיש, למה הבנה שיביעו

הממשיות. הטובות ליכולותיו הכוה לתת או זה, בוגע בקיומו הכרה תוך אחו,

 כמה איתי יצוו יוני, עם שלי הפגישות מספו את להפחית ٢הלח את הוויזו המווות
 היו לא הן זאת, עם בטיפול. תמיכה והביעו השנה בהמשן להתייעצות קשר פעמים

שלהן. הטיפול לזוכי מכוונות מאוז והיו קבוע בקשו מעוניינות

 הכוללת אינטגוטיבית, גישה היא יוני כמו לילזים המועזפת הטיפולית שהגישה ]נואה,
 (,Rhode & Klauber, 2004:9) וקלאובו ווז שכותבות כפי טיפול. של שונים סוגים

 להכיר 7האספוגו:["׳בד׳ תסמונת על בספון פסיכו-זינמית( טיפולית גישה המייצגות
 את להעשיו כזי וק לא אספוגו תסמונת על המזבוות ואחרות קוגניטיביות תיאוויות
 תפיסתיות התנסויות של אחוים צדדים מאיוות אלו שתיאוויות כיוון אלא העבוזה,
 אלה ילדים אחות, קליינטים קבוצת כוכל יותר אלה. ילזים אצל חבותית וקוגניציה
 המוצגים המקוים בו-זמנית. שונים מסוגים מקצועיות מהתערבויות מווויחים

 משפחה, רופאי מורים, הורים, הכולל רחב, פעולה שיתוף של תוצאה הם הזה בספר
בכווסיקה מופאים פסיכיאטוים, ילזים, רופאי וווחה, שיוותי חינוכיים, פסיכולוגים
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/ow٥7וכן תמיכה וקבוצות חברתיות מיומנויות ללמידת קבוצות ره לעתים בעיסוק, ٥ 
 של 1ק١המ הם הרגשיים הבין־אישיים היחסים הילד, של בפסיכותרפיה תפיסתי אימון

 חיונית מטרה 2ש،7^( ٥פ^׳ע׳/٥ למשימות אסטרטגיות ללמד לא היא רר׳٥ר,מ העבודה.
 עצמו" ٥٨׳ הילד של הטוטלית למודעות מכוון הפסיכותרפיסט אחרים(, ׳7נ׳ הנעשית
א.א(. חופשי )תרגום
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 בנושחק בטיסול noun על מבט ג.
תשע בן בילד

*וובינשטיין גבי "

ם.١של١יר שפ״ח - מזרח י19צ תחזח מנהלת מזריכה. ״כית’ח פסימלופת - ן٠’וזג>נשט ١גב *

מבוא
 שהוא רשימוש של המבט מנקוזת עמוס, בילז, טיפול מתון קטעים אציג זה בפוק
 ואל האחר אל תנועה של בציו והתרחקות, התקובות כמייצגת השפה - בשפה עושה

המציאות.

 ענה: עמוס פסיכולוג. זה מה יוזע הוא אם אותו שאלתי עמוס עם הואשונה בפגישה

 2٢ءىبر ان2د٢ م’׳د٦ة (0ה ؟>٢הי جر הכיר٢ ימ5רו0, זישה٥ ا ء( Qj'le לה اج٢دا׳0حه
ו.٢ד1ל٥٢١ ד٢’ה

 :p״٦r׳٥٠٠’ז١۶ כ^ה רעד٥٢,٥הי יה٥2ה אכוו: והוא עזוה צוין הוא במה אותו שאלתי

דיסן.2ח ׳,٦٨כי2 ر٧22

 ديرا והסדן, יש٥،ה) ין2 ج׳ن׳7ير ء,ال ימ٨/٥٥٢אמו: הוא משפטים כמה עוז לאחו
رل)־ر٨ر٦ع2 היהודיה ריה٥١ה&

תשע.!? בן זבויסשלילז

לאיבוז־" "הולר ילד
 מסוגל הוא מוטרז. ומאוז רציני מאוז קטן, ילז לפניי ניצב מהממת. זי הייתה החוויה

 בהיוה, בצווה - מטותה של וגם הסיטואציה של גם - הבנתו את לנסח היכוות בתחילת
 אמיתי חיבור הרגשתי לא לוגש. ביטוי היה לא זאת, עם מצמרו. ובזימוי גבוהה בשפה

 עמוס הזו הואשונה בפגישה לאיבוז. שהלך ילז שלפניי חשתי ילז. של לעולם לעולמו,
שונה. היה ההמשן ומסקון. מיוחד ביקוו כרטיס הציג

 של חוזשים במשן מעמוס עוז שמעתי לא ובהיר כך כל ממוקז וישיו, אישי דיבוו
טיפול.
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 שלא כמעט האחוונה השנה במהלן תלמיז. ממש לא - ז' בכיתה תלמיז היה עמוס
 וקווא במסזמן בפינה משתרע ١א הספו בית בספניית ינשב היה הנא לכיתה. נכנס

 בין הגזול בחנפש ٠אמנ לזבני רבים. במאמצים לעמוס עלתה הקניאה נכישת ספנים.
 לקנוא. הפסיק לא הוא מאז - הקניאה על השתלט והוא האסימון" לו "נפל ל-ג' ב׳ כיתה
 היסטוניות זנמות ובעיקז ומתאימה, מכוונת יז ללא ליז, הבא מכל קנא שהוא לי ננאה

שואה. ספנות כולל

 מגיל אמו. עם בבית היה שלוש גיל עז המשפחה. ילזי 11 מבין ה-סו הילז הוא עמוס
 עמוס ארבע. בגיל קריאה ללמוז התחילו זו במסגנת תורה'. ל׳תלמוז הלן שש עז שלוש
 לתקופה טיפול וקיבל בעיסוק לריפוי הופנה חמש בגיל מתוסכל. והיה התקשה מאוז

 עכווס כי הבחינה, הכוחנכת ממלכתי-זתי. ספו בבית לימוזיו את החל שש בגיל קצרה.
 והכתיבה, הקניאה בנכישת מאוז מתקשה אן והבנה, חשיבה יכולת ובעל אינטליגנטי ילז

 מצטיין שהוא זיווחה המחנכת עצמו. בתוך להתכנס ונוטה חבנתיים קשרים ביציות
 במטלות בויכוז עובז אן וכתיבה, קריאה של במשימות ויכוז חוסו מגלה בחשבון,
 מתבטא הוא אן עשיו, שלו המילים אוצר שפתיים: מקשיים התושמה היא אחרות.

 והונאה הספו בבית הטיפולית מהמונה עזרה קיבל הוא מווכבים. ולא קצוים במשפטים
 גופו- קשיים עקב בעיסוק ניפוי של טיפול שוב קיבל הוא הצהרים. אחו בשעות מתקנת

 בכתיבה ובים קשיים על אן עזינה, במוטוויקה שיפוו על זיווחה המופאה מוטוריים.
 וקושי בשל לא משפט מבנה בשפה: מקשיים התנשמה היא חזותי. בזיכוון קושי ועל

 המליצה היא בחופשיות. קולחת ואינה זלה השיחה זאת עקב מלאים, משפטים בבניית
 את הפנה הספר בית לפועל. יצאה לא זו הפנייה אולם תקשוות, לקלינאית פנייה על

 כיתה בסוף וויכוז. קשב מקשיי סובל אינו כי עלה, וממנה נוינולוגית להענכה גם עמוס
 עמוס של האינטלקטואלי התפקוז כי נמצא, בהערכה פסיכולוגית. להענכה הופנה א'

 חשיבה, כישוני נואו ממוצע. והביצועי גבוה המילולי התחום הממוצע; של הגבוה בתחום
 כי בהענכה, נמצא ועוז החזותי. בתחום הן המילולי בתחום הן טובים והבנה תפיסה
 השפה מומת ובפעו בינוני והמילים היזע אוצו גבוהה; בומה שלו החשבונית ההבנה

 ניכו הוויזו-מוטווי. בתחום קושי בלט חופשית; בשיחה ביטוי ליזי שבאה כפי הגבוהה,
 לאסוציאטיביות הגוומת וגשית למוצפות עזות נמון, תסכול וסף פגוע עצמי זימוי

רבה. ולחרזה

 צמצמה היא בכיתה. בפעילויות עמוס את לשלב מאמצים עשתה המחנכת ב' בכיתה
 בשיעווים. מהנעשה להתנתק לו אפשוה ולא איתו קשו על שמוה הכתיבה, מטלות את

 השיעורים. במהלן להשתתף מצליח והוא ללמוז מוטיבציה מגלה שעמוס היה נואה
 חבותית מבחינה מבוזז היה עזיין זאת, עם הטיפולית. מהמונה עזוה לקבל המשין הוא

 לעתים עמוס נענה חזשה, מחנכת עם ג', כיתה בתחילת במצוקה. מצוי שהוא בווו והיה
 הקויאה(. על סוף סוף השתלט כבו אז )כאכווו, לימוזיות בפעילויות להשתתף לפניות

 קשו איתו שיצוה הטיפולית, המווה וויתו. הלן שהוא היה נואה השנה, בהמשן אולם
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 סיפוה היא אותו. לקזם מצליחה אינה והיא ללנ׳ויזה פנוי אינו שהוא הרגישה טוב,
 יוזע לא אבל כעסים להוציא חייב הוא אותו, סבי, לא אחז אף לה: שאסר זבוים על

 כוכל ככועט בנח הוא החניף. הקשה מצבו ז' בכיתה ילזים. מבינים לא מבוגנים אין,
 כמעט מצוקתו, את שחשו הספו, בית צוות אנשי קשו. איתו ליצוו קשה היה השיעווים.

זוישות. בפניו העמיזו שלא

 אותו להבין שקשה בווו, מזבו איננו שעמוס לכן התייחסו ההווים והן הספר בית הן

לעניין. אינומזבר הוא ולעתים

 התקשו איתו, להיזבו התקשו ההווים עמוס. של הרבה למצוקה מוזעים היו בבית גם
 קויאת באמצעות התנתק עמוס בבית הספו. לבית ללכת וצונו חוסו עם להתמוזז

 קשו הייתה היחיזה האור נקוזת הולך. הוא לאן להגיז בלי מהבית נעלם לעתים ספרים.
 והיו אונים חסוי הרגישו ההווים בשנתיים. ממנו גזול השכנים, של בן עם שקיים טוב

רבה. בחוזה

הטיפול מהלו
 בפגישות מלווה והיה ה' כיתה אמצע עד ז' כיתה מאמצע שנה, נמשן בעמוס הטיפול
ממושכת. לתקופה לחו״ל נסיעתי עם הסתיים הטיפול להווים. הזוכה

 לוועזת להפנותו החליט עמוס למז שבו הספו בית הטיפול, תחילת לאחו קצו זמן
 ממצבו ומתוסכלים מאוימים הוגישו שהם נואה אחרת. לימוזים מסגות למציאת השמה

 שלו האבחנה לגבי ובים לבטים עלו תקופה באותה לשינוי. להביא ביכולתם האמינו ולא
 (,ND) מילולי לא למידה ליקוי תקשוות, הפועת כאן יש האם הכועה: הייתה ולא

 עמוס עבוו מסגות נמצאה לא ה' כיתה של הליכזוזים שנת תחילת עם חרזה. הפועת
 במהלן וגיל. ספו בבית מקזמת בכיתה ٢ב١ש הוא שנה אותה ספטמבו חוזש בסוף ווק

 בשילוב היה '1 בכיתה המקבילה. הוגילה הכיתה בלימוזי שולב הוא ה' בכיתה לימוזיו
מלא. כמעט

 נואה מובן. להיות הסיכוי על שוויתו ילז לפניי ואיתי לטיפול אליי הגיע כשעמוס
 יכלו ולא אותו לואות ממש יכלו לא גזל שבה המיוחזת המשפחתית שבסיטואציה

 ועם הלימוזיות לזוישות בשל לא הגיע שאליה החינוכית, המסגות לצוכיו. להתפנות
 האבחנתיות. לשאלות אכנס לא החוזה. ואת השייכות חוסר תחושת את העמיקה קשיים,
 המורה חמקכוקה: איכות יש עמוס של לשפה השפה. של לתחום להתייחס בוצוני
 מווכבים; ולא קצוים במשפטים התבטאות אן עשיו, מילים אוצו על מזברת א' בכיתה

 באבחון מלאים. משפטים בבניית ומקושי בשפה מקשיים מתושמת בעיסוק המרפאה
 השפתי הקושי הגבוה. המילולי לתפקוז יחסית נמון כוילים אוצו נכזצא הפסיכולוגי

 היחשפותו יזי על נצבע השפה של הפוגמטי באספקט להעוכתי, שעיקוו, עמוס, של
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 והתמודדות. הגנה מנגנון וגם מכשלה גם היא בשבילו, השפה, כתובה. לשפה המאסיבית
 סביבו לבנות כני הבב, ובינע שלו הטובים השפה בכישוני משתמש שעמוס לי, נראה
 איננו והוא אותו רואים אין מתנתק. הוא כמאיים. תופס שאותו מעולם עליו שמגינה בועה

נואהאתהאחנים.

 השתמש ואין והתנתק קשר יצו שבו האופן של המבט מנקונת בעמוס הטיפול את אציג
נאת. לעשות כני בשפה

 מעוניין היה לא עמוס כן, כל מנשימה בצורה עצמו את שהציג אתני הנאשונה, בפגישה
 של במשחקים עסוק היה עמוס הטיפול של הנאשונה בתקופה לשחק. וביקש נ١ע לנבו

 ניבוו מהו, מנבר הוא פתרונות. ולהציע הבעיות את לתאו לנבר, מובה הוא מלחמה.
 ארכאית. אפילו לפעמים ועשיוה, יפה גבוהה, בשפה מנבו הוא מתוכו. נובע קנחתני,

 בעיה יש אכן ילנים, עם מנבו הוא כן שאם לי, בווו כן. מנבו בגילו ילנ שמעתי לא
 את בולע קצת בווו, מנבו איננו הוא לעתים הגבוהה, השפה לצנ איתם. קשו ביציות

 אני שלי. לכיוון מנבר תמיד לא עין, קשו ליצור ממעט בחנו, הרבה מתנועע המילים,
 מחכה לא הוא אמיתי. אתגו נהו אותו. להבין כני ٢מאמ לעשות צויכה שאני מוגישה
 במבטיו מוונא הנכון כל שהוא לי בווו אבל שאלות, על נ١תמ עונה אינו וגם שלי לתגובות

 לנוכחות עו הנכון כל שהוא לי בווו איתו. להיות לי קשה לא איתו. ושאני קשובה שאני
לו. חשובה מאונ והיא שלי

 המחתרות הגומנים, נגנ הפוטיננים היסטוויים: מלחמה משחקי משחקים אנחנו
 ומשלמים גנונ קונים אנחנו המננט, בתקופת כשאנחנו עצום. ינע לו יש הבויטים. נגנ

 נינמיט, חוטים, מוכיב הוא ומסוכנים. מתוחכמים נשק כלי בבניית עסוק עמוס במילים.
 לרגש. מקום אין בנחיפות. עליהן להתגבו שצוין בעיות הובה יש וימונים. מחסומים,

 נוכי בתיאוו לפוטים לעתים נכנס עמוס ובהילות. הצפה של תחושה לי מעביו הוא
נבויו. אחוי לעקוב לי פשוט לא לעניין. מעניין אסוציאטיבית עובר ולעתים הפעולה

 להעברת ובעיקו להבהוה שמיוענות שלי התייחסויות הרבה יש הטיפול של נה בשלב
 להבין יכולה אני לה: נקוק שהוא המוכנית החוויה שנו לי נואה מבינה. שאני התחושה

 לגמוי בוווים אינם כשהנבוים גם לבנ. אותו אשאיר לא אני בעיניי, מונו לא הוא אותו,
 מתייחסת גם אני המסוכנים. האיוועים בכל איתו אני מבינה. שאני ענ מוותות לא אני

 בשלב פנוי הוא כמה ענ בטוחה אינני בנינות. אינו מפחינ, כמה קשה, כמה לרגשות:
 אומות, שאני הנבוים של העיקוית החשיבות שלי. ההתעובויות של לתוכן להקשיב נה

 להיות שלי הוצון את מעביוים וגם להיוגע, להתאוגן, המאפשות שהות יוצוים שהם
איתו.

 לכן. בהתאם המשחק את ומתכנן יש נ١ע נמן כמה לשאול מובה עמוס הנו התקופה בכל
לבועה, נכנסים אנחנו במקום. בחנוה הכול ומסנו הנכון לפני קצת לסיים מקפינ הוא
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 ,הדינמי החי המשחק לעומת ם.١בו,ו לגמרי ל,ת1הגב למציאות. חזוה ממנה יוצאים
 להתייחס כמעט מוכן אינו עמוס ישמעו(, לא שהבריטים כדי לוחשים אנחנו )לפעמים

 אינו הוא לפגישה, שהביאו לאחיו, קוראים אין־ שואלת כשאני אפילו במציאות. לזברים

חשוב". לא "דה מפטיר: או עונה

 עמוס פגישה כל בתחילת בטיפול. חדשה התנהגות מופיעה חוזשים כשלושה לאחר
 נכנס והוא נענה הצלצול לתחנה. הכניסה בדלת באינטרקום מצלצל הוא מפנ". מתחבא

 בניגוד אותו. לגלות אותו, למצוא אותו, לחפש וצריכה לקראתו הולכת אני ומתחבא.
 אותו, מוצאת שאני אחרי בשונותו. בולט הדה הצעד הסבר, וכבדת הרצינית להתנהגותו

 לי נראה ילד. ממש ילד, לפניי ٧ר הנה שמחה: אני וגם לחדר. ונכנס בשמחה מדלג הוא
 לראות יכולה שאני מאמין הוא אותו. לחפש שאבוא ומאמין סיכון לקחת מוכן שעמוס גם

לפניי. להתגלות יכול שהוא אותו, לגלות אותו,

 השולחן על פורס עמוס למשחק. כהקדמה - חדש טקס מעין מתווסף תקופה באותה
 באורך חבלים משקפת, ואקדח, רובה במשחק: אותנו המשמשים השונים האבידרים את

 מחלק הוא שונים. וכלים מוקשים רימונים, כפצצות, אותם ו״עד בנה שהוא חפצים שונה,
 ٢חפ לבחור צריו מאיתנו אחד וכל דהה ערן כבעלי מעניך שהוא לדוגות, החפצים את

 כאשר בינינו. מחולק הציוד שכל עד הבאה, לבחירה עובוים מכן, לאחו הדוג. מן אחד
 מתחיל אד אותו. מקבל והדוכה אבן־ג־וק׳ 'עושים אנחנו הפריט, אותו את רוצים שנינו

 יש הטיפולי. המרחב בתון המציאות תחולת את קצת הרחיב שעמוס ננאה המשחק.
 לכאן הקשורה ותקשורת ומתן משא ויש חוקים יש כשותפה, אליי התייחסות הכנה,

 החיצוני בעולם דמות אני שגם בכן הכרה מבטא המחבואים שמשחק כשם ועכשיו.
 של ושיקוף ללא-שלי שלי בין בנורה הבחנה יש הרכוש בחלוקת גם והולכת, שבאה

הבועה. מן לצאת עמוס של הנכונות

 סוגי של נ״ה١ מוחק׳ נשק, כלי של ומידות משקלות לציין מנבה עמוס המשחק בדמן
 בכל והכמויות המידות לו שחשובות מצ״נת כשאני כלי. בכל כדורים כמה שונים, נשק
 סדר של תחושה לו נותן שדה לי נראה مب2وهربو٢נכר׳ כ|, אומו: הוא דבר,

לה. דקוק כך כל שהוא תחושה - בעולם ושליטה

 אני פעמים וכמה )מתי ’ב׳אבן־ג׳וק שלי ה"שיטה" מה לכוצוא מנסה עמוס לעתים,
וסדו. כללים שיש מקניות, כאן שאין להניח נוצה הוא מספריים(. או נ״ו אבן, מוציאה

 עמוס. של בהתנהגותו בעייתי קצת ביטוי לעתים כוקבל למציאות המשחק מן הכזעבו
 מבינה אני שניות, כמה של מבוכה אחו׳ מילה. להגיד בלי החדו מן ויוצא קם הוא פתאום

 להתייחס יכולתי הטיפול במהלן לשתות. המטבח אל יצא שהוא או לשיוותים הלן שהוא
 בתחושות אותו לשתף בפגישה, שקוה מה של בהקשו אותן להבין אלו, להתנהגויות
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 ואז היזיים את ٢1לרח הלן עמוס פגישה כשבסיום היה בשבילי זומטי אבל קטן רגע שלי.

׳.2ع ר^ק>٨ר٢ן:1המסזו כוקצה אליי צעק כשיצא

 מעיקה בתקופה בכויפול, יותו מאוחב בשלב לואות היה ניתן ההתנהגות בזפוס כזה שוני
 היה עמוס הלימוזים. שנת בתחילת לקבלו שתסכים למסגנת באשו וזאות חוסו של

 שהייתה בחוברת זפזף עמוס זו, זמן בנקוזת בפגישה ובאי-שקט. קשה בתחושה נתון
 את מאפיין מה ציפווים, חיות אין ממושכות לי הסביו שואה תמונה ובעקבות בחזר
 ובסיפורים ביזע משתמש הוא ולפעמים יזע הובה לו שיש לו אמותי ועוז. והנקבה, הזכו

 לשתות. לצאת וצה הוא קצו זמן לאחו לו. מציקים שמאוז זבוים על לחשוב לא כזי
ס\>ז.?2 א^,٤ושאל: עצו הוא בזלת

 לכאווה, עבווי. מוגשים מאוז שהיו מהטיפול רגעים מציגות האחוונות הזוגמאות שתי
 משתמש עמוס המוגשת: המשמעות טמונה בזיוק בזה ממנו. פשוט שאין יומיומי זיבוו

 לקבל יכול כשהוא מתאפשר זה שינוי. וזה קשו ויוצרת קשו המבטאת פשוטה בשפה
ושלי. שלו הנפוזות ואת בינינו הקשר של המגבלות את

 זיבווו את להבין קשה קצת לי היה הואשונות בפגישות אין נזכנת אני הטיפול במהלן
 לי הייתה הטיפול באמצע בעון הקושי. היה מה זוכות בזיוק לא כבו ואני עמוס של

 בכזוו שנשחק וביקש לפגישה כזוו הביא עמוס הזה. הקושי את שוב לפגוש הזזמנות
 עמוס במשחק. אותה לשתף רוצה הוא אם תהיתי ואני במסזוון ישבה אמו במסזוון.

 הסב אמו, אל ניגש הוא אותה. ישאל שהוא הצעתי د׳م.٠ر ic'DQj ח\02 ,٥٢וע٠לי: ענה
 תיווכתי אני זבר. הבינה לא אמו שאלתו. את שאל המהום מעין ובתון כומנה, פניו את

 אני "לא, הייתה: תשובתה מוגזמים. היו לא שחששותיו הייתה, העצובה הנקוזה ביניהם.
 עמוס יחז. שיחקנו ואנחנו התעשתה היא מציזי מועטה )בעזרה כוח". לי אין יכולה, לא

מאושו(. היה

 מתוחם נעשה המשחק סועו. פחות המשחק איתי, בקשו יותו בטוח מנגיש שעמוס ככל
 עוצו הוא אליי. ישיר שלו הזיבוו מח״ן, הוא השטיח. על יושבים אנחנו יותו. ומאווגן

 זואג פעיל, באופן הוא, משותף. מוחב ליצוו בעצמו, לעצוו יכול הוא .?Tpbi ושואל:
אליי. מכוון הוא עליי, עובו מה לו חשוב מובן. להיות

 מקלות להוציא משימה לנו והציב זוק של ממקלות בית בנה הוא הפגישות באחת

 חע٢5ה ׳?.٢رم؟ יז? היה אומו: עמוס הצלחנו. זי אותו. למוטט בלי מהמבנה

 הגבוהה מהשפה למזי שונה התבטאות .2ו٥ بر1ؤا ءاالال ٠M2T) Me رمجانه٢ ־اء,
הראשונות. הפגישות של והמרוחקת

 )כשהוא מאוכזב שהוא לי להראות יכול הוא ישיוה. יותו בצווה רגשות עתה מבטא עמום
 כשהוא כועס שהוא לנצח, רוצה מאוז שהוא ב׳אבן־ג׳וק׳(, נוצה שהוא מה מקבל לא

מפסיז.
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שלישי שער

 הוא אם אותו שאלתי ק״טנה. של סמל עם חולצה לבש הוא זו מתקופה הפגישות באחת

 תיה٠٨ש دو׳ ׳آل٦ق ה٨؛/٥؟יו,^٥תי:١שאלא הוא בהמשן אישו. הוא הזו. בקייטנה היה

 ?״هال واؤام (0,۵אמר: הוא ההסבר בהמשך ו׳סירו^. ٠٠يك?ا כס/, رًا٧الؤك ״هالحم٣
 Pic ׳ابر...,1٢جه׳ الال دم عا٦ءمث٢ دو׳ ٢ن? ׳اا٢ال י5ח ׳٢ء,ا ٦׳٦ؤ هى׳و׳م و׳٢׳ ٢ن

 و...٢ال (0׳٢ن? ושר׳٢ש ו?חיסו٢ ו,٠י5٥ה ٢٥٢حلو ء,٢/0نآل׳د p'Qjjicf njo)!״ לה
Pic الصرب ז۵٢לה סוהר, 'بر2 دال לה ,לء و׳م,2رو١هىا٢,٦وى٨/ ء,٢ه ٢رمحن ׳آل 
 الدnojjMQj 2 ׳٨, ענה: והוא מסברת? בכזו פעם התנסית שאלתי: ה./٥?״ ٢ن

 מסנרתכזד. מכיר ממש שאתה כאיל) כנ7תר׳מ٨אמותי:׳ .p"Di)Mc ו٢ ררימ٨/٨/ כלו

הנשק. כלי לחלוקת מיז פנה ואז כלו, ׳بر7ع0ر١/2 ח׳ ן٨הל/ ٢כ ,^٥ענה: עמוס

 הפעם אן פשוטה. בשפה או בסלנג להשתמש אפשוות לעמום אין עולה החוזה כאשר
 לזבר הצליח הוא - מבוגרים של לשון במטבעות שימוש עם והמרוחק, הכוללני בזיבווו

 הזבוים את לקוב עין, להוף לי, והושה משחק( באמצעות לא ׳שיוות, )והפעם עצמו על
שלו. הסבל ואל אלח״והוא

 או סיפוו בשפה: מעניין בשימוש השתקף חוזה עם עמוס של בהתמוזזות אחו ביטוי
 עמוס זי( )בכיתה הלימוזים שנת סיום עם פעמים. מספו קרה זה ולוונט״ם. לא הוצאה

 כלי בונה הוא משחק, כז׳ תון בפגישה, מאוז. נפגע הוא הספו. מבית תעוזה קיבל לא
 חלק מתפוק שיווים פעם כל מתפוק. וובה שזה לי מסביו הוא פלסטיק. מחלקי נשק
 לו שקווה כוה לבין זה בין קישוו מציעה כשאני לתפוס. מה אין לאויב - כשנהוגים ואז

 משעשע, סיפוו צפת. בכיבוש שקרה מה ועל הפלמ״ח על בסיפוו פותח הוא במציאות,
לזעתו.

 להתאוגן. חוזה, עם להתמוזז עמוס של דרכו את מבטאים שהסיפורים מבינה אני
 שעמוס כשהבחנתי אותו. לקחת לבוא אחוו סיומה שעם פגישה הייתה הטיפול בתחילת

 לבוא צוין מי אותו ושאלתי אליו ניגשתי התחנה, של הכניסה זלת ליז כוחכה עז״ן
 כזוצף שעכווס פעם כל הכביזה. כוח על זה במקוה הוצאה, לי נתן הוא בתגובה, לקחתו.
 נושא היה זה הטיפול במהלן הציפווים(. על הסיפוו )כמו הוצאה נותן הוא בחוזה
 אמות׳ שנה, תחילת של החגים לקואת פויזה, לפני כשעמזנו רבה. התייחסות שקיבל

 אמו: ואז לוגע חשב הוא לחוזש. הפסקה נעשה ואחויה אחת פגישה עוז לנו שיש לו

29 yicאזוחי. ומשטו צבאי משטו על קצרה הוצאה לי ונתן רחי٥ן۵ ר٥ש٨/ כלה ר 
 לחוויה המשמעות את ולפוש לתוכנה להתייחס אפשו כזו 'הרצאה' שבכל לי, נואה

 הלא לזיבוו להתנתקות, הזה, באמצעי השימוש לעצם להתייחס בחותי אני עמוס. של
 כמה ולהבין תחושותיו על לזבו יכולנו זאת בעקבות עמום. עם כן על ודיבותי רלוונטי

 בעוז איתי בירר בפשטות הוא שלאחויה בפגישה שהבאתי, האחוונה בזוגמה לו. קשה
שוב. ניפגש ומתי סוכות זמן כמה ובעוז כיפוו יום יחול זמן כמה
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ייחודי לד

 שלפני בפגישה ומובנות. ישיבות יותב הנבה עמוס של ההתייחסויות הטיפול, סיום עם
 יביא כיבוז איזה לי מספו הוא הבאה. לפגישתנו פוידה מסיבת מתכנן הוא האחבונה

 העבכה שיביע משהו קטן, משהו מתנה: שאביא מבקש הוא משהו. אביא אני שגם ומבקש
 מתקשה אבל עמוק, משהו זה שפביזה אומב הוא פניזה. על מזבוים אנחנו ואהבה.

 פילוסופי הסבו לעמוס היה נושא כל על הטיפול שבתחילת כן, על חשבתי להסביו.

 היה לא שהוא לו, מובנים היו לא זבבים הובה כן וכל מובן לא כן כל הוגיש הוא מפובט.
 הכמויות ציון הייתה היזיעה על להשתלט הבוכים )אחת 'לזעת' לא לעצמו להבשות יכול

 שאין זבוים לשאת יכול הוא עכשיו, (.،דיס2٩ وهرب٢٦0ء,ج׳ ככר, - זבו כל של והמיזות
מזויק. הסבר להם

 אמר: עמוס הטיפול. במהלן שעשינו שונים זבוים על זיכוונות העלינו פגישה באותה

 מבינים הנוכחי הספו בבית אם אותו שאלתי ء(ار׳. יע2ר, ء׳٢ ר׳ין־ולסן ר٥ר,ס ر٧22

 לחוויה שזוכה מישהו יש האם לעצמי: חשבתי .,Mie■ (0׳ز2٨/ برالو ,٥٢ענה: והוא אותו,
 תצפית כל כפשוטם. זבוים בהבנת מסתפק שאינו ילז הוא עמוס אותו? מבינים שתמיז

 שקוו לזברים שלו תגובה בעקבות אחת, פעם ומסקנות. הרהווים בו מעונות בחיים

 جاا5يا ,fcf ואמו: וגע חשב הוא מפותח. מצפון לך שיש לי נראה לו: אמותי בחזר,
 ן. ,laXb ا ء, Q׳,Q, lie يردارم ٦׳ابر Me ٩٨١ىحمة Mod )־׳׳ابر٢٢,סיכו ٢כ(2, ءم٢ לר׳

 הנקוזה פסקניות. פחות לעצמו עכשיו נותן שהוא שהתשובות מקווה, אני ءابرا. و׳ء٢ال
 מציאותית להערכה מובן לא שהוא אקזיסטנציאלית מחוויה עבו שעמוס היא, החשובה

אותו. מבינים תמיז שלא

 תוכנו הזיבוו, שאופן לי והתחווו הלן־ הטיפול מתחילת אין להזגים ניסיתי זו בהצגה
 וההוצאות הגבוהה השפה מצוקותיו. עם בהתמוזזותו עמוס את משמשים השפה וומת
 רמת נוגע, שהוא ככל הגנה. לו משמשים ואלה העולם לבין בינו ٧חי שמים נותן שהוא

 זבווה בשפה יותו להשתמש יכול הוא כן שליטה, יותר מרגיש והוא יורזת החוזה
משמעותית. בין־אישית לתקשוות המתאימה

 כשעמוס שלו, הבועה תון אל זהיוה ככניסה בעמוס הטיפול מהלן את לואות אפשו
 הבועה כאשו המציאות, אל ממנה משותפת ויציאה אליה, להיכנס ויותו יותו אותי מזמין

זחק. בשעת אליו לסגת שאפשו בטוח ככוקום בוקע נשאות

הספר בית עם קשר
החינון. מעוכות עם בקשו כולווה היה בעמוס הטיפול

 נעשתה ז', כיתה עז למז עמום שבו הספו בבית הבין-מקצועי הצוות עם בפגישות
 זושה אשר עבורו, מותאכזת לימוזים תכנית לבניית הצוות ושל שלי משותפת עבוזה

 לא התכנית בפועל אולם התכנית, את ליישם נכונות הביע הצוות איתו. ועקבי וציף קשו
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שליש׳ שער

 והמצוקה מוזר כילד עמוס של מהתפיסה להשתחרו קשה היה שלצוות נואה מומשה.
אחרת. למסגות להעבירו ביקשו הם עליהם. איימה שלו

 וצוף בקשר עמזתי ההורים. עבוו מאוז קשה תהלין הייתה החזשה המסגות מציאת
 שיישאו הזוישה על לעמוז איתם ויחז בעמוס האמון את להחזיק בזי איתם, ואינטנסיבי

 שיסכים מתאים, ספר בית אחו ההווים של עצמאיים חיפושים לאחר וגיל. ספו בבית
 באזוו רגיל ספו בבית מקזמת בכיתה לשלבו הוחלט השמה, בוועזת וזיונים לקבלו

מגוויו.

 באפשוות אמון, של בקשו בטיפול התנסה שעמוס לאחו - המעבו של שהעיתוי לי נואה
 קליטתו להצלחת עזר זה עיתוי - להיעזו הוצון והתעוווות בעבווו בטוח מקום קיום של

 לו וסייעה אליו להתכוונן שיזעה וגישה, מחנכת יזי על בה התקבל הוא החזשה. בכיתה
מקומו. את למצוא

 הושם המקזמת, בכיתה לקליטתו להיערן הייתה שמטותה הספר, בית צוות עם בישיבה
 הצוון הובהו והכיתה. המחנכת לבין בינו הקשו ויציות עמום של הקבלה צוות על זגש

 של וקבלה בקשייו הכרה תון מהכיתה, לבווח לו יאפשוו שלא זה במובן גבולות בהשמת
 ויציות חיזוקים מתן תון מזווג, באופן לו הוצגו הלימוזיות הזרישות שלו. האישי הקצב
מהצלחה. הנאה של חוויות

 מעיזה הבאה הזוגמה הילזים. בין חבותיים קשוים על עבודה גם נעשתה בכיתה
 אותו, וואים - משמעות יש שלו שלנוכחות מוגיש הוא עמוס. של החזשה החוויה על

 ילז להגיע עכוז בכיתה השתלב שעמוס לאחו מה זמן עליו: מזבוים עליו, חושבים
 והציע פעילה בצורה השתתף עמוס הילזים עם עוכה שהמחנכת ההכנה בשיחת חזש.

 جءابر׳ آللءاال حهال٢(0ح שאל: הוא מהווהו, שנואה לאחו השיחה, סוף לקואת הצעות.
הי? ٩٢הי ٢٥١٨כ/ ככה ״٢٥ (0بر٦2و׳
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ייחודי ילד

 נהיה שלי היוסן לאאימי, "נשאת
שלי" הפסיכולוג כאילו

ד׳ בכיתה לכזידה לקויות עם בילז טיפול

*٧בי١קלמנ٠٦١٥١١٧٠

ם.’־ושל1’ שס״ח - מז־ויכו, כית١נ’ח פסיכולוגית - ٧בי1קלמנ שיפוג, *

תזם עם הראשונים המפגשים
 מוצא שהוא מהזרכים ונפעמת מיוחז קסם עם חוזשים, ועשוה תשע בן ילז פוגשת ١אנ

 ואורגת תום את פוגשת כשאני ממני. ציפיותיו ואת וגשותיו את צוכיו, את לי לגלות
 לקות שלו: מההפניה שהצטייוה כפי הזמות ממני נעלמת כאילו היכרותנו, את עמו

 שמורים, הכעסים הספר, בבית כלפיו שעורו החברתית הזחייה שזווחה, הקשה הלמיזה
כלפיו. הפנו והמנהלת תלמיזים

 איתו. בחזו הנמצאת בי, וב עיסוק תון עצמו את לי מגלה תום הואשונים במפגשים
 לזעת וווצה ניואנסים קולט לחדו, בכניסתו אותי וואה הוא כמה עז מזגישות שאלותיו

 והתייחסות כניסה מאפשות זו התעניינות קשו. ליצור אמוו הוא שאיתו ה"סובייקט" מיהו
 להתקשר כזי להכירני רצונו את בהבנתי אותו משתפת ואני והפניכוי החיצוני לעולמו

ומגוון: מרתק פנימי עולם לעיניי נפרס כן אליי.

...MczQj 'firifJicWie' בעיות? את-מע]")אחה ه׳ابر.2 ־7١جرب٢׳٢׳٦ا؛٠ دو׳ 

 מה רוצה, שאתה מה לעשות שלך הזמן שלן, המקום זה אז.'١١\ \مخ.١ه2 ١؟ '\١ح ١١٥؟
 תר,٨:׳١אנ נינוח. ונואה מרבר עין, קשו יוצו הוא סביב, מסתכל תום /.٨כ׳ בוחר שאתר,

 ממשחק מתלהב הוא הארונות... את לפתוח אפשר להסתובב? רוצה אתה מסתכל...

אצלי שזיהה כן על מזבות אני Me.עור לשחק ומתחילים אבנים', 'חמש

 הוא אפריקה. מזוום שאני לו עונה אני ׳>־/?٢الح/رع Me ׳ا٢هان ءابرءءا ٥/٢2 מבטא.
 אני כזה, זמן אחוי וכזומה. ארצה עליתי שבו והגיל אפריקה, זרום לגבי בחקירה ממשיך

 ׳٠٨١/٥ דן?٠ ?ؤر ءاؤ اجح0٢ى/ هءاال آلع٦ء/رم ו٥٧ןי٥...1ב למיקוז לחזור כזצליחה
 כן על שיחה הייתה ه׳ار2 ٦جرا٢ ؟١٨/٢٢ اج0 לך? נראה נ1ח אחה י: 2١ח וילר׳٥
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שלישי שעו

 ובמפגשים בראשון במפגש פסיכולוגית... זה מה לגבי שלו ההבנות ועל פסיכולוגית שאני
"בעיותיו". הן מה לי מגלה הוא מכן, שלאחו

 עוז נוצו )המטפלת( עמי שהקשר תחושה אצלי יוצרות אלה במפגשים ההתפתחויות
 המטפל עם קשרי '׳/׳בר מתאת"המטופל שוויניקוט כפי פנים, אל פנים שנפגשנו לפני
 עם ׳״.׳07 ׳מ׳7ע 0/-ש׳71א חלום מתוך מתרחש זה תהליך ס. הראשון המפגש לפט

 בצעז הטיפול לחזו נכנס תום (.Winnicott, 1971) ליי מוכר לא שער״] המטפל,
 אן פסיכי". לא "הוא כי לפסיכולוגית, להגיע התנגזות הביע הוא אמו, ולזבוי מהוסס,

 בעזוה מעוניין הוא כי נראה למפגשים. בהתלהבות מגיע הוא הואשון המפגש לאחו כבו
ל״חוג". אלא לפסיכולוגית", מגיע "לא שהוא בכן שלו הפנימי הקונפליקט את ופותר

 למשחקים כניסה כזי ٦1ת קשייו, על מזבו תום כזילולי. מאוז כילז מכונו מתושמת אני
 מחווזים שנשואות הכנת יציוה, עבוזות זוק, בש, שש ,jenga זמקה, )למשל: שונים
 הואשון במפגש משחקים(. באלו וכיוצא גואש חול, אוגז איתי[ במשותף כלל ]בזרן

 וקמה יצירת של בתהלין נכוצא הוא כאילו מוגישה ואני מקשייו כמה על לי מספו הוא
(tapestry.) הסיבות את מסביו הוא בפניי. ושקוף לו בווו תחילה נואה הוקמה זגם 

 ובעיותיו. קשייו על יחז להביט לנו מאפשו הוא עזוה. ווצה הוא ובמה אליי היגיע בעטיין
 להיות עליי יותו. מורכב נעשה והוא מסתבכים שחוטיו תון נעלם, הוקמה זגם מהוה עז

 ללא הרקמה, את ולטוות להמשין לנו לאפשו כוי ומז או תנועה לכל ועוה קשובה שם,
 כזי החוטים, בין כוסתבן הוא כאשו לקלוט שעלי' זון סימני עם אן המקווי, הזגם
רקמתו. בתון לאיבוז ילן שלא לזאוג

 ,׳צירת״ם ולדחפים צורה נטולת לחוויה הזדמנות "...לתת המטפל: על ויניקוט לפי
 של החוויתי קיומו כל נבנה משווק יסוז ועל המשחק. של החומר שהם וחושיים, מוטוריים
 סובייקטיביות של המוגש בכואוג הכועבר, תופעות בתחום החיים את חווים אנו האדם...

 היחיז של הפנימית המציאות בין ביניים תחום שהוא ובתחום אובייקטיבית, תצפית ושל
(.88 א:1995 )ויניקוט, ס"7٨׳ לבני החיצוני העולם של המשותפת המציאות וביו

 חלקן עזרה. ביקש שלגביהן בעיות מספו בפניי פוש תום הואשונים המפגשים בשלושת
הבאים: בתחוכוים הוגזרו כזמני וציפיותיו צרכיו לא. וחלקן מילולי באופן בוטאו

 מפה לי מגלה תום הספו. בבית עליו שעושים ’ה״חום׳ סביב והקושי החברתי מצבו *
 ומקומו '׳מנהיגים" של שמות עם לומז, הוא שבה בשכבה הכיתות שתי של חבותית

וכזומה: שונות כוריבות בתוף

 ׳مح٢٢رم? עושים? .ימה ר׳.٢י2?٨הז תכי/ר, ادم ר׳כי/ה ٢כ חרסן! ׳٢ ושיסו٥...
 מטה כלפי מביט הוא כן. קשה. חרא נשמע זה י: ومءالر... ^ור^׳סו ׳סו,5י2ר٨/

 מרביץ אתה אני: ،ודר׳. י0קס> ר׳סו,٢ ן0۵ י?2אר עושה? אתה סר, אני: עצוב. בכזבט

 )ק]\ כן, עין. קשו יוצו הוא אחד. רק ואתה הרבה שהם נשמע זה פשוט, לא זה להם,
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 ٠٨١٢٢۴٨/ הן... הןעושות? הבבות,מה אני: البر.2ا٦ pi ה...٠٨י٥ה ٢כ לה !!۴١י٩2
 י,٢<2, ד2ח ٠٨١הי٢ ج׳م0ا^ج p,٦٢&< p"١2(2״٦ م٢را .٢/۵הד١ רומי ٢٢ج2 לה '.٠٨١/۵

 ١שותי١ותח ת١גמא١בז ממשיך א١ה המ.٢ دم ه2٦׳ צי١ד ٠י٠٨ןי۵١۴&ח’ הה Pic دا
עוזות... לא וה١שהמ

 רה١۴ ה٨/ י?٢דה١۴ לה ה٨/٢שינה: כזי תון מזבו١ הולך שהוא העובזה אותו מעסיקה *

 שביטאו למה מאוז זומה היה השינה נושא סביב וואגתו )עיסוקו י"٢۴ר רה١۴ לה ׳؟٢
 נפשית לבעיה כסימן יזו, על וכנואה הוויו, יזי על שנחווה תסמין בחששותיהם. הוויו

 לו, וק קווה שזה מבגיש שהוא אומבת אני ומשמעותה(. מקובה לגבי חבזה המעווות

 ממשין הוא רה.١۴ לה ׳٢۴ד י٢ש חה<>2£,٨/2 /!۵٢.שינה תון שהולכים אנשים יש אן

 ٩ח/۵ ה٢י٢ ה...٥י٨/٢ עיה2٥מ י٠٨/۵2ה עושה: שהוא המוזוים בזבבים אותי לשתף
לה! ה٨/٠٨٥٩٢ ا٦اؤ٦ ءاز לה? ה٨/٢2/۵ לה? ה؛... 2١٥٦ ٥١٥ר^0 י٠٨ן۵2ה

 מוכזית בתמה נגע זה שנושא התבבב השיחות במהלן מפחידים. מסוטים שלו הפחז *
 אי-פעם יוכל אם ותהה חויג חש הוא ואופייה. מיזתה גילו, בני לחבות שלו השייכות והיא

שסיפו. בחלומותיו גם התבטא הזבו להשתייכות. משאלותיו את למלא

 pi٠ ءاال זה(: בשלב הטיפולים בחזו אותו שמעתי לא )שכלל שלו" "הגמגום *
 /٥٦١۴ء/٢ال/pi ۵ י.٢ה0׳۴١מ...£۵٨/٨^۵ס(/؛٥ה2־׳ר^٢״.٢יסוצ۴ח١5١ה٠٨כי2

.i/pi٨اينم 2١٥/۵٦١۴/۵٢ ,ء/ال٦د׳بر2 ٢2/۵ הר,٨//۵١٦۴٢٢١׳د رء/ال׳22 .2١٥
 ציווים לה מצייו שהוא בכן מילולי, לא באופן מבטא הוא שאותו האם, עם הקשב *

 "להשלים" לנסות זבכו זו כי נבאה אמו, עם שלי הוציף )מהקשו אהבה מכתבי לה וכותב
 כתיבת בעקבות הופיע גמגום על שלו שהזיבוו לציין, יש ביניהם. מויבות לאחו איתה

 באופן לתקשו תמיז מסוגל שאינו לכן וכהסבו בנוכחותי, לאמו שלו "הואשון" המכתב
שחווה. מה את זה( במקוה )לאמו ולהגיז מילולי

 ה٢שה١٥ לה כוונתו. על שואלת אני .2٢ה ءابر ה٢ دآل٦٨/ לה د׳ /۵٨/٧۵٢٦نيمؤ״ .ءاال ..

 .p׳٦١׳5 ן١٨ה/ ה٢٦ؤ״٨/ ز/۵ .٦١ة׳2 ٦٠٥١٨/ء/٦ال رجلءاال ٠٨٦٨/١/۵ ,۵הי כ׳ ,210 ء/٦ال

 אומות: אני מדגים[. ]הוא p׳٦2٩ ה2הר ׳٢ ال,١۴/۵הי כ׳ ה.٠٨ו/۵ ח٨ש/٢ ך٦٩ה לה
 שהיא מה את מעויף שאתה לה ולהבאות אותה לשמח כזי ציווים לאימא מצייו אתה

ءاال د׳ را... בתלים? להגיד לך קשה אב: ה.٢ ר٥0٨//۵٢ ءاال د׳ را, עבורך. עושה
!pi٨/i٨/

 משתנה בינינו האינטואקציה וסגנון שוקם הבקמה מזגם יוצא תום השלישי במפגש כבו
 אותו". "לקווא עליי אלא ישיב, באופן זבוים לי "יביא" לא כבו הוא אחו. תקשוות לזפוס

 בשלב ל״הכול"... בחזב, שנוצות לאוויוה פניו, להבעות גופו, לשפת קשובה להיות עליי
 אותו בואה שאני מכן ולהבנותיי, לגביו זוכות שאני מדבוים מתפעל הוא זה מוקזם
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 נעשית שלו הרקתה אחוי לעקוב האפשוות בהמשן, עליו. לי שיש חווה שהוא ומה״יזע"
 השלישי, במפגש הצלחתי, בתחילה. כמו קלה כניסה לי מאפשו אינו והוא יותו קשה

בחייו: המוכזיים הקשיים אחז את לבטא לו עזוה ה״נכונות" השאלות את לשאול

 שאני אומות אני למשהו. מצפה שהוא מוגישה אני אליי. ומסתכל מתיישב נכנם, ...תום
 בכיוון. שאני לי שבווו במבט מסתכל הוא להגיז. ווצה שהוא משהוא לו שיש מוגישה

 אני ٦٨מ؟٠י Me יך1ס ווי!! לאוזן מאוזן מחיין הוא להגיד. דרך למצ)א לך קשה אני:

 מחכה אני שותק... תום ?7׳٨:׳١אנ دا... לספר? לך אעזור שאני חצה תר،* קצת... מחכה

 שוב לבית. קשור זה י: ׳מלוד. לה ٠ابر٢1نء برآلدءام׳ دا! שאלות? אשאל /ל׳*שוב. לו

 לה נב׳^? לכולם קשור זה אני: .9٢כי٢ למי? קשור אני: בואשו. מהנהן הוא וחב. ٦חיו

 שלו הדיבוו ٦דו בתיאור. ממשין הוא אי.3לך>2 ٥١٢،׳رام امء, دآل رم כומס آللءاال

 ء,ز د؟ סוחר כן, ? לך מפריע וזה אני: אמו. של מילותיה "הז" את בוקע שומעת אני
כלה. ה٥י٢ש 321אס ורח,5 ٠۴ומ5 ומ?>Jic, 5 מר...٥5٨/

 מביאים החיפוש ניסיונות המילים. בתון מקומו ואת אותו לחפש שעליי מרגישה אני
 את ולמקם הפיזיולוגיות תחושותיו את לתאר מצליח תום גופו. בתחושות לגעת אותי

 אנחנו עליו. עובו מה ולעצמו לי לגלות וכן גוף, ותנועות כוילים באמצעות בגופו, הכעס
 שליטה. מאבז הוא כאשר חוויותיו עוצמת את לבטא שיכולות המילים אחו בחיפוש יחז

".٢מ ٥٢٠וש 2دء לה ...ח״לין! לה היה: הכעס לביטוי שגיבש הזימוי
 בעבוזה למשל כמו סימבולי, באופן תחילה פעם. לא לחזר נכנס "החייזק" בהמשן,

 )שנוזל ולגואש לו שקווה רואה שאני מה לגבי שלי שיקופים או תיאורים גואש. צבעי עם
 להט בתון אותי לשמוע יכולתו יזיו(. ועל מכנסיו על הוצפה, על השולחן, של כיוון מכל

 חיון עם ולהגיז לשליטתו, ٢מחו כאילו שהיה התהליף, את לעצוו לו מאפשוים עיסוקיו,

 לעסוק ממשין תום פגישה באותה دء,ا. הח״לין־ ש نيم نيم לה ااء,׳ا.... פניו: על רחב
 שעוטף נשלט הבלתי הכעס החייזק, את הופן הוא בהתלהבות החול. באוגז בחייזק,
 באוגז לשחק ממשין הוא סימבולית. אותו לחקוו שניתן למשהו הווייתו, את לעתים

 ורה5 ادم Ml- דה١52 מושר׳ 'Jic חיר دم הח״לין! לה בהתלהבות: ואומו החול

 يراه؟ ׳Jic ולה, שר,٥ ׳٢ ׳اكع, حء,ا ור...2 ילה,۵ برمح,׳ ?.؟הח" לה ׳٢^اكء,بر
 לה د החח. כל עם דבר, כל צורה, כל עושה ואתה אני: .٦מ١٨/ א\לזךק ء,امثا...

 ... .ء,ابراج ا2نيمرق ה א ׳اوربر ء,بر ... ٢١>זכ ٢מ ٥٢שו ,٥٢١ש١ חלין־ לה הח״לין־,
הע׳ורה. מסן וין־ורה ׳بر22 ין־ורה ...PW?״A, امء, ا00ه2٨ر

 בתקופה וק המווה. על כעסיו עם להישאר בוחו תום הטיפול, של זה מוקזם בשלב
 ה״חייזק" את חווינו בהמשן אביו. כלפי גם וזעם כעס להביע תום מצליח יותו מאוחות

סמלי. באופן וק ולא החזו בתון וכקיים כנוכח
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 ברמת זומים היכרות, מפגשי שני לאחו נערכו תום עם הואשונים המפגשים שלושת
 תכנים עם מלאה בצורה עצמו את פתח שתום כמו שני. אמו, עם שלהם, האינטנסיביות

 היו והזבוים הנישואין, חיי על בעיקר חייה, על סיפרה היא האם. גם כן רבים, ותמות
 ביטוי כל וללא רוח, בקור מזברת שני אן בתוכי, הכאב עוצמות את מוגישה אני כואבים.

 ששני הסתבו עליהם. מוווחת היא אין רגשותיה על כשנשאלת אף לעין. נראה וגשי
 לאחו שבוע בקשו, מיז להמשיף קשה לה והיה הראשון במפגש שסיפרה ממה נבהלה

 מרגישה אינה היא לעתים, הקשו. בתון לה לזאוג למדתי זה ממפגש שתוכנן. כפי מכן,
 אפשוות ללא מהם סובלת מכן ולאחו האינטואקציה, כזי תון וגשותיה עוצמות את

זה(. במקוה )איתי בקשר הייתה שאיתה הזכוות עם אותם ולעבד להמשין

 אופנות צם זמנית ال הגנה, מעורבדפוס ال פסיכולוג תהליך הינה השלכתית "הזדהות
 כהגנה, פסיכולוגי. לשנוי ומסלול אובייקט, ׳מס׳ של פל׳ס׳ס׳ב׳מ צורה קומוניקציה,

 רצויים, בלתי מאספקטים פסיכולוגי מרחק תחושת כיוצרת משרתת השלכתית הזדהות
(؛.Ogden, 1982) מ׳מנס׳" ל ססס׳ד׳ס אף כלל ובדרך

 נבעו שהועלו, והתכנים שני עם הקשו ואשית בעקבות בי שהתעוווו הוגשיות העוצמות
 ורבי הקשים מרגשותיה עצמה, את גם ואולי פסיכולוגית, אותי להוחיק שלה מהצורף

 מעמז החזיקה לא זו שהגנה התברו, לפגישתנו מחו׳ןי הרגשיות מתגובותיה העוצמה.
 להוות עליי היה בתום, ממוקז ٢١ע١١ אלא בשני, טיפול זה היה שלא אף על זמן. לאורך
 רגשותיה להעברת שלה כזון שני של השלכותיה את לקלוט עליי היה שניהם. עבוו מיכל

עליה. בשמיוה אקטיבית להיות ולעתים

מאמו שלמדתי כסי תום, של משסחתו על קצר רקע
 לי היה הטיפולי. בתהלין תמף הוא אן תום, של אביו יצחק, עם להיפגש ביזי עלה לא

עמו. מועט טלפוני קשו

 שבע כבן היה כשתום נפוזו הוויו בשנתיים. ממנו קטן אחיו בנים. שני בין הבכור הוא תום
 היה תום ומילולית. פיזית אלימות כולל נישואיה, מאז בבית וב מתח מתארת האם וחצי.

 בן היה כשתום שנה, לחצי הבית את עזב יצחק לאמו. זאת מזכיר הוא פעם ומזי לכן עז
 מעמז. החזיק שלא זוגי, לטיפול פנו הם נמשכו. בזוגיות הקשיים אן וחזו, וחצי, אובע

 הם הפויזה לאחו כשנה אחות. בעיו לגוו עבו ויצחק נפוזו הם להתגרש. בחרה שני
 על ובמיוחז ילזיה, על השפעתו את הרגישה והיא שני, עבור קשה היה התהלין התגרשו.

היה תמיז שהוא ואומות אליו, וקשוו אביו את כואוז אוהב שתום ומבינה וואה שני תום.

 )ש.ק.( שלי חופשיים תוגומים הם באנגלית ממקורות להלו הביבליוגנפיה מפרס׳ התרגומים כל ؛
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 ליצוו זון מצא ם١ת השנים ובמהלך חזש זוגי קשו בנה יצחק מיוחז. באופן לאביו קשוו

אמביוולנסיה. וווי קשו אביו של הזוג בוז עם

 מאשתו הפויזה לאחו ביותו. עקבי בלתי הוא ילזיו עם יצחק של הקשו הגירושין, מאז
 הוא אותו, שחיזש אחוי וגם שנה, מחצי למעלה במשן בניו עם הקשו את יצחק ניתק

 שהאב הוא ההווים בין הסיכום התממשו. תמיז שלא לקשו ובות בהבטחות התאפיין
 תקופות היו תום, עט בקשו שאני מאז ילזיו. עם להיפגש לשבוע, אחת ליוושלים, מגיע

 מוזיע ואינו מגיע אינו הוא כאשר ובות, אכזבות לצז עקבי באופן לביקווים הגיע שיצחק
 הספו בית עם שלי הקשו מתון מיז. מורגשת בתום הפגיעה קורה זה כאשו כן. על

 את להכיל מצליחה והמחנכת שם, גם מוכות זו שתופעה התבוו בהמשן(, שיתואו )כפי

ההקשו. את כובינה היא כאשו בכזיוחז תגובותיו,

 נוטה היא לתום. לעזוו גבוהה מוטיבציה עם ומטופחת, יפה אינטליגנטית, אישה היא שני
 שני הקשות בתקופותיה וגשית. נעלמת שהיא נשמע שבהן תקופות ויש לזיכאונות

 שני לה. מחוצה כוחות מאוז מעט עם אן בעבוזתה, בעיקו ,٧חו כלפי לתפקז ממשיכה
 מקום היא שהעבוזה ייתכן קהל. עם מגע המצויכה ובה, אחויות בעלת בעבוזה עובזת
 ניתוק משמרת הוגשי, למצבה קשו שום ללא לעבוזה, בהגעה וההתמזה עבווה, מפלט

עצמה. על לשמוו לה עוזות וכן עבווה מפלט ומקום בבית מבעיותיה

 זבוים על להסתכל העז רצונה מצוקתה, לגבי שלה בפתיחות ובה אהזה בי עוורה שני
 אליי מלהגיע שני נמנעה להיכוותנו הואשונה השנה בחצי המצב. לשינוי ולהתמסו

 אליי שתגיע החשיבות את הבינה כזכן, לאחר שלה(. )מילה ב-״ח^״ הייתה כשהיא
 והיא קבוע "חוזה" הגזונו בהתאם, כוחות. לה כשיש במיטבה, כשהיא רק ולא מצב, בכל

 וכוחות פנאי לה שאין הרגישה היא אן אישי, לטיפול אותה להפנות ניסיתי בכן. עכוזה
לתהלין.

 ניכו שחלק חושבת היא ובזיעבז זוגה בן לבין בינה לקשר התנגזו שני של הוויה בוקע,
 מהוויה הסתיוה שני אותו. אפפה שבו הסוז היה יצחק עם בקשו אותה שמשן ממה

 היה תום שכאשו סיפוה היא לכן, בנוסף שנישאו. עז שנים כשלוש במשן הקשר את
 אז נכנסה שני תום. של ליזתו מאז - כשנה שנמשכה כזחלה אחוי נפטוה, אכוה שנה בן

 ל׳ועצובה.היה רעה הייתי טובה, אישה ה״ת׳ התקופה:לצ׳ את תיאוה היא וכך לזיכאון,
טובה! אימא הייתי לא המון. כעסתי משבו. עבותי לוזפקז... קשה מאוז

 שלה להיסטוריה התייחסתי אחז, בוובז בו-זמנית. ובזים בכמה נגע שני עם שלי הקשו
 מגלה שני היום. ולתגובותיה הוגשי למצבה ולעצמה, לתום להתייחסויותיה קישווה תון

 של ולהשלכות לעבוה שלה, לילזות פעם מדי חוזות שהיא תון פסיכולוגית, מוזעות
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 את הבנתנו התרחבה כן תום. עם שלה הקשר ועל עליה העכשווי בהקשר העבר אירועי
מכונו. והייאוש האכזבה הכעס, את לזנוח החלה היא ובהדרגה תום של מצבו

 שאימהות הראה במחקריו (Stern, 1995) שטרן זניאל שלנו. היחז היה השני הרובז
 מעורבת, תומכת, אם, לזמות זקוקות הראשון, הילז ובמיוחז התינוק, ליזת אחרי

 בהיעזרה או )אם, נשית זמות ידי על "מוחזקת" היא כאשר רק לזבריו, ומחזיקה. מכוונת
 (are facilitated) מתחזקים מחוזקים, מתגלים, שלה האימהיים התפקוזים אם( תחליף

 Winnicott), ויניקוט לפי האב, זוגה, בן לתמיכת זקוקה האם יותר מאוחר רק ונתמכים.
 לחייו. גבולות והכנסת הילד כלפי שלה הסמכותיות את לחזק כזי בעיקר (,1991

 המשותפים הניסיונות לתום, שלה ההורות על שני, ושל שלי המשותפת ההסתכלות
 "זוגיות" כמעין והן אימהית והחזקה כתמיכה הן עבורה שימשו לו, ולעזור אותו להבין שלנו

בתום. בטיפול לבזה אינה שהיא לתחושה והובילו לה( )שאין

 ראיתי קשים. במצבים תום עם התמוזזותה לגבי ומכוון הזרכתי ממז היה השלישי הרובז
 זה שזורים שהיו השונים ברבזים עבוזה כזי תון בהן. היעזרותה ואת לעצות צימאונה את

 ההבנה אצלה והופנמה כאם, יכולותיה ועל כוחותיה על בהסתכלות גם התמקזתי בזה,
בעצמה. כהורה זרכה את למצוא מסוגלת היא ב״עצות", נעזרת היא כי שאף

 שיש והחשיבות הספר בית עם בהתמוזזותה עוסק לקוזמו, הקשור הרביעי, הרובז
 אליה הפנה הספר בית בפרט. איתו, מתקשרת היא שבו ולאופן בכלל עמו שלה לקשר

 בתקופות ועוז. התנהגות, בעיות על אלימות, על תלונות כמו תום, על רבות תלונות
 נחווה וזה ספר, לבית נעלכות היא ,٢החו עם כוגע מנתקת היא כאשר שלה, הזיכאוניות

 תחושת ואת כוחותיה את לחזק ניסיתי כאלו בתקופות החינוכי. לצוות )כמובן( כקשה
עכזו. הקשו על לשמור לה ולעזור הספר" בית "תלונות כזול מסוגלותה

 כלפי תום של והאלימות הכעס עם להתמוזז מרבה היא כי עולה, שני של מתיאוריה
 מעין יוצר, שתום ٧١בח מתאפיין תום לבין בינה שהקשו מרגישה היא כן, כמו הקטן. אחיו

 לה לאפשר שלא רבות פעמים נוטה כשהוא לבינה, בינו עושה שהוא וחז קשה ניתוק
 של אחר פן עצב. של עמוק לכוצב ונכנס איתה מתקשר אינו ואז עולמו, לתון להיכנס

 בטיפול, זבוים כוביא הוא שבו והאופן התכנים מתוך והן תיאוריה מתוך הן העולה תום,
 תום בו. ומטפל הקטן לאחיו זואג הוא שבה והזרך באמו, שלו והתומן הבוגר הצז הוא

 פן מול קשה, פרוע, ילזי, פן איפה, בו, יש ולצרכיה. לה ומתואם לאמו ביותו ורגיש מוזע
מזי! יותר אף ואולי לאמו ומותאם הווי בוגר,

 (:the right not to communicate) לתקשר" שלא "זכות יש שלפרט טוען ויניקוט
 עם מכך,יחד מפיק שהוא וההנאה השונות התקשורת באופנויות עושה שהיחיד "השימוש

 Winnicott), אמיתית" נפרדות זוהי - האישי העצמי מעץ או העצמי, של אי-תקשורת
1963:179.)
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 במזויק מותאמת תקשוות לצו אמו עם תקשורת וחוסו סגירות בין תום, של הפיצול
 Winnicott), תום אצל (False Self) כווב" "עצמי היווצוות על מחשבה מעוור לצוכיה,

 התפתחותי בשלב אמו את לוצות מהצוון נבע ההתפתחות שמקוו נואה (.1960
 י עצבו "הגנת של השונות לומות מתייחם ויניקוט בתגובתה. לוכות כדי מאת, מוקום
 של המךצה ל״חיצוי ועד העצמי" של והמנומס הבויא מ״האספקט הנע בוצף כתב",
 וה, ממקום האמיתי". "העצמי חוויית את מסתיו תום של הכווב העצמי כווב". עצמי

 )נסגנות אקטיבית ב״אי-קומוניקציה שלו מהצוון נובעת אמו עם לתקשו שלא בחיותו
 ברמה כתב לעצמי בנקל מתקשרת שקמעיקציה ויניקוטל׳כשי׳מל של בלשונו - קלינית("
 אובייקטים עם סתית או שותקת שקומוניקציה הוי צים,٦מ אובייקט ליחסי או כלשהי,

 האתון" את לשקם כדי זמנית להשתלט חייבים מציאות תחושת הנושאים סובייקטיביים,
(1963 ,Winnicott.) ,לשמוו פנימי מצוון נובעת לזבר שלא תום של הבחירה מכאן 

שלו. האמיתי" "העצמי על

הססר בית עם והקשר לטיפול הפנייה
 בהיותו למז, שבו הספו בית פסיכולוגית יזי על הטיפולי' ב׳מוכז לטיפול הופנה תום

 ושמביע לימוזית מבחינה מתפקז שאינו שכמעט כילז אותו תיאוה היא ז'. בכיתה
 לבכות נטייה עם וכפגיע, חבותית,כוגיש תואוכילזזחוימאוזמבחינה תסכולוב.הוא

 חש הוא כאשו והשכבה הכיתה ילזי כלפי באלימות נוהג הוא זאת, עם ובקלות. הובה
חלק. לקח שבהם זבוים של בהתנחשות צזק חוסר בעיניו כשחל או נפגע כואוים,

 והכתיבה, הקניאה בוכישת קשייו בעקבות תשע, בן בהיותו עבו, שתום הזיזקטי באבחון
 בתפקוזי בעיקו החזותי ובקשב חזותית בתפיסה החזותי, בתחום למיזה לקויות נמצאו

 לואייה הטבעית נטייתו חזותיים. גיוויים של ובסינתזה באנליזה קשיים על זווח סריקה.
 לכווות הטקסט את להבין שהצליח בכן בקויאה, מסוימת במיזה לו סייעה גלובלית

 על שהשפיעו עין־יז, ובתיאום הגופו-מוטווי בתחום קשיים גם ניכוו בפענוח. קשייו
 ובה לאיטיות שהובילו החזותי, בתחום קשייו עם במשולב זאת, בכתיבה. התאוננותו

 לזייק הצוון־ שגיאות, ללא לכתוב ווצונו הכתיב לשגיאות שלו שהמוזעות צוין, בכתיבה.
 בזיכרון, קשיים ניכוו לכן, בנוסף בכתיבתו. להאטה הוסיפו לטקסט, התכופות והחזוות

 קשיים גם גילה תום השמיעתי. בתחום והן החזותי בתחום הן העבוזה, בזיכרון בעיקו
 גילה הוא ותאויכים. מקומות שמות, כמו פוטים ובזכירת סיפור בתוך וצף בזכירת

חזש. חומו ולהפנים לקלוט ביכולתו פגע והפנים שלמז חומו כאשו ובה, מוסחות

 הלא בחשיבה שניכוו ובות, יכולות עם אינטליגנטי כילז המאבחנת יזי על תואו הוא
 קשייו את ובה במיזה ומסתיוים כמנטולים נואו ואלו והטובה, המופשטת מילולית
 להתעלם יכולת וכן חשיבתית גמישות גילה הוא נכוון. מילים אוצו כמו השפתי, בתחום

לאתגוים. והיענות אימפולסיביות לריסון יכולת הנזוש, כפי חזותיים ממסיחים
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 והיה ספו, בבית ביטוי ליזי באו לא אלו יכולות אכוו, ושל הספר בית צוות של כוהזיווח
 לפחות או נובע, הקוגניטיביות, יכולותיו את כזשקף שאינו הליכווזי, שתפקוזו נואה

אלו. ביכולות להשתמש מכונו שמונעים רגשיים, ממקווות כוועצם,

 פסיכולוגית לבין ביני מתמיד קשו היה בתום, הטיפול של הואשונות וחצי השנה במשן

 ת1ממנהעלהמתרחשבמציא١למזת١ת.אנ١רמציההזז1נפ١תהספר,שאפשרזרימתא١ב
 במסגות. הקשה מקומו לגבי שלו ה״סיפורים" את הבנתי להעמקת שעזו זבר שם, שלו
 במקביל, חוויותיו. בבניית פוטים משמיט או סיטואציות מפרש הוא אין הבנתי כן

 למחנכת לסייע כזי ובתובנותיי בהבנותיי להשתמש יכולה הייתה הספו בית פסיכולוגית
 הן בהתנהגויותיו, הקושי ביטויי כל עם אליו, ולהגיע בו לתמון־ תום, את להחזיק ולצוות
 למחנכת ונתן הצוות את לערב לה עזר בינינו הקשו החברתי. בתחום והן הלימוזי בתחום

 ישיר. באופן גם יותר ומאוחר באמצעותה, איתי ותומן עקבי ממושן, תקשורת עוו׳ןי
 שלה בהחזקה לה גם מענה הנותן כמיכל אצלי תום של הטיפול את חוותה המחנכת

 של קשייו על לזבו יכולה היא שבה שקיבלה לכתובת הודות הספר, בית במסגרת אותו
עמו. שלה אלה על גם כמו תום,

 זיהיתי המחנכת, של אונים וחוסר אכזבה ייאוש, תארה הספר בית פסיכולוגית כאשר
 ואני, הספר בית פסיכולוגית החלטנו, זה בשלב הנגזית. בהעברה בתוכי, זומים רגשות
 והוזות בשיחותינו, באמצעותה. ולא ישיר יהיה המחנכת לבין ביני שהקשר שעזיף

 נראה אליה, אמפתית ועמזה ביטאה שהמחנכת התחושות עם שלי אישית להיכרות
 ולהבנה זו מחודשת לראייה שבתום. הקסם את ולראות לשוב הצליחה שהמחנכת היה

 מוצלח טוב, "ילז להיות שלו נלאה הבלתי בחיפוש להכיר יש התנהגותו למופע שמעבר
 הצלחנו שיחז הרגישה הספר בית פסיכולוגית תום. עבור עצומה חשיבות הייתה ואהוב"
 לעזור זרכים מצאו שהן כן החינוכית, ולמערכת למחנכת מהטיפול התובנות את לתרגם

הספר. ובבית בכיתה ומוכל יותר נתמן להרגיש לו

 פסיכולוגים חילופי נעשו ספר, בית פסיכולוגית עם משותפת עבוזה של וחצי כשנח לאחר
 עם כמו התאפשרה לא החזשה הפסיכולוגית עם המשותפת והעבוזה במערכת,
 כבשנים יעיל היה לא כבר הקשר המחנכת עם גם לטיפולי. תום את שהפנתה קוזמתה,
 שמחפש הילז את לראות יחז הצלחנו ואני המחנכת המכשולים, למוות הקוזמות.

 המשמעויות את להבין הצלחנו ו"מסתבן". מצליח לא הוא ٦א טוב," "משהו לעשות
זו. בשנה שגברו תום, של והתוקפנויות ההרסניות התנהגויותיו בבסיס שעמזו

הטיפולי התהלין
 המולז הרפרטואר תום, נולז לתוכו המשפחתי המערן על משולבת הסתכלות מתון
 השפיעה הלמיזה שלקות נראה לו, ולהכאיב ללוותו הממשיכות הקשות חייו חוויות שלו,

 "בעיות מכן. הושפעה וגם עולמו את חווה תום שבה הזרן ועל המתרחש תפיסת על
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 וצפים לזכור מתקשה תום קוגניטיבית, מבחינה מצוקתו. לביטוי הדרן היו התנהגות"

 ואולי מזיכרונו נשמטים לעתים הסוטים חבותיות. סיטואציות ٦1בת גם כמו סיסור, בתון
 כסי והבית, הססו בית של המציאות את ותיאוויו עמו המסגש החוויה. במכלול נעלכוים

 ללא ובעייתי, מורכב במצב עצמו" את "מוצא הוא שבה הזון על מצביעים אותה, שחווה
 נתקים יציות של סוג הוא וצסים על לשמוו הקושי כי נואה לתוכו. נקלע כיצד הבנה

 שבאכזבותיו הכאב עם בהתמוזזות הגנה מנגנון גם כמו שלו, האישית בהיסטוריה הנשזו
 יזי על חוזות היעזבות זיכאונותיה, בגלל אמו )התנתקות מובטחים וצסים משבירת

 אלו כותמזת(. ציסייה בעמזת אותו המותיוים קבועים ביקוו בסזוי שלו ואי-עמיזה האב
נטישה. חוזת עם אותו הותיוו

 התינוק של הצוון על מזבו אם־תינוק לקשו בהתייחסו (Winnicott, 1963) ויניקוט
 by" ייחוזי, אישי התסתחות רצף ליצוו כזי להישען ניתן עליה אמינה משענת שהיא לאם

going on being.זו. וציסות תחושת לסתח מקום תום עבוו היוותה הטיסול מסגות ״ 
 צבירת ועם אלו, בתנאים ומוחזק. שמוו מוכל, מובן, שהוא להרגיש עליו היה כן, לשם

 היו תמיז לא שבהם מוקדמים למקומות לחזוו מסוגל היה תום בטיסול, כאלו חוויות
מיטיבים. בתנאים והסעם מענה, להם לתת וזאגו אותם הכילו צנכיו, את נאו איתו,

הטיפול תחילת
מובן. להיות הנאבק ילד סגשתי לטיסול אליי הגיע כשתום

 משחקנאשוני, מתוף צונה,ואולי חסנ١ מסוזו וקמתפקוד לצמוח יכול "...החיפוש
 שאנו נו7ר، להופיע האישיות,יכול של זה מגובש לא במצב כאן, רק .ניטרלי בשטח כאיל!

(.88 א:1995 )ויניקוט, ביצירתי" מתארים

 שוויניקוט כפי "צורה", ללא תפקוז מעין של אלו לאזונים נכנס תום הטיפול, במהלן
 בתחילת לעצמו. גם וכן לי מובן להיות להתגלות, לו אפשנה לשם איתו וכניסתי מתאר,
 בכניסתנו לסיוע. זקוק הוא שלגביהם התחומים לגבי בנווה תכנית הייתה לתום הטיפול

 בתון שונים בובזים ועובזו חזרו התמות כל הנושאים. בכל נגענו הזמן ובמהלן למסע יחז
 מתוחשים הם כי הדגיש, זולתעצמי לתהליכי בהתייחסו (2005) קוהוט הפנימי. עולמו
 כשלי שנית, הזולתעצמי. לבין העצמי בין התאמה להיות חייבת ראשית שלבים: בשני

 טראומטית ולא סביוה בומה אמפתיה( כשלי על הנשענות תגובות )כלומו זולתעצמי
 תנאי הם החיים בואשית אן החיים, לאוון נמשכים זולתעצמי צרכי להתוחש. חייבים
 זולתעצמי לתום שימשתי הטיפוליים במפגשים האישיות. של מבניות תצווות לבניית

 ٢1מח (.twinship) תאומות ובמיוחז (idealizing) האזרה (,mirroring) מואה המהווה
 ליצוו וכך תום על הסתכלותה את להוחיב לה אפשוו שני, עם המפגשים הטיפול, לחזר
 המהווה זולתעצמי להיות קלות ביתו יכלה שהיא הורגש הזמן, עם ביניהם. אחו קשר

 כשחלה כן, כמו מצוקתו. לביטויי מעבו תום את לואות שהתחילה כף מתון מואה,
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ייחודי ילד

 על ١וח1١בד והן אמו על איתי זיבווו בסגנון הן תום, אצל הווגש שלה בהונות התחזקות
מאזיו. זולתעצמי של חוויות לו מספקת אמו כי ביניהם, האינטואקציה

 אן הטיפול, בתחילת תום את גם הטניז הלילה, סיוטי הוביו, את מאת שהעסיק התסמין
 לגבי שאלה כסימן נחווה התסמין ביתם. מעל ٢וב٦ה כבז כענן אמו יזי על הווגש בעיקג

 כמו נשמעו התיאור שלפי לילה, סיוטי אלו היו ההוגים. יזי על והן יזו על הן "שפיותו"
 וביצוע שינה כזי תון הליכה אימה, צנחות צעקות, שכללו (,night terrors) לילה ביעותי
 נאשון בשלב האם עם בפגישות נקטתי שבהם הטיפוליים, הכיוונים מוזנים. דבנים

 ומשמעויותיה התופעה הבהנת של במובן פסיכו-חינוכיים, היו התסמין, סביב בטיפול
 התמקדנו בזכון, בו חנדות. והונזת הנגעה "נונמליזציה", בעיקר כלל זה האפשריות.

 שיזיק והחששות הפחז את תיארה כשהיא למשל, ולתום. לעצמה הנצויות בתגובות
 סביבה לבנות האפשרות על זיברנו מהבית(, יצא )פעם בשינה ההליכה בשעת לעצמו
 על זיבנתי תום עם גם בבית. לנוע שמתחילים לתינוקות שיוצרים כמו עבונו, בטוחה
 סזנים ושינוי לו המסוכנים חיצוניים חפצים הרחקת ידי על בשינה לבטיחותו לזאוג הזרן
 זקוקים היו תום וגם האם גם יחז. גם הוניו ואת הילז את מרגיעה בטוחה סביבה בבית.

 הונדת נונמליזציה, "חניג". ואינו "משוגע" שאינו לשמוע שלו", "הנורמליות לגבי למסרים
 זמן ותון שניהם, את הנגיעה התופעה, עם בהתכוודזות יחז שאנו והתחושה החנזות,

ונעלמו. הוכחזו התסמינים למדי קצג

 שלו התקשונת זרכי את תום עם יחז חווה אני הטיפול בחזו טווים שאנו הקשו במהלן

 סקונות, עם לפגישות מגיעה מהקשו, נהנית אני הטיפולים. לחדו ٧מחו בהתנהלותו
 תקופות יש מהעוצמות. נבהלת גם פעם לא אן ונזהמת, מתפעלת נפעמת, מתלהבת,

 של ווציפה גבוהה לומה נזושת שאני לי, בווו מתאכזבת. עצמי את מוצאת אני שבהן
 אותו להבין מנת על כן, כל מורכב ילז מול בתוכי שמתעוורות לתגובות וקשב מוזעות

בתוכו. המתוחש ואת

 אלו שזווים והיו ספיולי, באופן בו-זמנית, במקביל, התפתחו בהמשן שיתואוו הנושאים
 והן התהליך את לתאו מנת על הן נעשית בתיאוום ההפרזה מפגשים. ובתון בין באלו

הטיפול. במהלן בינינו השונות התקשוות אופניות את להדגים כזי

המילולו השיתוף תקוסת
 ומתנשמת כיתתו הרכב על זרכו לומזת אני ומילולית. ישיוה היא תום של התקשוות
 לבין בינו המתרחשים איוועים על לי מספו הוא החברתי. המיפוי לגבי מתפיסותיו

 באלו. וכיוצא ٧לח במצבי גמגום בלמיזה, קשייו מווים, מול חוויות הספו, בית תלמיזי

 חן...2/2٨ 400 بر׳٢2?׳ בלמיזה: בקשייו או בהצלחותיו אותי משתף הוא לפעמים

برحيم'؟ ,٥זء׳ال ا)־ر2ع 'ابر)׳ ذ'اا ’٢ ررن ־)׳7١A/D ٢2ء, חן...2^2 0ء,ج بر'٢2?'
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שלישי שער

 Me יוחל.٨/ כלה ء,ال ء,ر׳اوهض۶وت/آلا ׳ב׳קי/תכ7־/ד،^ן־,ס/ור,גתמ־،ל7י٨אני:׳ .210
 ובים תכנים מביא א١ר. כלה!ء,ز ^כידה? Me יחימ,٢5٨/ lefaj ה٢,٥ה יסו؟٢הי׳اوهر

 הקשר לגבי תובנות ש١בגיב לי עתו ואף בבית, למציאות לעולמו, כניסה ל׳ שמאפשוים
 שושות בהכנת שלנו משותף עיסוק כזי תוך למשל, המפגשים, באחז אמו. עם שלו

الآلء,... היה ء,.2׳ء,٢2 ر׳٢1د٠ ءالمء, ו<2ר,۵٨ר י٢ש (0כ&ההורי אומר: תום מחווזים,
 ^כו^ الرال ا٢ء,ج׳ ...؟יח2 שיהיו ׳/؟צ ٢2ء, יה.2ר היו الآلء,... היה כן جال٢

jobic,. ر׳2׳ن ء,׳د׳...٦ כשהתנרשו.כ\, קשה לראותונם קשה נורא היה <וף:בטה 
 אחו במפגש כמשפחה. ביחד לחיות ׳חזוו שהוויו משאלותיו על מספו הוא .٧٧כ2ו

 במפגשים ?٢٢כ2 ٠٠رجمآلن׳ ה^٢آل׳برجآلناآ ה٨/٢ ן.,٥כ היה \c2\e\ י ء ו٢ה אומו: הוא
 את מעביו ואף בו-הגשמה הוא ההורים שאיחוז שלו האמונה את מבטא הוא אחוים

שהזברביזיו. ונחושתו

 בין וצף על שומר הוא משחקים. במגוון יחז משחקים ואנו בחזו מאוד פעיל תום
 מבטא הוא לעתים המשכים. ומתכנן הקוזמת בפעם ס״ם הוא איפה זוכר פגישות,

 כניסתו מוגע מתחילות איתו הפגישות הקודמת. הפגישה מאז שבוע וק שעבו פליאה
 ל׳ מספו תום הטיפולים, לחזר במסזוון יחז בהליכה לחזו. כניסתו לפני ועוז לתחנה
 הפויזות, לו. מספיק לא זה וגם יחז שלנו וגע כל לנצל שעליו היא, התחושה זבוים.

 לסיים לו לעזור כזי וב ٢מאמ ממני ומצויכות עבווו קשות מהחזו, היציאה אומות, זאת
 בלטה זה בשלב מובן. ובלתי שריוותי באופן נקבע שמבחינתו בזמן, כוהחזו ולצאת

 לי מאפשו הוא בהמשן, הרצף. את אקטיבי, באופן בעצמו, להחזיק תום של הזזקקותו
עבווו". הוצף את "להחזיק

 עם יחז אלו, תחושות חיובי. מאוז באופן תום של ההעברה את חווה אני זו בתקופה
 מעלות בינינו(, הקשו להמשך )יחסית שלו בתקשוות והפשטות הישיוות הבהיוות,

קשו. בניית התחלת של זבש' ׳יוח מעין של תחושת אצלי

 רימ2הח (0٥ יה٥2&הاوهرب׳ ובה:^^ והתלהבות שמחה מביע תום המפגשים באחד

 '.Mbov اء,ال ا٢ن ר2ח آلا׳ار٢ال٨س י?ש2 והשכבה( הכיתה )"מלך" واو דה.؟٠٨הס
 החברתית המפה לגבי הבנתי את מעמיק ושוב, ענייניו של למווכבות אותי מכניס תום

 כמו איתו. "בסזו" מקובל( ילז )עוז יובל נוספים; חבוים לו יש מרוצה, הוא בשכבה.
 שעליהם סכסוכים, מעגלי עבורי סוגו ובתיאוריו התמונה, את לי משלים הוא טוב" ב״סוט

 כחבו(, תום יזי על נחשב שלעתים בשוליים, )ילז נועם על מדבו תום ואז, בעבו. זיבר
 כלפי מופנה "החום" שעכשיו מתאו תום אחז. אף של ולא שלו, חבר איננו שעכשיו

 גם ا.٨هؤ/ ٢٥ לה Me ء,'2آلا W)־, כ׳ בכל: נועם את מאשים תום וחמים, בלי נועם!
 שום מעורו לא נועם, של הרגשתו על לזבו שלי ניסיון נועם. נגז לחום הצטוף תום

 בלי איתו ומשתתפת בתום למיקוז חוזרת אני - להפך אולי תום, אצל אמפתיה רגשות
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ייחודי ד؛י

 מאוד עדין והכול שהיה למה לחזוו עלול החברתי שמצבו לי בווו )כי ובה התלהבות
ושבוירי(.

 ׳7מ٨מ?־,׳٨׳ 7׳ל של סבל להרגיש לא מסוגל הוא 7^׳מועקה... עם מהפגישה יוצאת אני
 עבורו מסוכנת כמה עז להבין מתחילה אני ימים? מספר לפני הוויה אותה עבר שהוא

 עצמו ואיית הוא המחיו כי לזולת, אמפתי להיות יכול אינו הוא לקוובן. ההתייחסות
 והפגיעות הוגישות עם היכוות מתון־ אהוב". ה״לא הילז או וצוי", והלא ה״מסכן בנעלי

 האם עצמי: את שואלת אני כלפיו, הילזים אכזויות עם הובות התנסויותיו סביב שלו,
 אפשוי בלתי כמה עז להבין מתחילה באחר,בחלש?אמ לפסע לעצמו להרשות הואיכול

 הוובז סבלו. את לדכזיין וגשותיו, על לחשוב הקוובן, עם החלש, עם להזזהות תום עבור
 עזר נועם של כוקומו על תום של הזיבוו לעיכול. קל אינו שלי לתובנות שנכנס הנוסף

 אחו וכוצז עבו, חוויות של שיחזוו אחז מצז היא תום של החבותית שזחייתו להבין לי
לזחייתו. שהובילו החבותיות באינטואקציות שלו החלק על מוזעות לניצני ביטוי

ענזזקזת סנימיזת חזזיות להעביר כדי מססיקזת אינן המילים
 עוצרת עצמי את מוצאת אני הטיפולים. חזו בתון גבולות לבזוק מתחיל תום בהזוגה,

 אצבעותיו את לחזק ניסיון למשל, בחזו. והמסוכנות האימפולסיביות בתנועותיו אותו
 לגבולות נשמע לא הוא יציב. לא כיסא של משענת על לעלות ניסיונו או סיכות, במהזק

 להחליט ואצטרן עליו שומות שאני כן, על איתו מזבות ואני מייזי באופן מעמיזה שאני
עצמו. את מסכן כשהוא אותו ולעצור עבווו

 לעתים הפגישות. בתון בחוויה מהותי שינוי חל הטיפול תחילת לאחו חוזשים מספו
 בין או נושאים, בין והמעבוים מאוז כוהו קורים דבוים ואקטיבי. איכופולסיבי מאוז תום

 בתון מכונס תום אחוות בפגישות וטעונים. בזויכות מלווים פתאומיים, הם פעילויות,
 את מבטא שתום מוגישה, אני בעבו. שעשה בזרן בשפה משתמש פחות הוא עצמו.

 מעובזים. ופחות ואשוניים יותו הזבוים במילים. במקום בהתנהגויות העמוקים וגשותיו
 לעבוז עליי בעבו. כמו מלאים סיפווים אלה אין אף תכנים עולים שבו זו-שיח אמנם קיים
 ולחבו לקשו שלו, התקשוות את להבין כדי שאלות לשאול ולהכילו, להבינו כזי יותר קשה

 של היכולת כמו הכלה... ביון:"... במונחי (Containment) ההכלה זוהי עבווו. זבוים
 לחוש, יכול הוא אותו אחר, מיחיד ההשלכות את בתוכו לקבל האובייקט( של )או היחיז

 לסובייקט להחזירן זבר של ובסופו לשנותן )עבונו(, כתקשווות להשתכוש יכול הוא בו או
 את ולשאת לחוש בהתחלה( )לתינוק לאזם לאפשו יכול זה בהזנגה ממותנת. בצורה

(.Riesenberg-Malcom, 2001 )ואה: לחשוב" היכולת את ולפתה רגשותיו

 הזיבוו לעתים, תום. של הגולמיים וגשותיו את חווה אני השלכתית הזדהות באמצעות
 עוזו מוגיש, שהוא "מנחשת" שאני מה של שיום ולעתים עמו באינטואקציה וגשותיי על
 החלקים את ואכיל שאחזיק זקוק שתום חשה אני עליו. שעובר מה את ולהביע לחזוו לו

252



שלישי שער

 ולהכילם לשוב יוכל שהוא כזי הנכון, בעיתוי אותם לו ואחזיו שלו המפוצלים הגולמיים
 ולסביבתו, לעצמו מובן ולהיות וחוויותיו מחשבותיו את ולתקשו לחשוב להמשין וכן

(.Riesenberg-Malcom, 2001) ויזנברג-מלקום של לתיאווים בזומה

 תום שבו במפגש נואה הגלוי" ל"תוכן מעבו מובן ולהיות להיואות שלו לצוון זוגמה
 האב הבטחת לפי )אמנם אביו בבית הנמצא אן לו, קנה שאביו כלבים גוו על לי מספו
 לו יהיה שהמו ופנטזיות, תקוות כופתח תום תום(. לושות יעבוו הכלב מה ן זכו אחרי
כך. כל והמאיימת העוינת החבוה מפני ולמגן לחבו

 אנו פארק, בלונה מביקוו חוויות לי מספו הוא ותנועתי. מווגש כואוז תום זה במפגש
 אין שלו: כמוסחות זאת חווה אני היום אן מוכו, )משהו לנמות מרבה והוא יחז משחקים

 בפתאומיות לנושא. מנושא בשיחה ٢קופ הוא בכלל(, "לטובתו" הומייה אם לחשוב זמן לו

 2ח״ "^٥חושב״:"1 עיניו עוצם השטיח, על שוכב הוא צ.٥ר 2ו0ח׳٢ 2ח״ "^٤מו:1א הוא

 ׳اوه) 1ث٢ط سرا ٢צ 2י ء,ال ... ن?ه!2 بر)־׳״ ا.’٠72برو ٢...ء, ”2חשו٢١’
 אם שואלת אני אליי, ומסתכל עיניו פוקח כשהוא בשקט... מחכה אני \.C2\C\ 'Jic ר?

 ٧ר קם, הוא פתאום ו"לחשוב". עיניו את לעצום חוזו הוא לא! אזע: שאני ווצה הוא
 זבוים, מיני בכל נוגע הוא כך כזי תון לאימא, לצייו זף בזחיפות ”ו״צויך השולחן לעבו

 את לסכן לו אאפשו שלא ואומות אותו עוצות אני מסוכנת. בצורה המהזק עם משחק
 זווכות אימפולסיביות, נחושות, תנועותיו וכל בטלפון הכפתורים כל על לוח׳זי תום עצמו.

 זה. מה לו ומסבירה אותו עוצות אני ושוב חיוום" "לחצן על ٧ח1ל כמעט הוא ופוועות.
 )באחת חווה שאני איום זה עליו. ٧ילח אחז שיום וייתכן בעתיז הלחצן את שיבזוק לי ברור

 מנסה שהוא לי שנואה ואומות הכפתוג( על לוח׳ןי אמנם הוא יותו מאוחו הפגישות
 בפנים, התוגשות לח׳זי, מעין אצלו מוגישה שאני וכן אותו, מבינה לא ואני משהו לי להגיז
 באופן עליי, המושלן את לו מחזיוה אני כאן לקוות. הולן או קוה נווא שמשהו כאילו

 ?”2(0” ء,ال אח٢צ ٥ו٨</2׳٢ו وهرب٢ ר2כ )׳اة)־׳ ,^٥שואל: הוא להכיל. יכול שהוא

 מספו הוא מושפל מבט עם .’ל לספר רוצר, Iשאתר מה את לשמוע רוצה מאוד אני:^ג׳

 بر׳.٢)׳2ر 3\1שבעלזה.אס1י.-נראהל'שנבהלתמזה,ולכ]אתהח הכלב. את שהפיל לי
 שלו האשם בוגשות נגע הוא ביותר. מוגשת הייתה השיחה קוה. זה כיצז מתעניינת אני

 לכן. שזקוק מי של ואחזקה טיפול שמיוה, על הגוו, על זיבונו וכן בגוו, הטיפול סביב
 בהמשן, משתוקק. הוא ואליה לה זקוק שהוא הוגשית האחזקה ועל עליו זיבור זהו

 הנטישה, ו כבו בחייו: המוכזיים מהנושאים בובים נוגעים אנו הגוו, על זיבוו באמצעות
אותי?" להחליף ניתן "האם בשאלה שהתבטאו הפחזים וביטוייה, האהבה

 הקובה בשתיקות, ומרבה מילולית מתקשוות מתוחק תום שבהם אלה, במפגשים
 Riesenberg-Malcom,) reverie מצוין עבווו משמשת שאני המיכל מתהזקת. בינינו

 ישיר. באופן בהם לגעת מסוגל אינו עזיין שתום עמוקים, ברבזים נגיעה ומאפשו (2001
 פעילה עצמי את מוצאת שאני מפגשים ישנם באינטואקציה משלו. בעולם נמצא הוא
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 המפגשים וייאוש. עצב של שחוו בוו בחון כאילו איתו, נשארת שאני כאלח ויש בתהלין
 בתון איתו הישארות של מינונים לגבי בשאלות עסוקה אני ועבווי. עבווו קשים האלה
 שזה לו להואות בזי להרגיש, כדי לשם איתו לוזת שם, להישאו עליי האם השחור. הבוו

 משותפת? זון חיפוש יזי על משם לצאת לו לעזוו עליי האם או נסבל? זה האם נסבל?
אמו. עם הקשו את בעוצמתם לעתים לי מזכיוים בתוכי שמתעוווים הוגשות

 לעתים, המטופל. עבוו קריטי הוא הפיווש ١מת של העיתוי (,Ogden, 1982) אוגדן לפי
 טוען, אוגזן מזובר. ולא המטפל, של ב-^רח רק ומנוסח "זומם" להיות צריו־ הפירוש

 להיפטו ניסיון וללא הכחשה ללא אצלו שמתעוווים הרגשות עם לחיות המטפל שעל
 עליי היה זה, באופן מהכוטופל. השלכות לקבלת פתוח להיות של המשמעות זו מהם.

 הקשו, באופי שוני בגלל אינטנסיבית פחות בצורה ובמקביל, תום, של וגשותיו את להכיל

וגשותיהשלאמו. את גם

 לחוויה זקוק לו לעזוו מנסים שאנו האזם כוועיל. אינו הנכון ההסבר שאפילו יוזעים "...אנו
 האישיות נמצאת כאילו לא-תכלית׳, מצב של היא החוויה מיוחדת. במסגרת חדשה
 שהמטפל לפעמים הזקוקים מטופלים ...יש אי-אינטנרציה." של במצב סרק בהליך
 במנוחה, האדם של הנפשי למצב! הקשורים 6nonsense)היגיוך חסרי לדברים לב ישים

 בלי כלומר כתקשורת, אלה היפוך חסרי דברים לבטא המטופל, של אפילו הצורך, בלי

(.81-80:1995 )ויניקוט, היפוך" חסרי לארקדברים יצטרך שהמטופל

 השותקת, או המבלבלת התקשורת את לקבל עליי כאוטים, ואף מאורגנים לא במצבים
 שנרקמת. הוקמה כיוון את ולהמשין הפנימי בעולמו איתו ולהיות תום של היצירתית אן

ז'ן٥... זו: במורכבות לגעת בניסיונותיי יותו פעילה אני שבו מפגש מתון בקטע אזגים

הכיסא, על נשען הוא ד?2כ p'<b?n ׳1اء2بر يارا &יסן,؟ח ا0?׳٠/
 איתו, שאזבו ווצה אינו שהוא לי ברוו זז. בקושי הוא ובוהה, עצמו את מחזיק בקושי
 אני אותה. למעון ומתחיל פלסטלינה מוציא תום שלי. למלל פנוי, או זקוק, אינו שהוא

 ا٠2ًج ؟٢׳ة’ י/ה...٢٥٠٢>، דו£ה ء,٢ءاال ٠,٥٢היוט. בפלסטלינה לבחיותו מתייחסת

 .?nfyty يك)־, ال, هىاد...٢,٦٨/ וין٥. היום וצריך מחפש,רוצה שאתה דברים פה אני:^׳/ל׳
 מבטו. אחוי עוקבת אני היז, בובות על פעם מדי מסתכל הוא בשקט... נשאוים אנחנו

 מחיין הוא מנחשת... רגשותיו, את לבטא מנסה ילד של זמות ודון יז בובות מוציאה אני
 עמית(, קואתי לה היד )בובת הילז זרך הזמנות למוות הסגוו. עולמו לתון שוב ושוקע

 האישה הבובות: בין דו-שיח וניהלתי אישה, של נוספת זמות הוצאתי מצטוף. אינו הוא
 גם וגשותיו, כל עם אותו לואות תפסיק לא ושהיא אותו, תעזוב לא שהיא לעמית אומרת

 מנסה אני כן מ..’ור2י9 ׳اضOQ 1) ت,لر׳ا. ׳2برهف״ ומתעקש מתווכח ועמית הקשים,
 עיניים ובמבטי חיון של בומזים בעדינות, מגיב תום שלו. האמביוולנטיות את להציג
הפנימי. מעולמו משהו ומבטאה משקפת בו, נוגעת שלי שההצגה ומסמן
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 את ומועכת אליו מצטופת אני הוצפה. על חזק בה ומכה בחזו פלסטלינה זווק תום
 מילים בלי מפלסטלינה, כדור יוצרת אני אליי. מתקוב הוא הוצפה. על הפלסטלינה

 מכין הוא י׳ו. ’ر؟ء, הכזורים. את לוקח הוא כזווים. ליצור ממשיכה ואני מאשר הוא
 הדמות את לוקח וגע, בי מביט הוא הרצפה. שעל הפלסטלינה גוש על אותה ומניח זמות

 سرا ر؟ء,׳ שיצותי: כזווים עוז לוקח הוא מתפוקת. והיא הוצפה על אותה וזורק
 להמשין לו מאפשר לא שמשהו אומות אני ומפסיק. משהו ליצוו מתחיל הוא ׳>،؟/.

 את מווח הוא .bn>2١ ء,٢ ש نيم مل /؟ל צוין. שהוא מה את בזיוק למצוא או היום, בזברים

 ءاال ממשין: הוא עונה שאני לפני ד?,٥،ש ذيرا ה٨כ/ هاو פלסטלינה. עם יזו כף כל
 )אפשר להיותפהעצמך"׳בד׳ תד׳٨אני:׳ ؟اؤ)־/ ه,ز ؟’ؤ؟ ء,ز ,Pהיו ذنيم! 'اض؟ ه,هع,؟

 נשארים אנחנו זף. על פלסטלינה מווח הוא ׳לדנד.٧,כסל הכול הכולולהרפש תפה1לה'
 אליי מסתכל הוא חושב? כועס? ע״ף? מהפלסטלינה-.עצזנ? מילים יוצות אני בשקט.

 ע׳ב/ב היום מרפש אני:^תד׳ !٠٥וכו 2هؤا ואומו: מחיין משמעות, מלאות בעיניים

 דפים, על פלסטלינה מווח עשייה, בתון שוקע הוא בשקט ؟/׳ام. ר2؟٢ י٢2١ כן, ,״نده.
 פיזית בומה ١עצמ את מחזיק א١ה משתנה, בחזר האוויוה ם...١אז זף לחלוטין, ירוק זף
שמווגש. העצב למוות נינוחות ווגע, של תחושה ויש

 שהיה משהו יש אם ושואלת היום, אמו עם המתוכנן מפגש על מזבות כשאני בהמשן,

 כן, אומו: הוא אימו, עם שלי פגישה כל לפני לעשות נוהגת שאני כמו לה, שאגיז רוצה

 "מכתב" שוב היה זו עבוזה של התוצו .٥٩٨ ר2כ ,٥הי ס...٥١וכ 2هةا היה رام0ا
 שהוא )והמכתבים המכתב את לי מואה לא כבר הוא - הפלסטלינה בתון חרוט לאימא,

בהמשף(. אליה כותב

 על לשמוו צוון מגלה הוא הוצף. על לשמור מנסה תום שבה נוספת דוף כאן לראות ניתן
 הפנימי העולם ומפרק. יוצו שהוא הפלסטלינה זמויות כמו בתוכו, שמתפוקים חלקים

 הטיפולי החזו בין חיבורים ליצוו ניסה תום שבהן הזוכים אחת פיצולים. מלא תום של
 וגשותיו את ולבטא להיוגע גם שיכול הילד לבין אמו עם שוב הרע" ה"ילז בין י,1החו׳ לבין

 לפתע שבהן פגישות היו הטיפול, מואשית כבו לאמו. מכתבים כתיבת הייתה האם, כלפי
 כמה ולכתוב תמונה לצייר מנת על ציוו, ובכלי בזף מצויז השולחן, לעבו זינק תום

 ניסה כן כי נואה הביתה. לקחת תמיז הקפיז הללו הזפים את לאמו. אהבה מילות
 שהתעורוו שליליות, או חיוביות אוטנטיות, ותחושות חוויות הביתה איתו לקחת תום

 לתקן לניסיונותיו ביטוי אלו היו אכזו. עם ולקשג לחו׳ןי קשונים והיו הפניכוי, בעולמו בחזו
 לבין בחזו המתוחש בין לגשו לוצונו ביטוי גם אן אמו, לבין בינו קשות אינטואקציות

בחו׳ןי. המתרחש

 גם התבטא הטיפולים מחזו חוויות איתו לקחת הצורך כי התושמתי יותו, מאוחר
 יציוותיו את תום לקח שבה ארוכה תקופה אחוי וק מהחזו. וחומוים חפצים בלקיחת
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 באובייקט הצוון בהתלהבות. ואף בחזו שלו יציוות להשאיו מסוגל היה הוא הביתה
בתוכו. השונים העולמות על לשמיוה פנימיים חיבווים ונעשו נעלם מעבו

 בית פסיכולוגית יזי על שתואוה כפי ההפניה", ש״סיבת מוגישה אני שבו רגע מגיע

 ׳م٦سء, סן٢&כו ה نيم לק ',Jic ק/ק בהתנהגויותיו: לי אומר תום לחזר. "נכנסה" הספר,
,־,رام! סן٥ تء,| ء,ال ,٦٠٨١' آل2٩نيم ן٥٢ ءاال

 אינו בעצמו הוא לחלוטין, מווסן אינו הוא כאשר בהחזקה, פעילה להיות ממני נזוש
 בוווה. מאוז טיפולית מסגות ולקבוע אותו להחזיק חייבת ואני התנהגויותיו, את מווסת

 זאת כובטאת אני ולהחזקה. לשמירה לביטחון, הקשווות מילים ושוב שוב מכניסה אני
 תקופה שבחדר.]} בציוד או בעצמך,]' לפגוע אתןלך כא],לא שומרת ג׳٨כמו:׳ במשפט

 להיות עליי - "שוטות" של בתפקיז אותי שם שהוא מוגישה אני - בשבילי ביותו קשה
 לבחוו וגם וגע, בכל עושה שתום מה על ולהשגיח המשמו על לעמוז יותו, עונית

 ומאבק קוב לשזה תיהפכנה לא שהפגישות כזי להשתמש, מילים באילו בקפיזה יותר
בינינו.

 חשובה החזר קירות של הפיזית שהמסגות הבנתי זוכה השיא מנקוזות אחת את אתאו
שנינו. עבוו ביותו

 התחנה. לחצו לצאת ביקש הוא חיצונית. ומאווגן למזי אסוף נואה תום זו בפגישה
 את אפשותי פנימית, בחצו שמזובו ומאחו למרחב, זקוק כנראה שהוא לעצמי חשבתי

היציאה.

 הוא פתאום מאפשות. עזיין ואני אבנים לזרוק מתחיל הוא גזול. המוחב לבז, אנו ٢בחו
 בוווה, אמיוה עם אותו הפסקתי אותנו. מסכן שזה הוגשתי באוויו, גבוה גזולה אבן זווק
 כיוון, החלפת יזי על נענה אן הגבול, את בקלות מקבל לא הוא לי. וגם לו גם מסוכן שזה

 יש אם לנאות ניתן לא נמצאים שאנו מהמקום לקיג. מעבר אל אבנים זונק כשהוא
 לזגוק המשין הוא לחזר. להחזינו קשה היה שליטה. מאבזת שאני חשתי אנשים. שם

 את ולסיים הטיפול לחזר להחזינו הצלחתי זאת, בכל לקיו. מעבר אל בהתלהבות אבנים
מותשת. כשאני במועזה הפגישה

 מסו לו להעביו ניסיון תון בחזר, תום את להשאיר כזי קשות עמלתי הבאות בפגישות
 אחו להיות הפן בחזו שלי המקום אן שלנו. הגבולות ואלו עלינו, כאן שומרת שאני

ומשונה.

 אינם תמתוקשרים1רגש"1]ב\}) (container) מיכל - ביון של במושג משתמשת אלוווז
 לש'ם זקוק הוא אותם רגשות אלו אלא, - להיפטר רוצה הפציינט מהם רגשות נמכרת

 שלנו הקשו בתוף לחקור צויף הוא אותם רגשות אלו עבווו. למשמות האובייקט אצל

(.Alvarez, 2001) בהדרגה" לעצמו אותם לש״ך כך ואתר
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שלישי שעו

 עם ובשיח בפיוושים (grammar) הזקזוק חשיבות על ובודבות מוסיפה אלוווז
 להחלישו. עלולים אלה כי מיואש, לילז אובזן או חוזות של מפווש ומזהיוה מטופלים,

ולהתחזק" לגדול הילד של לאגו שמאפשב צווי של הדקזוק אחב, דקדוק٦1ל\זי ١ال١
.(Alvarez, 2001)

 עזבה והבגשית הפיזית בומה שלנו המוגן המבחב של להקשד הקשווה בטוחה שפה
 המקום, שבו במצב אונים. וחוסו שליטה חוסו של תחושות עם להתמוזז בהזוגה לתום

 המושלכים וגשותיו את לו להחזיו יכולתי יציבים, נשאוים בינינו והקשו האינטואקציה
(.Alvarez, 2001)שלו העצמי לתון לשלבם יכול היה הוא שבו באופן עליי

 מאשר ')תר ההתפתחות את כמשרתת לתיראות ٥יטל׳ השלכתית והזדהות ’צ)’"ח
 אותם בתנאים חזשות הפנמות של התוחשותן לאפשו יכולים שהם מאחד הגנות להיות

(.Alvaraz, 2001) לאכמננמת"1 כהכנות נית/לתאר

 של למנגנון זקוק היה תום עליי, שהושלכו האונים וחוסה השליטה חוסו וגשות על בנוסף
 להביע לו ולאפשב ואיתו, לציזו להישאו עליי היה הפנימי. עולמו את לסזו כזי פיצול

 לזוז בלי עבווו, שייצגתי הזמויות או הזמות כלפי או כלפיי, המנוגזים וגשותיו את
 ולא מותקפת להיות שעליי היה נואה לעתים, החלקים. כל בין אינטגוציה למצוא אותו

 הגשותיו כאשו לתקוף לו שמותו לו להואות אלא אלו, בהתקפות בהישרזות להסתפק
בינינו. שנוצו הקשר את או אותי תהווסנה לא ושהתקפותיו קשים

 שהחזו העובזה את מקבל תום סוף שסוף מוגישה אני בהתנהגותו. רגיעה חלה לאט
 בוזק שהוא והבדיקות תום של הפנימית ההתגוששות אן־ שלנו. המשותף המקום הוא

עזיין. הסתיימו לא אותי

 וכזכין חתוף ובקבוק בלון מכיסו מוציא הוא לחזו. אבנים כוכניס הוא הפגישות באחת

 אבנים מעיף הוא זאת מאפשות לא כשאני החו£ה. (0ااقء,׳ ٠ה٢,۵י נשק. כלי מהם
 יזי על הביטחון על שמיוה תון זו פעילות לו מאפשות אני שיצו. הנשק כלי בעזות

 יוצאת אני הטיפול. לחזו הצמוזה למרפסת ביציאה הפיזי הטיפולי המוחב הוחבת
 האבנים את מכוון הוא כי אותי, מסכנת זו שפעילות מאת מהו מגלה אף לשם, איתו
 הנשק כלי את מכוון לעיניי, כובט מישיר הוא השמיוה, כללי את לו מזכיוה כשאני אליי.

 עזיין ,٧ורוו פנים של התפר על החלון, אזן ליז נעמזת אני פניי. לעבו גזולה באבן הטעון
 יוזעת אני כי בי, לפגוע לו אאפשו שלא אומות, אני עבורי. בטוח במקום אן וליזו, איתו

 בפנים שעמוק ברור לי שווצה, מרגיש הוא שאולי לכווות באמת. בכך רוצה לא שהוא
 אבנים לו מעבירה ואני האבנים עם השקית את להחזיק לי נותן תום כף. על יצטעו הוא

 ילדים עם עליו שעבוו קשים באיוועים אותי משתף הוא לחזו חוזוים כשאנו כוצונו.

 ׳٢بريءا׳ להביאמים. 70׳ 7אני:גל ؤردءا. الآلءا ^ء,ال١אות לבזוק ממשין הוא מכיתתו.
 על מזברת אני ?32٢ ؟٢׳ ׳آل1آلانء٢ هاآل1نء ٢٢כ יש يرآلمث! מילים. ללא מחכה אני אית!
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ייחודי ילד

 הוא ההומוויסטית, בדוכו בזו־ן. אחרים חדוים לתוך ٧לרו לא לו ומזכיוה ביחז שנלך כך
מגוחך. באופן אליי צמוז נשאר

 אתה הנשק[. לכלי מתכוון ]הוא לה? Me ءرهايراآل )׳اؤ)־/ ,^۵אל:1ש הוא המפגש בסוף

 שבתוכה כאן עצמך משל קופסה לך אני:׳ש )׳اؤ)־/ Mdb Tie ?כאן זה את לשמור רוצה

 ١ز١ء ١١٥١١ בוחר. שאתה מה כל או כאן יוצר שאתה מה כל לשמוו שאפשר יודע אתה
 זפיקה יש צאתו לאחו זקה י.2 לקופסה. הנשק את מכניס הוא )־اك)־/. ءاال ׳اوه,

 הוא ׳.٢ىمن 1י־/ ٠&س٢الرر׳ال رتلءاال ناالا1)־/)׳ء מ٥٥ה לה ־ה,)٥ש התחנה. בזלת

 ٥ו2٥2 <2رجعا حتم)־)־ا>0ا ׳2 וחב: חיוך פניו על מתפשט ואחויו וציני במבט אליי מסתכל
.١ה«

 באופן מתמוזז הוגשות מושלכים שעליו האובייקט שאם מציין, (Ogden, 1982) אוגזן
 כתהלין־ זאת לואות ניתן רגשות. של אחות מעוכת בסובייקט מוכללת מ״המשלין" אחר
 לחיות שאפשו לתחושה שמוביל בהשלכותיו, שימוש תון האחו עבוו וגשי עיבוז של
 בזרן העצמי. של אחרים אספקטים יהוסו שאלו בלי וייצוגים מחשבות וגשות, אותם עם
 לדחות רצה לכן שקוזם וגשות אותם עם להתמוזזות חזשות זוכים ווכש המשליך זו,

 תום שבו במצב מאוימת הוגשתי (.Ogden, ו 982) אוגזן לפי השלכתית הזזהות זוהי -
 לאזן כניסתי רגשותיו. ועם שלו הנשק כלי עם לבז אותו לעזוב נציתי לא אותי. העמיז
 נראה ובות, מילים ללא ושמווים. יחד שאנו לחוות לו שאפשר מעשה עבווו הייתה החלון
 או עליי, שהשליך והוגשות התחושות את חזוה לקבל זו באינטראקציה הצליח שתום

 "התוקפנות" את אצלי שמו תום מכן, לאחר ומעוכל. יותו מעובז באופן חלקן את לפחות
 מכן לאחו שבוע אליי ולחזור יותו וגוע הביתה ללכת יכול ושהוא בטוח כבר שזה בידיעה
מיטיבים. בתנאים שוב אותה ולפגוש

 את יצרתי איתי, לא כשאת בהזפשים, אותי. שתתסשי וצרין רוצה אני
שלי" "הפסיכולוג

 אותו להחזיק שאוכל יותו בטוח תום שבהן יותר, וגועות תקופות גם יש ה״זומות" בצז
 למשל כמו יותו, מוקזם התפתחותי לשלב כניסה לעצמו מושה הוא אז שלי. ב-^וח
ב״מחבואים". לשחק בבחירה

 משחק בין במעבר או פגישות בהתחלת בעיקר מתחבא, תום "ויטואל": מעין נוצר
 אמצא אני כאן? ٨)،/׳ האם מוצאתאותו? לא ’א] איך תום? ׳>£)/٨מחפשת:׳ ואני למשחק,

 בלי להיות יכול הוא שבו בחזר מקום אין מציאותית הוא?... איפה אבל בסוף, אותו
 נמשך "החיפוש" תהליך אחויו. מחפשת שאני לתחושה זקוק הוא אך מיז, אותו שאואה

 "מוצאת" שאני מוגע אמו. יזי על להתגלות הנהנה קטן ילז כמו אותו המוגש לגילוי, עז
 בהמשך, גיל. תואם יותו, בוגו ממקום הפגישה את ממשיך הוא כזו, ראשונית בומה אותו,
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שלישי שער

 ולהסתתר לבווח סנסה והוא אותו מספק אינו כבו הטיפולים בחדר המחבואים משחק
 או פגישות )בתחילת המחבואים משחק של העיתוי בחירת בתחנה. אחוים במקומות

 במשחק משלב תום רצפים. עם בהתמוזזות קשייו של נוסף וובז מבטאה במעבוים(
 וצפים, לבנות הצוון האחו; בעיני קיים להיות - להתגלות הצוון שלו: צוכים שלושה זה

 והצוון "נעלם"; הוא כאשו אותו ו״מחזיקה" "שומות" "זוכות", שאני היזיעה על הנשען
בהחזקה. שלו לצוון־ התנהגותי ביטוי שזהו גבולות, לבזוק

 ושימורו... קיים" "אני של השלב אל ההגעה הוא האנושית בהתפתחות היסודי "...המרכיב
 תהיה חזשות משמעויות ולקראת עצמאות לקראת שההתפתחות אפשוות וואה אני
 ולאופן התלות של לקיומה גם מודע אני הילד. של העתידיים בחייו כעובזה תהיה לא או

 נם תית1תמשמע1’לה תחלה,מוכה תהבעלתחשיב)תמכרעתבה”בה,שה’שב)הסב
(.AHI ..آلالآلآل ٠١٥١^١٦١١١ מתקובלעצמאות..." שהיחיד לאחר

 להתחיל לו שאפשו ואשוני התפתחות לשלב לחזוו מסוגל היה תום הטיפול, במסגרת
 או שנמצא לאחו סביבתו. יזי על וכן יזי, על כנואה כקיים, כנפוז, האני את להוגיש
 להתייחס יכול היה הוא שלו, יותו להיות התחילה השלם ותחושת ושוב, שוב התגלה

הוא. בזוכו בגבולות, ולהילחם עצמו( )החזו המציאות של למגבלות

 להשתמש ושאי הוא שבהם האזווים את מגבילה כשאני כלפיי וכעס תסכול מביע תום
 נוסף. חזר סיפוח יזי על המשחק שטחי טווח את מוחיבה אני בהזוגה במשחקיו.

 מצליח תום פנימיים. גבולות אצלו שנבנים יוזעת שאני מסו היא הפיזי הגבול הוחבת
 לי לגוום כזי ועשים עושה ובכוונה עיניים לעצום עליי כוצווה הוא המסו. את להמליל
 עליו סומכת אני לכמה קשווות זה בשלב שהכניס המילים מהחזו. יוצא שהוא לחשוב

 י!2 ין٨״٥ה٢ (0ح ءبرؤآلح)׳ "؟٢٥٨נ٨ן/סו/٥מהחדר. יצא שלא שלו ההבטחות ועל

 לזבו ניתן אן בעוצמתו וציף ואינו מתנזנז חיצוניים, גבולות על שלי בשמיוה הצוון
עליו. לסמון שאפשר שלו ובתחושה שהושג הקוזם בעיבוז לפגוע בלי כן, על איתו

 הטיפול במהלן הפסקה כל לקראת ובים. חששות מעווו הטיפול במהלן החופשות נושא
 המפגשים מספר את חופשה, לאותה עז שנותרו המפגשים מספו את סופרים אנו

 האחוון במפגש מיוחזים זבוים לעשות צוון מוגיש תום חוזו. הוא בזיוק ומתי שנפסיז
 מספו את תמיז לו נותנת אני פויזה". "מסיבות מתכננים אנו וביחז החופשה לפני

 קשר ליצור ירצה והוא מיזי כאווכה אצלו תחווה ההפסקה שאם מסר, עם שלי הטלפון
 שבהן הפעמים מעטות אפשרי. הקשו אחרת, סיבה כוכל בכן צורן לו יש אם או איתי,
 בתיאום טלפוני, קשר איתו יצרתי אני שבהן הפסקות היו זו. באפשרות השתמש תום

 )חופשת נפגשים שלא הזמן במהלן בינינו המוחשי לקשר זקוק שהוא כשהרגשתי מראש,
 לאחו הראשונים במפגשים עבורו. קשות מאוד שההפסקות מספרת אמו ארוכה(. קי׳ןי

 חוזרת. זבש" "ירח חוויית חיובית, מאוז (transference) העברה מצדו חוויתי החופשות
 עליו שעבר מה בכל קצו בזמן אותי לשתף "חייב" הוא כאילו רב, מלל היה לכן הביטוי
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ייחודי ילד

 הוריו של הקצים הזבש" "ירחי של משחזו ביטוי גם הוא הזבש", "יוח אווכה. בתקופה
 הנטישה חוזות עם בהתכזוזזותו כהגנה כושות גם והוא כוויבותיהם, לאחו כשנפגשו
 כוסוגל שיהיה כונת על איתי, ובטוח" "טוב קשו יצירת יזי על בו עוווו אלו שפיזות

יחז. עבוזתנו להכושין־את

 תעזוו שבהמשן כופה כזחדש יוצו הוא שלנו(, )פריזה מחופשה חוזו שתום פעם בכל
 יש המפגשים, במהלן פוום שהוא שלוקמה, השלב זה בטיפול. תהליכים של בהבנה לי

 עז ואכן, יסתבכו. שוב שהחוטים לפני הזגם, אל הצצה לי שמאפשו יותר מאווגן זגם
מחזש. הוקכוה את ולארוג לחזוו ויש מסתבכים הם מהוה

 לטיפול חוזר תום הפסח. חג סביב הפסקות מספו חלו שבה התקופות אחת זון אזגים
 הוא זאת, בכל אחז. לאף אותו יואה לא ושהוא סוזי הוא שיומנו סיפו הוא יומן. עם

 אותה כל במשך ?آلاءو٢ ד٢י2ש2 לה ו,٥רו?٢ה٢יכו Me ר? לי. ומואה אותו מוציא
 ומוגשת מותקת מהממת, חוויה לי הייתה הקויאה יומנו. את לקווא התבקשתי פגישה

 ,Mie lefMeQj} לי אומר הוא שלי". הנייז ל"שפוה כתב הוא עמוז בכל ובה. בעוצמה
החופשות. בזמן הוצף על תום שומו כן י.٢0, اح٢دا׳0آل,ج ا٢٧ره זה

 מייזית" או מיקוזית "כתיבה יומית"; "כתיבה כותוים: לפי היומן זפי את חילק תום
 היא אישית תזכוות אישית"; ול"תזכוות זחוף( משהו לכתוב כזי משיעוו יוצא )למשל,

 בקול קוואת אני )השאו בפניי קווא הוא הזה החלק את עצמו. של ביוגופית היסטוויה

 ٦ع ءاال ,44 ן2 ريرده ,Jia برام, ء,ال نءام, כך. מתחיל הוא שלו(. הוואות לפי - רם
 וסיפורים אביו של המעברים ’ר1א’ת מופיעים בהמשך ...2 ٦ع י٢ש \t2\e ימ,٢ש١יד2

 י٢ש ׳סההודימ ין־۵ה٢ שס/ף כותב: הוא במהלכם "־כיס. מחיקים התיאורים עליו.
 PD ר׳ל^ו رم حتمالرا.٢?ى>־، ׳ابر؟ היה ׳٢مء,ا2ء, ا.٢ج׳1اوء1يرء י,٢ין־שה לה ع؟ان׳م,

 'م...٢ار מ’٥רהי ؟ا2ى بر١ميد ١כ٢ה - ٢نيمآلمثرا الآلءا ا׳ابرآل ا0براار׳آل ן٨הל/ رم ٠ا2آل
 להתוחשויות כעז לעתים בסיפוו, מקומו את שכוללים ותיאווים זוגמאות מפוט הוא

 סביב שלו האשם לוגשות ובים ביטויים מופיעים הזבוים במהלן להן. כשותף ולעתים
הוריו. בין המויבות על לו שהיו חלומות וגם תיאו שאותם האיוועים

 כמה עז לואות לי אפשו הוא עולמו. אל רחב צוהר לי פתח בתיאווים, העשיר היומן,
 על וגם הספו בבית מויבות על גם ביומנו כותב תום לאנשים. ווגיש לפוטים עו הוא

 העיבוז. ומומת מהתכנים מתפעלת אני היומן, של משותפת בקויאה "כיפיים". וגעים
 הוא מנתק. היה הפנימי והנצף פנטים, של תוספת הייתה מהזבנים, חלק הכרתי אם גם

 שמינה תון שונים נושאים בין להפגיז יכולת וגילה הגיוני באופן עולמו את לאגגן הצליח
 מצז ולעיניי לאוזניי צומו הלמיזה לקויות לעצמו. ויצג שבנה פנימי והיגיון אוגון רצף, על

 שלו הקושי ניכו ום, בקול לקווא לו חשוב שהיה קטע, בפני קוא כאשו )למשל, אחז
 מצז אן שלו(, הכתיב שגיאות קואתי, כשאני או, שוטפת ואינה זוומת שאינה בקויאה
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 גמגם לא תום בינינו. שנוקמה והאינטימית בפנימית לתקשוות כלל הפויעו לא הם אחו
בכיתה. לקרוא כשנזוש לו שקונה שסיפו כמו מיומנו, זבוים כשקוא היסס ולא

 מחיי טובים נגעים בציזם אן קשים, חלקם לי. מוכנים לא לסיפונים גם נחשפתי כאמוו,
 ולפנטזיות למשאלות ביטוי או במציאות שהתוחשו רגעים אלו היו אם ונהיתי יום. היום

 שמצביעים סימנים של זיווח ואף כיתתו, מבנות באחת המאוהב" "תום את שם פגשתי

 (0ه׳ال׳ آل׳آل٨ر ׳ج׳م٦ىما ,לاء ,רו?ء٥2٨/ כלר׳, ׳آل٢ه وألدرأم אהבה: השבת על

 الء,״ ון.٨ות/ ״>٢٥ بر٢برد0٨/ ״׳ء, כך ׳اوهرب ء,بر م.’2,ا״٠نري |Aסין לר׳
 זו ואכן ואהוב אוהב להיות גם יכול הוא כסובייקט, קיים, מנגיש תום כאשנ י.2 بر2/دء,ا״
שלו. התאהבות על שומעת שאני הנאשונה הפעם

 פנימיים אובייקטים מצז האהבה לתחושת תונמת אובייקטים עם מספקת "חוויה
 נעים. אובייקטים מפני התינוק של פחזו מעוצמת ומפחיתה אליהם, ולהיקשרות טובים
 או השלכה באמצעות רעים אובייקטים בחוזקה לגרש צונף אין מתנחש זה שדבר בעת

 לשמור צורן אין הרוזפנית. החוזה בעוצמת הפחתה היא התוצאה השלכתית. הזזהות
 שמתקזם ככל הרע,ובהזוגה, האובייקט מן מדי גדול וגשי במוחק הטוב האובייקט על

 ונעים טובים חלקיים ואובייקטים העצמי של ורעים טובים היבטים לחוות ניתן התהלין,
,١־i١ יחיז" שלם ועצמי יחיז שלם אובייקט של שונות כאיכויות

 הלמיזה לקויות בו )קוהסיבי( לכיז עצמי ומתגלה והיגיון וצף בעל סיפוו נשמו ביומן
 שבו האופן ועל עליו לשמוע המשכתי אן היומן, את ואיתי לא יותו ונאלמות". "נעלמות

 זו, בזון נפגשים. אנו אין שבהם בזמנים איתי קשו תחושת על לשמור לתום עוזר הוא
 רצף; עם סיפוו לעצמו יצר הוא בחייו. הנצפים את ולעבז להמשין בעצמו הצליח תום

 אוגזן לפי היסטוויה. לו שיש חוויה לעצמו ליצוו וכן לעצמו לספו יכול שהוא סיפוו
הסובייקט. נולז היסטוויה כשמופיעה (,2003)

לאחזר מבט
 טום הטיפול תום. עם שלי הראשונות בשנתיים התמקדתי כאן, שהבאתי הטיפול בתיאור

 עצמי בניית ושל פנימיים פיצולים צמצום של בתהלין תום את נאיתי בהמשך, הסתיים.
לו. מחוצה והן הטיפול בחזנ הן לביטוי שבא יותר, לכיז

 לבזוק כזי (acting out) בפעולה ביטוי של התנהגותי שימוש כבו אין הטיפול בחזו
 תמיז אם או התנהגויותיו, למוות איתו אשאו אם לבזיקה זקוק אינו הוא למשל, אותי.
 קוובות לעתים שנינו לעיני נראה כבר הרקמה זגם מילים. ללא גם אותו לקווא אוכל
 יחז חוזוים שאנו מוגישה ואני פחות, מסתבכים כבו החוטים נעלם, וכשהוא יותר,

במשותף. הוקמה את לאווג ולהמשין לגלותם
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 עם לילזים חזת1מי לכיתה עבו ם١ת לטיפול, השלישית בשנה הביניים, לחטיבת בםעבו
 לאיוועים ומוזמן חבותיים קשרים יוצר החזשה, במסגרת משתלב הוא למיזה. לקויות

 עבורו. ומוגשת חזשה חוויה - כיתתו בני יזי על וק ולא משכבתו ילזים יזי על חברתיים
 לחזוו בויאה שאיפה הביע הוא קצו זמן תון המיוחזת, לכיתה לעבוו שוצה אף על

 חווה הוא פערים. לצמצם כזי בלימוזיו להשקיע החליט הוא כן, לשם הרגיל. לחינוף
 לזבוי לימודית. מבחינה בכיתתו המובילים בין עצמו את מרגיש והוא לימוזיות הצלחות

 ותפקוז טובות לימוזיות יכולות מגלה בהחלט הוא החדש, הספו בית פסיכולוגית
 "בעיה" מהווה אינו שהוא כף על מזווחת היא לכף, בנוסף בכיתתו. הגבוהים בין לימוזי

החדשה. במסגות התנהגותית

 למריבות נכנס אינו תום אחיו. עם תום של בקשר מהותי שינוי מתאנים תום וגם האם גם
 תחושת על מדווח תום נב. באיפוק אחיו של ואלימותו תוקפנותו עם ומתמוזז איתו

 "להחזיג היום זקוק לא שהוא ואומו אחוים, ילזים עם גם בהתמוזזות שלו השליטה

 را) ا2 ه1حتمج٢ أرام חל? 'JIcQj ׳اوه ء,ال ءالر׳, 2רי٢٢חי/٨/ ١יר׳ סן,٥להם״:
 ספונטיבי ילז הוא תום י.٢ לר٠٥ او1يرء حل'اوا ׳اوه 'Jidb לה ليحمىمال. ٢جوا ן٠١שה ا٢’ء,ج

 גם השקיע אלו תחומים בשני ובכזווסל. בג׳וזו בהתמזה להשקיע ממשין והוא מאוז,
 במהלך הוגשי. מצבו לפי לעתים נקטעה והפעילות להתמיז התקשה אז אך בעבר,
 שהוא ובכך מזליות בקבלת ג׳וזו, בתחרויות שלו בניצחונות אותי משתף הוא השנים
ומשקיע. מתמיז

 שהוא. כמות אביו את לקבל מתחיל שתום נואה אמו, מתיאורי וגם התושמותי לפי
 הוא להגיע. היה אמוו שהוא במועז מופיע אינו כשאביו האכזבה, עם מתמוזז הוא
 של תהליך על המצביעה התפתחות חלה בחייו. חזקה כזמות אותו ומזהה באביו גאה

 חזק, ינגיש שבהן משלו זרכים בחיפוש המתבטאת ואינזביזואציה מהאב היפרזות
תוקפני. באופן הפיזי בכוחו שימוש ללא וזאת וקומפטנטי בטוח

 שינאו הצונן את הביע הוא מכן יותנ١ לקשר, משאלה הביע הוא לטיפול הגיע תום כאשר
 חייו רקמת של משותפת אניגה במהלן עצמו. את ויבין יגלה הוא שגם כזי אותו, ויבינו

 בפניי עצמו, בפני פונס הוא שבאמצעותם הרבים התקשורת אופני את למזתי המיוחזת
 בטיפול, חייו. במהלן ושוב שוב נתקעה נקמתו אניגת הפנימי. עולמו את הזולת ובפני

 עבונו, להחזיקו לי והנשה בעצמו הרצף החזקת על לוותו מוכן היה הוא בהזרגה כאשר
 תום היום ״.going on ٥6ה-"^ חוויית התחזשות התאפשרה עליו, להגן עליו, לשמור

 עצמו בהתאמת עסוק פחות להיות יכול הוא לסמון. ניתן שעליה אם" "זמות לו שיש חש
שלו. האמיתי" ל״עצמי יותר להתקנב וכן בטיפול אליי או לאמו
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 הסיבברונ״ם והקעוריהם זעם התקפי עין ה.

 המוקדם: ההתבגרות ؛בגי והדיאברוגיים

יריב של המקרה

*שש וענן■

ירושלים. שפ״ח - !פסיכוטרפיסט חינוכי פסיכולוג - שש וענן זו' *

מבוא
 כלל פשוטה בחיוה הייתה לא זה כספו הצגתו לשם יריב של בסיפווו שלי הבחיוה

 בעיקוו, איננו, יניב" של "המקנה אחז, מצז מעוובים. בוגשות כווכה הייתה היא ועיקו;
 חוזוים ניסיונות וחוף בלבז, פגישות שש אמו( )ועם יויב עם לי היו טיפול: של סיפווו
 טיפולי. כישלון של סיפוו כן, אם זהו, לטיפול. לחזוו הסכימו לא ואימו הוא שלי, ונשנים
 תובנות הובה כן כל מספק איתו שהמגע מטופל קוובות לעתים פוגש אינו מטפל מנגז,

 להיות יכולות אינן הללו התובנות מן כמה לצעוי, זה. במקוה לי שאיוע כפי תיאווטיות,
 את כאן להציג זאת בכל בחותי זבו של בסופו מיז. שיפווטו סיבות בשל כאן, מוצגות
 הילז-הנעו עם היכוותי של הקצו בזמן לי: עשה שסיפווו מה בגלל יויב, של סיפורו

 הוצון בי: זבק שבו הלהט עצום. ועניין ובה התנגשות בי עווו הוא הזה, המיוסו הלוהט,
 הצלחתי שלא העובזה עליי. השתלט ממש כוסבלו אותו ולשחוו בטיפול אותו להחזיק

 המשכתי לי, נעלם שיויב לאחו וב זמן מהוגיל. וב תסכול בי עוווה בטיפול להחזיקו
המיוחז. סיפווו סביב במחשבותיי והולן סובב והייתי אליו להתגעגע

 מכלול יחסית, בהוחבה הכולל, יותו, מקיף מחיבוו כחלק נכתב זה חיבוו במקוו,
 מכלול לתאר ניתן חלקית, הפסיכו-זינמיים. הקשויה ועל המ״׳ר׳ על תיאורטיים רעיונות

 בספוו המופיעים אלה )במיוחז ויניקוט של מרעיונותיו כמה על אפשוית כוואויאציה זה
 של נוחבת שהצגה מצאתי אחזים, כתיבה ניסיונות לאחו (.1996 ומציאות", "משחק

 שימוש כוחייבת שלהם מקוצרת הצגה ואילו זה לספו מתאימה אינה ועיונות אותם
 יויב של המקוה תיאוו את לנתק החלטתי לכן, אי לאי-הבנה. המועז בשפה, זחוס

 פסיכו-זינמית בשפה כאן מוגש והוא תיאווטי, מכלול מאותו בו הכווכה הפרשנות ואת
 פסיכו- "זיאלקט" באותו ולא לפחות( להאכזין, רוצה אני )כן לוובנו המשותפת כללית
 מבחינתי, האחוונות. בשנים לאיטו אצלי ונבנה ההולן ועיוני, מכלול לאותו הייחוזי זינמי
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 המובאים הפרשנות בקטעי מסוימות תיאווטיות הבחנות על ויתוו אומות זו כתיבה
 "חוויית- "עצמי", "זהות", )כמו פליטי-מונחים ושם פה נשאוו זאת, בכל בהמשן.

 הבנתם גם )אך ה"מקובל" ١מ אחרת אותם מבין אומנם שאני ואחרים(, "אחו" עצמי",
 הכרח ואיתי מהם לכמה ביחס אחיזה(. מלהיות רחוקה אלה מונחים של ה״מקובלת"

 מזיי. גזולה באמת הייתה כוונותיי אי-הבנת בלעזיהן אחזות. שוליים הערות להוסיף
 שטף את מעכבת אינה מיוחזים הסבוים ללא כאן שהשאותם מצאתי לאחרים, בנוגע

מקווה. אני כן לפחות או הקריאה,

הססר בבית יריב
 למיזה. לקויות עם לילזים מקזמת ט׳ כיתה תלמיז ו.5בן היה יויב לטיפול הפנייתו בזמן

 בעיותיו מווותיו לזעת אן וריכוז, קשב בעיות וכן למידה לקות של שונים סימנים ליריב היו
 את ולהבין לבזוק הספקתי לא לרשותי, שעמז הקצו הזמן בשל "נפשיות". היו העיקויות

 הלמיזה שבעיות להניח, ניתן כן. על מצר ואני יריב, של הלמיזה לקויות של המיוחז טיבן
 המשפחה ליחסי שמעבו המציאות רכיבי בכל שלו הכללי העניין מהיעזר נבעו יויב של

 ייתכן לכך, מעבו אלה. יחסים בתון כלואה הייתה שלו הנפשית האנוגיה כל שלו;
 מיוחזות פסיכו-זינמיות תובנות מעוורת הייתה הלמיזה לקויות של פוטנית שבזיקה

 להתעווו, יכולות היו אלה מעין תובנות אם אן הוגשיות, בעיותיו לבין בינן הקשו על
 למתאימות השכליות יכולותיו את החשיבו יויב של מווותיו מקום, מכל לעולם. נזע לא

 מווותיו הלימודיות, מבעיותיו יותר כן. חשבתי עימו, פגישותיי בסיס על אני, וגם לגילו,
 )לאחוונה( למעט - גילו בני עם חבותי בקשו מציזו עניין כל מהיעזר הוטרזו יויב של

 בשמיות הקושי בווו, באופן מהכיתה. שתיים או נעוה עם בלתי-יציב, כלשהו, קשר
 הקשו 0/׳/7ב התנוזות חבותית. חוזה או יכולת מהיעזו נבע לא אלו בנות עם הקשו

 נענו והבנות התקיים הקשו בכן, עניין לו כשהיה בו. رر”حرلر התנוזות מן ווק אן נבעו
 מזבוים מוטוז או עסוק שהיה משום אליהן, התייחס לא הוא הזמן ווב אך בוצון, לו

 ילדות של בעניינים אובססיבי כעיסוק שנואה ממה המווות הוזאגו לכן, בנוסף אחוים.
 ואחוות( )"בוביות" בובות של גזול אוסף בבית לו שיש יזוע היה במיוחז. בובות - קטנות
 ולמווה ליועצת האוסף. ובהגזלת בהן בטיפול בסיזוון, זמנו ווב עצמו מעסיק ושהוא

 לי, או - להן לספו קושי שום היה לא ליויב יויב; עם שיחה לקשור קושי כל היה לא
 נושאי את וובעם, אווחם כל את גילו, בני בנים מתעב הוא כמה עז - שיחותינו במהלן

 הגילים, מכל בנות, מעזיף הוא - בכלל אם - כמה עז וכו'(, בנות )כזווגל, שיחותיהם
 לא בסביבתו אדם אף מזי, יותר אותו מעניינות לא בנות גם בעצם אבל קטנות, גם

 הטלוויזיה סזרת על האחוון, בזמן "משוגע", הוא כמה עז סיפר, ועוז אותו. מעניין ממש
 ולצפות ולחזוו הסזוה פוקי כל את להקליט זואג הוא איך "קטנטנות", האנגנטינאית

 כזי ספנזית לומז אפילו הוא איך שלהם, הפנטים בפוטי לשלוט כזי ושוב שוב בהם
 שהיא זרך בכל מנסה הוא ואיו לתוגום(, נזקק שאינו כמעט )וכבו תרגום ללא להבינם
הסזרה. גיבורות של לבוש פריטי מיני כל לעצמו לרכוש
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האם עם השיחה
 עם ו١חס١ הזקונים. בן הוא ב١ו١ ראם. עם נפוזת בשיחה שמעתי המשפחתי הרקע על

 שאינם הללו, לפוטים מכניסה אמנע זה בחיבוו אבל בו, לענות עניין כמובן, הם, אחיו
 אונחא. אגב וק בהמשך יוזכוו האחרים המשפחה ילזי העיקני; לענייני הרבה מוסיפים

 שאיוע האב, של והנפשית הכלכלית נפילתו סיפוו נמצא המשפחתי הסיפור במוכז
 ופשט לחובות נכנס שכשל, משפחתי עסק החזיק האב יניב. של הראשונות חייו בשנות

 תקופה במשן - לתפקז חזל התמוטט, האב גם העסק, לקריסת במקביל הנגל. את
 את ניהלה אז שעז האם, זיכאון. נוגזות לתנופות ונזקק מהמיטה יצא לא ארוכה
 העסק בעול לבזה לשאת בוינה, מחוסו עכשיו, נאלצה בעסק, עזוה וגם הבית משק

 להחזרת הכספיים ההסזנים את תיאמה והנושים, הבנק מול עמזה לבזה המתמוטט.
 ובסופו בהזוגה, החובות את החזירה אותו, שיזרגה לחיים, העסק את החזירה החוב,

 האנוגיה כל הצלחתה. על אשתו את כיבז לא האב לשגשוג. העסק את הביאה זבר של
 להחלטותיה הקשוו אחו, או זה בעניין קטנונית לביקורת תועלה לו שנשארה המועטה

 מעט לא היו השנים במשן הילזים, של בבעיותיהם גם אותה האשים הוא העסקיות.
וההתנהגות. הלמיזה בתחומי כאלה, בעיות

 אליו נכנס - ועוזנו - היה יריב לפעמים לזה. זה מאוד קשווים האם, סיפרה והאב, יריב
 ממנו להוציא מסוגל היה יויב וק האב, של ביותו הקשים בזמנים אותו. ומלטף למיטה

 עושה שהוא ואתה היא בהוקוה. השניים בין הקווב הרגשי הקשו על זיבוה האם חיון.
 שהיא האהבה על כפיצוי לבנו האב בין הקשו את הציגה היא לזה, מעבר לשניהם. טוב
 הבינה האם הזמן. רוב לבית ٧מחו להימצא נאלצת בהיותה ליריב, להעניק יכלה לא

 איכשהו, פעלה, זו והזזהות ובעלבונו, בכאבו האב עם הזזהה יויב ביניהם הקרבה שמתון
כנגזה.

 ועז הראשונות ילזותו שנות כואז - יריב של הזעם התקפי את בתיאורה הוחיבה האם
 לאוסף קשווות אלה זוישות לווב לדרישותיו. מסרבת היא כאשו המתעוורים - היום

 הטלוויזיה לסזות הקשווים שונים ולאביזוים לזיסקים יותו, האחרון ובזמן שלו, הבובות
 הללו, הזעם התקפי בשל בו נתונה שהיא ٢הלח ועל קשייה על זיברה היא "קטנטנות".

 שקשה שמה הייתה, החזקה התושמותי האב. נגז לא פעם אף נגזה, ווק אן המכוונים
 - לפני ובים כבו לה אמוו - לה לוכוו צוין הייתי לא הילז. של מצוקתו היא באמת לה

 הילז תמיז כמעט בהם: עומזת לא שהיא מפני בדיוק נפסקים לא הללו הזעם שהתקפי
 בסזו", לא אני איכשהו "תמיז - בסזו" "לא שהיא שלה ההכרה חוף חפצו. כל את משיג
 שהיא מפני לילז, נכנעת היא - איווניה וללא מויוות ללא יזועה, עובזה כמציינת אמוה

עליו. כווחמת כן כל והיא ההתקף בעת הקשה במצוקתו חשה כן כל

 לפנות הספו בית ופסיכולוגית המווים צוות להצעת להסכים האם את שהניע מה
 ניקיון שיגעון נכנס ביויב האחרונים: החוזשים של החמווה ההתפתחות היא לטיפול,
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 חזק כאיווי המתבטא החסו של החזותית לסיטואציה בניגוז - כי עצום, סבל לו שגוום
 לו לספק דון כל בחיים, ואשונה פעם אולי זה, במקוה לה, אין - אליה רק המופנה

 תחושת גוברת כן וגופו, אוספיו בגזיו, חזרו, את יותר מנקה שהוא ככל מסבלו. הקלה
 של הזעם התקפי לא וגם שלו המוזוות ההתנהגויות לא מעצמו. שלו והגועל הלכלון

 לעבוו, עליו שנגזו נסבלת הבלתי המצוקה ווק אך אלא לטיפול, לפנות אותה הניעו יריב
מענה. לה אין ושעליה

 שלו. הבובות לאוסף ובעיקו יריב, של לאוספיו האם של עמדתה את לבדוק ניסיתי
 זאת שמחשיב מי שיש יזעה גם היא מוזג, נחשב לבובות יניב של שהשיגעון יזעה האם

 אף אצלי אותה הביעה לא היא - זה בכיוון זאגה לה יש אם להומוסקסואליות. כסימן
 בלתי "אינן זנישותיו עוז וכל נוצה, שיניב זבו אותו הוא הבובות אוסף מבחינתה, בומז.

 אין כאמור, אותו. שמוגיע מה זה, ווק שזה, מפני אותן, לספק בעיה כל לה אין הגיוניות"
יריב. של מהסבל יותו לה שקשה זבו

 הם-זואגיםלהיבטההתנהגותי١נ١ב١לעצמי,שבזמןשכולם-וגםאנ١לאחוהפגישהחשבת
 זואגת עצמה האם אותן(, מחזקת בפועל להתקפותיו שלה )ההיענות יריב עם יחסיה של

 הלא-בוווה תחושתי אותו. לשכף רק וווצה בסבלו ליויב זואגת היא לגמוי: אחו למשהו
בסבלו. עצמה את מאשימה היא אופן שהוא שבאיזה הייתה,

אובז־נחת מחשבות
 לו יש ולאחויו, לטיפול הפנייתו לזמן סמון האחוון, בזכון יויב, של כובטו כזנקוזת

 בתסכולים קשוו היה האחז שונים: הקשוים משני מבחינתו, שנבעו, אובזניות, מחשבות
 לעתים - מסובת אמו "הומו"; לו קווא לו, ולועג מציק ממנו הגזול אחיו משפחתיים:

 חזשה בובה או "קטנטנות", של זיסק איזה לקנות כזי כסף לו לתת - אמנם וחוקות
 בזון יריב, של אמו חזשים. בגזים מאוז אוהב יויב - חזש בגז-מותג איזה או לאוסף,

 כושו מגלה כשהיא אן .٧לח לאחר בין מיז, בין מבקש, שהוא מה כל לו נותנת כלל,
 להתנגז מנסה אמו אם למות. ווצה הוא - מהוגיל אוון כלל( בזון )זמני, עמידה

 יתיש בה, יפציו הוא שהיא: זון בכל וצונו את ישיג שהוא עז יוותו לא הוא לזוישותיו,
 ההווים, בין יסכסן איתו, יתלטף למיטה, אליו ייכנס הכי, בלאו המותש אביו ואת אותה

 את לבסוף ישיג יויב וכן משנה" כבו זה ומה כבו, ש״נמאס יאמו האב עייפות שמווב עז
 במוקזם יהפון שלו הפנטסיה את שמאכלס שמה מראש יזוע כבר אם כן, זה ואם שלו.

 תחושת סרק? בהתנגדויות יריב( )את /1 להתיש למה במציאות, לשלו במאוחו או
 אפילו - מאוז וחוקות לעתים - או צוון ללא עליו מכביזה - אמו - שהיא הזאת, העלבון

למות. מיידי וצון בו ומעווות וב לסבל לו גוומת לדוישותיו, נענית לא

 התנהגות הוא האובדניות, למחשבותיו הקשוו יותו, והזומיננטי מבחינתו, האחו התוכן
 נסבלות, בלתי לומות והתעצמה לטיפול, הפנייתו לפני חוזשים כמה שהחלה כפייתית
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 חחר שהוא פעם כל ם,١١ב פעמים כמה בגזים להחליף מוכרח יריב ביותו. האחרון בזכון
 מיז אן- שבו. הובים-מספוו החפצים וכל חזוו את ולקוצף לנקות מוכרח הוא הביתה
 בבגזו ובב זבק שמא המחשבה בו מנקות בגזיו את ולהחליף להתקלח מסיים כשהוא

 או אחרים; נקיים בגזים ולובש מתקלח בצמרמורת-תיעוב, מעליו אותו זווק הוא ואז
 בחימה לנקות מתחיל והוא החזו, מפינות באחת האבק את לנקות ששכח חושש שהוא

 לאופי מוזע הוא בובות. זיסקים, מצעים, בגזים, הכול: - שבו מהפויטים אחז כל שפוכה
 וק סבלו. את לתאו אין להפסיקה. יכול הוא ואין התנהגותו של השחו חסו הטווזני,

.٧ק לו ישים המוות

יריב עם הראשונות הפגישות
 שווכי, אוון, ונקי, מוקפז )במותגים(, היטב לבוש נאים, פנים תווי בעל רזה, נעו - כשיריב

 אן מתמקז הוא לטיפול אליי מגיע - קוזות והבעה מתנוצצות עיניים בעל שקט, בלתי
 זו, כמשהו אותו תופס הוא מתוכי". אותו "לעקוו ממני וזווש שלו, בשיגעון-הניקיון ווק
 שהוא בכן אותו ומענה עליו השתלט לתוכו, חזר נכון, יותו עליו, שהתלבש כזה, שז

 הזמן כל אותו ומשאיוים סתם" "סתם, שהם הללו האינסופיים הניקיונות את עליו כופה
 זו נסבלת בלתי הוגשה תקנה. ללא מזוהמים בו נוגע שהוא מה וכל שהוא בהרגשה

 מחליף או ٢מתוח או ומנקה חוזו שהוא הפעמים למספו קשו בלי ושוב שוב חוזות
 עניין לו אין הזה". "הזבו מן אותו לשחוו לי ייקח זמן כמה לזעת ממני זווש הוא בגזים.
 שאלות על כאנוס לי עונה ובתחילה רוח קצר הוא "זה". על וק אחו, זבר שום על לזבו
 לי לספו ומוכן מפשע הוא כך אחו הכפייתי. לעניין ישיוות נוגעות שאינן שואל, שאני

 ועל שלו הבובות אוסף על חבוותיו, ועם ואביו אמו עם אחיו, עם יחסיו על בהוחבה
 לנושא קשו כל וללא פתאום, כנזכר לפעם, מפעם בגזים(. )היסקים, האחוות אהבותיו

 זבויי, את או זבויו את קוטע קיצוני, ווח בקוצו התואה כל ללא נתקף הוא הנזון,
 זמן כמה הוגע, בזה מייז, שאגיז וזורש בוגלו, מתופף כפיים, סופק גופו, בכל ٢מתכוו

 ממני(, למז שהוא מילה היא )כפייתיות הזאת הכפייתיות את ממנו שאוציא עז ייקח
 קשיים מיני כל עם לזבויו, בחיים. בעיות שום לו אין היא ואלמלא סובל, הוא ממנה שוק

 צורן שום לו ואין גילו בני עם בעיות שום לו אין מאוז, טוב בעצמו כוסתזו הוא אחוים
 עזרתי. ללא זאת לעשות מסוגל יהיה הוא איתם להתחבו יוצה הוא אחז יום ואם בהם,

 מסוגל אני אין ואם בו. ויירה אקזח ישיג הוא בלעזי, יסתזו הוא לו, שמציק אחיו, עם גם
 אותו, להרגיע משתזל אני אליי. לבואו טעם שום אין הזה, הסבל מן מיז אותו לשחרו

 יהיה ושאם ייקח, זה זמן כמה לו לומר מסוגל אינני לו. לעזוו שאוכל בטוח שאני לו אומו
 השז, את ממנו אוציא לא יו׳ לו, אומר אני זאת, עם בתנופות. להיעזו נוכל בכן צוון

 מהזבוים כמה בין קשר יש כי לי ברור ואומו, מוסיף אני וכן, ביחז. אותו נוציא אנחנו
 את יחז נבין וכאשו שלו, הכפייתית ההתנהגות לבין לי מספו הוא שעליהם האחוים

 בינינו שהיה הקטן הפגישות במספר הנוואה. מאחיזתה להיחל׳ןי אין נזע הזה הקשר
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 נראה במקצת, אותו מרגיעים אלה זברים לעתים, הזה. המסר על שונות בצונות חזרתי
 המטפל. הפסיכולוג עבוזת על שאלות לשאול אותו מעוררים מחשבה, בו מעלים שהם

 כי להגיע, יפסיק שהוא ואיום רוח קוצו רוגז, בו מעוררים זומיהם או אלה זבוים לעתים,
 בידיי עלה בטרם ועוז משקיוויתי, מוקזם ואכן, במילים. אותו ומורח זמן מבזבז רק אני

 וחדל איומו את מימש יריב תרופתית, עזרה קבלת לבזוק פסיכיאטר עם פגישה לו לסדר
 שניתן מה את מספקת במיזה לשכך מהירה זרן למצוא הצלחתי שלא לעין גלוי להגיע.
 להתנהגות ביחס שלו האובססיה את כלומר, שלו, ה-ססס של השנייה" "הקומה לכנות

 הזמן בתוך למצוא, הצלחתי שלא מפני לשכך, הצלחתי לא שלו. הקומפלוסיבית הניקיון
 כדי שתספיק מינימלית מיזה באותה !טץאתסבלןהדרולה? את לרשותי, שעמז הקצר

בטיפול. להשאירו

הטיסול בחדו זעם התקף
 הבלתי זרישתו היה הפרק שעל הנושא ואמו. יריב אליי הגיעו הזמנתי, לפי אחז, יום

 אוקטובר( בסוף התקיימה זו )פגישה החורף" לפני "עוז איתה לנסוע מאימו מתפשרת
 מפני אלא אחרת(, ٧אר בכל )או זו בארץ כלשהו עניין לו שיש מפני לא זווקא, לספרז
 לאחרונה רק שיצא "קטנטנות", של חזש וידיאו סרט איזה להשיג יוכל הוא ששם לו שנודע

 בזיוק לו שישלח אחו גורם שום על לסמוך אפשרות אין לזבויו, .٧לאר הגיע לא ושעזיין
 עכשיו, עכשיו, אותו מוכרח "ואני לארץ, יגיע הוא מתי יוזע ומי מחפש, שהוא מה את
 אביזרים מיני כל עוז יש שבספרד לו סיפר מישהו כן, כמו זה". את לזחות אפשר אי

 שרק באלה, וכיוצא קישוטים בובות, בגזים, כגון בארץ, להשיגם שאין ל״קטנטנות" נלווים
אותו. כזטריפה ידו להישג מחוץ קיימים שהם המחשבה

 אינו הכסף המציאות: מגבלות על הגיון זברי משמיעה כשהיא לנסיעה, התנגדה האם
 לקנות כזי רק לחו״ל לנסוע שטות זו מעבוזתה, להתפנות יכולה איננה היא עכשיו, מצוי
 שאני להרגיש יכלה האם הלאה. וכן יותר, מאוחר לארץ יגיע וכה כה שבין מה עכשיו שם

 יזה. על קוזם נאמר שלא זבר שום אמרתי לא כי אם ההגיונית", ב״עמזה איכשהו תומן
 למסלולה, השיחה את להחזיר כזי בעיקר זבריה, של מחזש בניסוח התבטאה תמיכתי

 זה נתת )אחיו( ל-ש. "אבל של מוצא חסו סמטאות לסבן אותה גורו היה שיריב פעם כל
 בנוכחותי, משתמש, שיריב לגמרי ברור היה ככה". אלא ככה לי אמו לא "אבא או וזה"

 האם. התנגזות את מעט-מעט שתשחק והולכת גובות התשה של בזוקה בטקטיקה
 התוצאה מהרגיל. רב עמיזה כוח הפגינה האם נוכחותי, בשל כנראה מקום, מכל

 ביטוייו את ויותר יותר מחריף כשיריב האם, על הלחץ של והולכת גובות הסלמה הייתה
 אימא "את שקרנית", "את משקרת", "את הביטויים: להישמע החלו כנגזה. המילוליים

 ועוז. אותן", אהרוג "אני ואפילו לן" אעשה מה תראי עוז "את מטומטמת", "את רעה",
 ככזמאן ביזיו אוזניו את אטם זיברה כשאמו הפוגה, בלי נקוזה באותה קזח ננעל, יריב

צעק מהחזר, יצא ברגליו, רקע גופו, בכל התכווץ - פיסית השתולל כמעט הוא לשמוע;
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 התייחס שלא כמעט יריב זמן אותו כל יותו. עוז קולו את הוים החדו, אל נכנס בפרוזזוו,
 אישית מכוונים לא מילוליים, לא - נוח קוצו של גופניים ביטויים למעט צווה, בשום אליי

 וצפוי, מתאים היה האם. של זבויה תוכן על שלי במילים חוזו שהייתי אימת כל - כנגזי
 מצזז וק לא שאני לו ברוו כשנעשה ואשי, על גם יישפך הזעם מן חלק שלפחות

 העצום, זעמו בתון אבל עליה. מגן במקצת, גם, אלא האם, של בעמזתה )בעקיפין(
 המשתולל, הזעם שיטפון את בווו: ניתוב יצו הוא לכאווה, הבלתי-נשלט והולן, הגזל

יבש. נשאו אליי המוביל הערו׳ןי לאמו. המוביל ٢לעוו כולו ניתב הוא ההווג, ההוסני,

 באותה שהתחולל מה זבו, של בעיקוו לבי. תשומת את עווו זה מאליו לא-מובן ניתוב
 פואי, כפייתי, וזעם (desire) התקף־איווי של תצוגת-תכלית הייתה בחזוי פגישה
 מבחינה והרי מכשול; כל התנגזות, כל - גווף־כל עצמו, על ונעול מהקשר מנותק הוסני,

 זאת, ובכל התקף. אותו של בזוכו מעצור, או מכשול, מעין אני גם הייתי אובייקטיבית
 שאני מפני זו, עובזה מבליט אני מקיומי. להתעלם לכאורה, בחר, יויב הזאת הסצנה בכל

 משהו לי מזגים שהוא הצגה", לי "עושה שהוא לכן־ מוזע היה יויב שבמעורפל חושב
 העוכה שמחזק מה שלו. הכפייתיות מן להיחל׳ןי לו לעזור אמור אני אם שאזע, שחשוב

 אותה של תוכנה ובמיוחז הבאה, המתוכננת לפגישה אליי חזו שהוא העובזה, היא זו
 שהייתה הרי כלפי, התנהגותו את נכון מפוש אני אם כלומו, מייד. אזווח עליה פגישה,

 מה בין כלשהו קשו קיים שאכן עצמה(, )את "יזיעה-בלתי-יוזעת" מעין עמום באופן בו
 שלו, הנוואים הניקיון כפיון התקפי לבין שלו והזעם" האיווי "התקפי עתה זה שכיניתי

 בפגישות יזי על שנאמו למה כהזהוז-מדגים מצזו מופיע זה כל כן; כל סובל הוא מהם
 אחרים תכנים לבין הניקיון כפיון בין טיבו, את לגלות נצטון שעוד קשר, שקיים קוזמות,

המתוחש. לתיאוו לחזוו מבקש אני עכשיו חייו. של

לעין מתגלה הזהותי הסיצזל בזשה: זמלא עצזב יריב
 הייתי בסיומה הילז. של ה"איומה" התנהגותו של הקושצ׳נזו בשיא וע, נגמרה הפגישה

 מאוז הקשות להתקפותיו קוובן היותה מבחינת הן האם, של משלומה בעיקו מוזאג
 כל את לו ותיתן תישבו - כתמיז - ושוב ,٢בלח לעמוז תתקשה שאולי כמי הן הבן, של

 היזועה עכוזתי וזאי נכנעה. לא זה, במקוה שהאם, מקום, מכל היא, עובזה מבוקשו.
 הבאה הפגישה בכלל תתקיים האם הייתה, שלי אחות זאגה הפעם. אותה חיזקה לה
יויב. עם

 אחות הייתה הפעם הופעתו כמתוכנן(. )לבזו, הבאה לפגישה הגיע יויב כן אחו יומיים
 וישב כבוי, מזוכזך, מאוז, עצוב הגיע הוא קוזמתה. של לזו מנוגזת לומו, ניתן לגמוי,
 הוא אחת. בנקוזה מבטו ٧ע1נ תנועה, חסר כמעט בכיסאו, כמושלן הפגישה כל לאוון
 המלוכלכת, "הבלתי-נסבלת, הועה, התנהגותו על אשמה ותחושת בושה מתון זיבר

פשוט הוא שיש". טובה "הכי האיכוא שהיא לאימא, עושה שהוא הצוות על המגעילה",
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׳Tin” ד؛י

 הוא כמה עז לתאו אי-אפשו שזיכו. כפי אצלי אליה זיכו שהוא להאכוין יכול לא

 כן אליה מתייחס שהוא הואשונה הפעם זו אין ולא, כן. על ומתחרט ומצטעו מתבייש

לו. קווה זה למה מושג שום לו ואין

לחיל! לנסוע לדרישתך סירבת תיא למה: ברור נראה ליניבסר, אומו אני

 2וה,٥ ء,ز ר,,2١٥ ءاليرءا ,٥הי יר׳)٢٥ ٠٠ء,״٢ا ו/ר,,٥ ٢٢٦٢٢ ה2י0 ,٥٢ לו ٥,٢2יריב:

י!٢ודל,۴ לה ה٨/٢ ا׳2ير ء,٢ء,ز ה!؛ו,٥

.W-.'אותה, אוהב שאתה לאימא כן התייחסת אתה לא כאילו לן, קוה שזה אומר אתה 
 כן כל אתה שעכשיו כזאת התנהגות עלון וכפה עלין השתלט - מישהו או - משהו אלא

עליה? מצטער

כבו,! יו?٩2יריב:

 אצלי נה1 האחר בפגישה לך שקרה מה ביו דמי!] שיש בדעתי? עולה סו, יודע אתה אני:
 השז - מישהו שלן. הבלתי-נשלטות הניקיון בהתנהגויות נתקף כשאתה ٦ל שקורה למה

דעתך? סו, .בך פוגעת כך שכל התנהמת עליך וכופה עליך משתלט - א1הה

ار.הי٢ ٢יכו אווכה(: שתיקה לאחו )בשקט, יויב
 את בתוכך "לשתול" ממת ולמנוע השד על להתגבר נצלית ٥٨׳ כך, ^ו, ואס אני:

 סוף-סוף ותשתחוו בכלל אותו להעיף נוכל אימא, נגז האלה המלוכלכות ההתנהגויות
ממנה. סובל כך כל שאתה הניקיון מכפ״תיות

מנותק. נואר שתיקה.יויב

אומר? אתה סו, איתי? סו, ׳ו׳כ?. אני:

 ء,ار ר٩٢٠ש ■אחכח. ء,ز לה٢ אומו הוא - ١לר, פאזה. כמחליף נואה פתאום, יויב,
 אחת ובבת .٢תכו ולה דיסן.١2לי 0/0 לה ר׳י' ٢اد הלה. ٢י٥۵٨ה/ ר23אח ז١0/־١0

המתנוצצות. לעיניים הקופצנית, השקט, חסות לתנועתיות חוזו הוא

 להתבוננות ולי לו פתחו והיזיעה-הלא-יוזעת הבלתי-מוזע, האשמה שוגש הצוהו
 זה מנותקים הנואים התנהגות מופעי בין אפשויים פנימיים חיבווים לבזיקת פנימה,

בחבטה. עכשיו נסגו הזה הצוהו מזה,

 על בושה מביע יויב מוזעת. אשמה חווה איננו אשמה, מביע איננו יויב זו בשיחה
 אשמה לחוות לא כזי אחריות. עליה לוקח איננו אך המגעילה", "המלוכלכת, התנהגותו

 איננה כשזו אמו את התוקף יניב בין הוא הפיצול יוצנפשתל: הוא )במוזע(, בלתי-נסבלת
 אלו רב. סבל כומנה וסובל זו התנהגות המגנה יניב לבין לזנישותיו, להיענות ממהרת
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שליש׳ שעו

 סבל אותו זהו - בלתי-מבזוסש סאיווי סובל אמו את התוקף יויב מנוגז׳ם: סבל סוגי שני
 תיעוב מתון בואה שהוא מפני עצמן, אלו מהתקפות הסובל ויניב אליו; בגישה כה שהאם

 מוחלט: באופן בזמן מופנזים אלה סבל סוגי שני באם. פוגעות הן כמה עז ואשמה
 על אשמה וחש בוש שהוא ובשעה אשמתו; על ١דב יוזע אינו יניב הזעם התקפי בזמן

מאווייו. מאי-מילוי הנובע הסבל על זבנ יוזע אינו יניב האיומה, התנהגותו

 התקפי בעת גם אבל - הזעם התקפי בעת שיניב נאשית, אלה: לעין גלויים נתונים אבבעה
 ניקיון מהתקפי אותו לשחנב ٧לח עליי מפעיל שהוא בשעה וגם שלו, הטונזניים הניקיון

 שיריב- שנית, האם; על המאיימת התנהגותו על בושה או אשמה כל חש אינו - אלה
 במיזה ובה הקוזמת, בהתנהגותו כן כל בוש במיוחז והנסני פנוע שלאחנ-התקף־זעם

 לו(; שקנה משהו זה הוא. לא )זה כן נוהג הוא מזוע קלוש מושג אף שעה, אותה לו, אין
 ההתחלפות רביעית, ולבסוף, ושוב; שוב חוזרים אלה מנוגזים שמופעים העובזה שלישית,

 עיניי מול התרחשה שזו כפי מופעיו, שני בין כמעט, עין כהרף הפתאומית, הזרמטית
 בלתי-נמנע באופן אותי, מביאים בהצטרפם, אלה נתונים ארבעה - עתה זה כמתואר
 מופעי-זהות לשני יריב; אצל תי1זפ פיצול שאקרא מה של קיומו על להנחה )לדעתי(,

 הפרשנות במרכז נמצאת זו הנחה ב'. ויניב א' יניב אקנא להם זה-את-זה, המוציאים
 לשיגעון קשורה היא כיצז השאר, בין בהמשן, להראות, מקווה ואני יניב" "מקנה של שלי

'٥שלו. הניקיון
 ת."1"זה שגים1המ את מבין אני שבו פן1הא על משהו שאומו־ בל' זהות'" "פיצול הביטו' את להבין ניתן יהיה לא "'

 אפי- את השאו, בין בתוכה, הכוללת מווכבת כתבנית מבין אני ת1הזה אוסבנר, ו''אני-זהות."זר,׳ת זהות" "תהליכי
 העצמי ביטוי׳ של ההיסטוניה את ומנבשת מזקקת משקפת. הזהות ׳ותו. או פחות יציבות תצונות-עצמ׳ שהם הזהות
 ניסיון יזי על המוכתבים וביטוי, פעולה אופני בתון העצמי את "לוכזת" מסוים. במובן היא. ככזו, העולם. עם במגעיו

 קיימות בהם. וכיוצא תנבות״ם ענכים תבנה, משפחה, כגון םוב״קטיב״ם,-٢חו גונמים יזי על ובעקיפין, שלו, ١העב
 ועת: הפנמה, השתייכות, הזזהות, כגון - הפאראדינמאט״ם התהליכים קבוצת זהות: יוצני תהליכים של קבוצות שתי

 ובמיוחז ותוצניה, בעולם העצמי פעולת של המיוחזים באופנים הקשורים הסינטאנמאט״ם, התהליכים וקבוצת
בעולמו. אחרות רלוונטיות זמויות וכן'( ,درراً עם גם )אבל םול שלו הגומלין פעילות

 אני-הזהות מאפייניו, שאר בין התנסות. מצבי של מוגזנת קבוצה הנושאת תצורת-עצמי היא כאמור, נתון, אני-זהות
 את לראות אין "חתיים. אפקט מבני והן התנסות, אופני הן הכוללת טיפוסית, הפעלה" "מערכת מעין עימו נושא
 מאני׳ אחז כל וככזה, (.gestalt) תבנית הוא הזהות מבנה אלא, הזהות. אני׳ כל של בקובץ רק הכולל הזהות מבנה

 נוכחותו אופן את מסוימת במיזה וקובעת חלקית אותו מגזירה זו וזיקה האחרים, כל אל זיקה מקיים הנפרזים הזהות
 כנושא (foreground) ב"חזית" נתון. ברגע הניצב, אני-זהות כל ש"מאחור׳" בכן, מתבטאת זו זיקה תפקוזית, בעולם.

פעיל. משותף (background) כרקע הזהות אני׳ שאר כל למוזע. בסמון ניצבים. נתונה. סיטואצ״ת-התנסות

 תפקודית, ת1ב\ליעיל מבט מנקודת התבנית. שללכידות זה הוא הקובע הפרמטר כתבנית, הזהות כוכלול על בזברנו
 לחוות - ולסביבתו - לסובייקט המאפשרת זו היא פטימלית1האהלכיזות עקום-קמור: של זה הוא הלכיזות משתנה

 של מיזה לו מאפשרת ועז״ן יזם, על הנישאים ההתנסות ומצבי שלו הזהות אני׳ לכל מעבר אזם" כ"אותו עצמו את
 נוקשה, אוניפורמית, אישיות המייצרת זו תהא היתעל-אופטימליתזהו לכיזות משתנה. למציאות והסתגלות גמישות

 ברורים. היכר סימני חסרת נזילה, ''אמבואיזית," אישיות המייצרת זו תהא התת-אופטיבוליתלכידר בלתי-מסתגלת.
 שבהם טראומה. במצבי כלל בזרן הנוצרים תת-אופטימלית. לכיזות של "חוזיות צורות הם זיסוציאטיביים מצבים

 של קיצוני זיסוציאטיב׳ ארגון הוא נהות׳ פיצול ולבסוף: הכוללת. הזהות לתבנית זיקה כל מאבז מסוים אני-זהות
 נקרא - אחר כוסוים אני-זהות המוזע, על משתלט - א' לו נקרא - מסוים אני-זהות כאשר שיטתית, שבו, הזהות, מכלול

 התת-מוזע. אל הסמון-למוזע( )מן נרחק א' המוזע, על משתלט ב' כאשר ולהיפן: התת-מוזע, אל נזחק - ב' לו
בהמשן. ש״ראה כפי המציאות, בפיצול בהכרח כרון זהותי פיצול
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 יודע אינו במוזע, בהתממשו שלו הזהות מופעי משני אחז שכל שלפנינו, למקנה ייחוזי
 הזהות מופע (:estrangement) הזוה באמצעות אלא - האחו הזהות מופע על זבו

 שולט א' יויב )באשו שלו החיים בוצון או הפוגע זו-שוחו-וע, לא-אני, איזה הוא האחר
 מופעיו משני אחז באף במוזע(. שולט ב' יויב )באשו שלו המוסוי בחוש או במוזע(

 בתפיסת או הפנימית בזהותו אי-וצף איזה-שהוא של קיומו זעתו על מעלה אינו יויב
שלו. המציאות

פושנית. זון כברת לעבוו עלינו הנזכר הזהותי הפיצול את להבין להיטיב כזי אן־

 נעלם ואחריה אחת, פגישה לעוז הגיע - א' יויב כלומו הכפיוני, הקוזח, הווח, קצו - יויב
 לבוא לה הצעתי שבה שלי, טלפון קויאת על נכשלו. אמו עם קשר לשמוו ניסיונותיי לי.

מענה. חסרות נותוו נוספות טלפון קויאות ומתחמקת. רפה בשפה ענתה היא אליי,

הזהות' לפיצול המשפחתי הרקע
 הסיפוו מן נובעים שמקורותיו חושב אני ב'? ליריב א' יניב בין הזהותי הקוע נוצו כיצז

 הסיפוו בתון עצמו את תופס יויב שבה המוקצנת הזוף מן זיוק, ליתו או המשפחתי,
הזה.

 והאב, העסק התמוטטות נולד: יויב שלתוכה המשפחתית המציאות את קודם תיאותי
 המקבעת היחלצות העסק, להצלת האם של - מזי המזהירה - המזהיוה היחלצותה

 וצוות הזיכאון האונים, חוסר בתון שוקע האב בתוכה ההווים, בין שלילית יחסים מעוכת
 מעוכת של תעלול במין - וכן הבלתי-מתוגמלת הצלחתה בתוף מתבוססת האם העין;

 ואשמה כישלון של חוויית-עצמי בתון בה-בשעה, מתקבעת, - משליטה שיצאה יחסים
 של בזיכאונו אשמה היא ובות: כתובות - ומוצאת - המחפשת בלתי-ספציפית, גוופת,
 בקשייהם ואשמה הילזים בגיזול נכשלת לבזה היא בכישלונותיו; אשמה היא בעלה;

 וכאם כועיה שלה הכישלון תחושות יריב. של בסבלו אשמה היא ובמיוחז ובבעיותיהם
 של התפקיז - במשפחה למלא יוזעת היא שאותו האחז התפקיז אל אותה זוחפות

 הזה, התפקיז הזקונים. בן יריב, מול שאת ביתו עליה סוגו הזה התפקיז ספק-זוישות.
 התוכן למעשה - שלהם בזיאזה בעוצמה השולט היחס יויב. על גם סוגו שראינו, כפי

 איווי הוא זה ליחס יויב של תוומתו ואספקה. מסו של זה יחס הוא - יחסיהם של היחיז
 מיז, בין לזוישותיו, גבולות חסות כמעט היענות היא האם של תוומתה מעצורים. חסו

 היא להיפן, - השנים עם פוחתת אינה זה יחס-חסו-ואספקה של עוצמתו .٢לח לאחו בין
ומתעצמת. הולכת

 היא מזוע בעלה? ועם יויב עם ביחסיה ישע חסות כן כל היא מזוע לאם? קוה מה אן
 סמכות? להפעיל מסוגלת איננה מזוע הספק? של הבלעזי בתפקיז להינעל מסכימה
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 פיסית - לבטא מסוגלת אינת ٦א ליויב, כן כל זואגת היא מזוע כן? כל אשמה היא מזוע
?١אלי אהבתה ומילולית-את

 המעון שבתון ראשית, מניח, אני כאשו העובזות מן מדי יותו מתוחק שאינני מקווה אני
 שנית, בעלה; עם ביחסיה ٢נעו וכאם כועיה זהותה עם האם של קשייה מ׳קזר המשפחתי,

 הזבוק ושהפגם יסוזי, באופן כפטמה בחוויית-עצמה נעוצה עצמה עם קשייה שלינת
 במיוחז ולאחרונה הילזים, של האב, של - הצרות כל מקוו הוא ממאירה: איכות לו יש בה
 את להבין אין טבעה" "לפי כפגומה האם של חוויית-עצמה על ההנחה ללא יויב. של

 לכל ביחס המקיפה, היסוזית, אשמתה של עועור, כל ללא שלה, המוחלטת הקבלה
 לבלתי-ראויה אותה הופן הזה הפגם האב. של לזיכאונו ביחס ובמיוחז משפחתי, קושי

 להפעיל עליה אוסר הוא אהבה, לבטא עליה אוסו הוא חזק: כעיקוון-איסור פועל וככזה
 האחז הזבו - להיפן יויב. של דוישותיו על בשלילה להגיב עליה אוסו הוא סמכות,

 ללא כמעט תיענה שהיא היא - עוונות כפות איזו מכך שתנבע ולא - לו ראויה שהיא
 יויב: עם ביחסיה מתקתקת כפצצת-זמן פועל זה ש״כמעט" ומובן זוישותיו. לכל סייג
 תביא, יחסיהם של הפנימית הפסיכו-לוגיקה לזוישותיו, תיענה היא כמה משנה לא הוי

 תהיה הנתון, במצבה האם, שאפילו בלתי-אפשרית, זוישה להעלות יויב את בהכוח,
 נקוזת אל תגיע כולם של והמצוקה הזעם, התקף יבוא ואז בשלילה. עליה להגיב נאלצת

 שלו. האובדניות והמחשבות (0ה- התקפי בשל מזעתו" "ייצא יויב ובמיוחז הרתיחה,
 לעמוז וחוקות, לעתים מצליחה, זאת בכל שהיא העובזה כלומר, - זה "כמעט" מנגז,

 וכאם- כרעיה שלה העצמי שחוויית מלמזת - יויב של ביותו האבסווזיות הדוישות מול
 ٢שמחו למציאות הנוגע בכל הרבות ושיכולותיה הווייתה, כל על השתלטה לא פגומה
 בני עם ביחסיה - כוח קצת אבל ביטחון, שום לא - כוח קצת לה מקנות זאת בכל לבית,
ביתה.

מוצא ללא בסיסי שבר ٠סוסי אין חסר
 שניתן ובמה בדיכאונו, האם של ה״אקזיסטנציאלית" אשמתה כנואה, יריב, של מבחינתו

 שלתוכה המשפחתית בסיטואציה "קשיח" עובזתי נתון היא האב, של ב״אזילתו" לכנות,
 בשום נתקלתי שלא מפני האם, של "אקזיסטנציאלית" אשמה על מזבר אני נולד. הוא

 ייחוזי. סיפוו-עובדות באיזה תלויה האם של אשמתה יניב של שמבחינתו לכן, עזות
 ואשונית, היא האם של אשמתה יריב של שבואייתו נראה, הנתונים מכוכלול להיפן:
שלה. אחות או זו אשמה "המתעז" לכלסיפוו קודמת

 הייתה לא היא כזאת עמוקה אהבה ללא זאת. יוזע וזאי ויניב יניב, את מאוז אוהבת האם
 לקבל יכולה איננה זו אהבה אן יזו. על ומופעלת סבלו את כן כל חזקה בצורה חשה
 הייתה לא היא בשיחתנו(, לי נותנת היא )שאותו לאם הנגיש ההסבר ברמת גופני. ביטוי

 ולשיקום לקימום שמאמציה מפני שלה, הקטן הזקונים לבן לאהבתה להתמסר מסוגלת
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 הבלתי-נגיש ההסבר בוסת לבית. ٧١מח הזסן ב١ו להימצא חייבוה המשפחתי העסק
 חווה שהיא מפני לאהבתה, ישיו ביטוי לתת מסוגלת איננה האם זאת(, מבין שאני )כפי
 מועילה איכות בו יש אהבתה, של גופני שופע, מלא, ביטוי מוסוית. כפגומה עצמה את

 ישיו ביטוי ממתן מנועה היא יחז, גם ואשמתה אהבתה מתון ולכן הקטן. לילז ביחס
לאהבתה.

 באהבתה, חש הוא אליו. האם של יחסה של הללו המנוגזים הוכיבים בשני חש יריב
 בעיקו כאמוו, אלא, לו, "מספקת" שהיא תחליפי-האהבה של הרב השפע מפני וק לא

 שמה עצום בכאב חש הוא זאת, עם למצוקתו. וגישה היא כמה עד חש שהוא מפני
 ממנו. מונעת היא - ונשיותה איכוהותה הגופנית, אהבתה - באמת אליו משתוקק שהוא

 נטענת - לאמו הקטן יויב בין המתהווה היחסים צלע - הזאת הואשונית הזיאזה וכן,
 זמנית לשככו וק אלא להפחיתו, זון שום שאין חסו אין־סופי, חסו של כביוה בעוצכזה

אהבה. תחליפי ידי על

 לסיטואציית ביותר קיצונית הזגמה מהווה לאמו יריב בין היחסים שזיאזת חושב אני
 יויב של למקוה שייחוזי שמה אלא (.2006) באלינט ידי על המתואות הבסיסי השבר
 של המוצא, חסו הלולאתי, האופי גם אלא החסו, של הכבירה העוצמה וק איננו ואמו,

לכוזים. השניים שבתוכה הבסיסי השבו סיטואציית

 שהדיאזה העובזה היא הבסיסי, השבר מסיטואציית ובנה אם שמוזל׳ן מה נורמלי, )באופן

 במיוחד, ואם. אב קטן, ילד של פעילה, יחסים טריאדת בתון אחת צלע רק מהווה שלהם
 ההיחלצות תהליך כול )לא האב של הפעילה נוכחותו היא אתהשנ״ם לחלץ שמסייע מה
 צלע- מקיימת זו נוכחות כל, קוזם בו.( תלוי הרבה אבל באב, תלוי הבסיסי השבר מן

 ה7ץלדיא1שמח חזק עוגן עבורה לאם,המהווה האב תית,בלתי-תלויה,ביו1משמע יחסים
הבסיסי השבו על להקל עשוי האב שנית, בתוכה. "לטבוע" שלא לה ומסייעת הואשונית

 ברורה הקטן,.שלישית,נוכחות בילד בטיפול חלקניכר מטל הוא אם - הקל ל לאלממע, -
 המורכבים היחסים צלע הדרנתיתשל בנ״ה מאפשרת המשפחתית בסיטואציה האב של
 לאביב הנדל הבן תבין1ה7הז יצירת של האפשרות לעניינם חשובה במיוחד לבם. האב ביו

 מסוימת, במיזה עצמו, את לחוות הקטן לילז מאפשות זו הזזהות כאן, ענייננו מבחינת
זהות - עצמי חוויית יוצרת זו טעינה בהדרגה, היסודית. באי-תלותו האב, של בכוחו כטעון

 הן חדשים, ליחסים חדשות אפשרויות הפותחת הראשונית, לדיאדה חיצונית חדשה, -
 בלתי- ברורה, מכחות לבסוף: האם. עם במיוחד, והן, לה, מחוצה ה! המשפחה, בתוך

 סדורה, חיצונית מציאות של המושג את הן עימה המשפחה,מביאה בח" האב של תלויה
 מציאות מול וההתמוזזות ההתמצאות יכולת של המושג את והן ובלתי-תלויה חוקית

זב

 אלהשלתהליןההיחלצותמסיטואציית מוכנים אזכירשלושהכואפיינים עבורענייננוכאן,
 באופן קונפליקט. של בתוכו,בהכרח,מומנטים הכולל תהליך ראשית,זה! הבסיסי: סנן־
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 7ר,יל מבחינת מייצרים, האם, עם הבלתי-תלו״ם ויחסיו חאב של סכס/ס/ בלתי-נמנע
 מרבים אחז - שלו אפשרי חלקי )שתיאוו קונפליקטואלי סבן וקבזבחינתו( לא הקטן)אבל

 שלכשעצמה הבסיסי, השבו מסיטואציית ההיחלצות ובן, היזוע(. אזיפוס תסבין הוא -
 בהיחשפותנמוצתלטריאזת איננהסיטואציית-קונפליקטאלאסיטואציית-חסו,כחכה

 בלתי-טראומט׳ באופן לעבור היכולת קונפליקט. ליחסי כניסת נתכנס תסננסהיחסים,
 של בנוכחותו הקשורה סיטואציית-קונפליקט אל הבסיסי השבר של מסיטואציית-החסו

 ההזזהות ٦١תהל שנית, הקטן. הילד של התקינה הזהות התפתחות בבסיס נמצאת האב,
 הקטן,אבל 7ת׳ל של בזהותו כנ׳נ שינוי יוצר אומנם זה,שהוא במובן חלקי הוא האב עם

 תהליך כלומר, הבלתי-מעורערת. ובאי-תלותו בנפרדות! נ٨ת׳ ס٨׳ משאיר 7ת׳ל נס״י׳ס
 7ת׳ל שבחווית ככל שלישית, השניים. נ׳) להתמזמת סרס איננו תסנסל׳ ההזדהות

 יותר מסוגל כך ת,7٨מסני׳ כסלכ, ויותר יותר נתפסת האם עם נ׳יססיס ס7٨״7 הקטן,
 את לעצמו לבצר )להתחיל יחד, נם ההורים לשני מסוימת, במידה רף,1ע להפחת הילד

 יכונן, 7ת׳ל מס/ט,’7"ס/ "פוטנציאלי כ״סנסנשלו, סרס׳ כסרסנ הקט! האישי Iמרחב
 החוויה תוצרי ואת המציאות/עולם מרחב של החוויה תוצוי את זה-מול-זה, בהזרגה,

 נעוצים הפוטנציאל' תמנסנ של העמוקים ששורשיו אף תל כול/". העצמי סנ7ס כול
 זו ביכולתו לגמוי תלויה הסובייקט מרחבי שני של היוצר לכוו הפיכתו החיים, בואשית
 אפשנית אינה מציזה, וזו, הממשיים: המשפחתיים היחסים למכלול עורף" "להפנות

הבסיסי.؛ השבו של היחלצותמסיטואצייתהחסו ללא

 הנורמלית ההתפתחות מתווה את לענייננו, המוטה ובתיאוו טלגרפי בקיצור כן, בהציבי
 עלינו יקשה לא הבסיסי, היחסים משולש בתוך הקטן הילז של חוויותיו ומכלול זהותו של

זה. ממתווה יריב של בסטיות להבחין

 האב של מצבו הוא יריב, של הייחוזית התפתחותו את מאחרים יותר שקובע הנתון
 בזמן ישע. וחסרת תלותית נרגנת, אומללה, זמות של היא האב של נוכחותו איתו. ויחסיו
וממעטת המשפחה של הכלכלית ההצלה לפעילות מתמסרת כשהאם הראשונה, ילזותו

 ת1נקצ'٦9 שתי של המשולבת פעולת! מכוח איווע-חוויה, של נתון מקו־ה בכל לפעולה. "נפתח" ’הפוטנציאל המוחב "
 האחז. תוצוי-ח״יה: של גזולים מבנים שני נבנים אלה של מכוח! ופונקצית-ההםמלה. פונקצית-ההזמיה בסיסיות:

 כן, נקנא תמציאות/עולם ומ"."מרחב "מנתב לו קווא שאני זה השני, :”המציאות/עולם "מוחב לו קווא שאני זה
 ללא ומכיל היסוזית. באזישותו הנמצא-מול את !’מצי המושגעזלס בעוז השניים: בי! במשמעות המכניע ההבזל בשל

 ומסמנים זימויים של ושת מציץ מציאות המושג הוי מאיימים, ואף זנים בלתי-מובנים, בלתי-יזועים, וכיבים תקנה
 למוכו האפשו. ככל אותו, והופכת ,מתלכדתאיתוהעולם על ה"מולבשת" ושת ביניהם. היחסים ואי!-םפוו סימבוליים,

 ואשי". "בתון נמצאת המציאות ושת ואילו שם" "נמצא שהעולם כן לא זה הוגילה. החוויה בומת )כלומו, ולמוב!
הנמצא-מול(. אחז, כזבו והעולם המציאות את חווה הסובייקט השניים. בי! מיז׳ גזולות אי-התאמות בהיעזו

 משני שאחז - "פווטל" מעי! - יית-תעצמי1תו אתו הוא המוכז׳ ה"אתו" בתוכה ושת, מעי! הוא תעצמי מרחב גם
 העצמי, במבחב-( )או בושת האחוים האתוים הקוזמת. השוליים בהעות שנזכו הזהות מבנה הוא הגזולים חלקיו

 אובייקט יחסי בתיאוויות פנימיים" "אובייקטים שקווי למה ׳ותו, או פחות מקבילים. והם "זמויות-זולת", נקבאים
(.2003 אוגז!, למשל, )ואה,

פנטסמאטיים. בכיבים כוללים ושניהם בתת-המוזע, שלוחות הסובייקט מוחב׳ לשני
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ייחודי ילד

 להוציא שמסוגל היחיז בביתם, כצל מסתובב או במיטה נשאר כשהאב בבית: להימצא
 ה״פגומה" האם שבו בזמן וזה יניב. הוא כלשהי, דואגת תגובה או תיון לב, תשומת ממנו

 כמוקז מאוז נוכחת גם אבל ישינה, אהבה של כמקונ - ווגשית פיסית - נעזנת בעיניה,
 זה, במצב הבן. בעיני הן האב, בעיני הן וכעם, ואשמה תסכול של נדלה, בלתי חסר של

 שהזאגה יניב, לאב. חיובית נוכחות המקנה האחז הזבר היא יויב של נוכחותו עצם
 היא שלו החוויה שבתוך הזזהות גבולות, חסות הזדהות איתו יוצו אותו, מציפה לאב

 מנסה להיפך, אלא האב, של בכוחו נטענת שאיננה הזזהות-עז-התמזגות זו התמזגות.
 האב. של "אזילתו" קוזם שקואתי וממה מזיכאונו לחלצו כזי לו, שאין כוח לאב להקנות

 או התמזגות-עם-אבא-מול-אימא, זו לעצמה; העומדת התמזגות איננה זו כן, אם ככזו,
 לדיאזה והופכת קווסת יריב-אבא-אימא הטויאדה וכן, התמזגות-נגד-אימא. נכון, יותר

 ומכופלת כפולה בעוצמה - הופכת האם כלפי ועוינותו האב של עלבונו יניב/אבא-אימא.
 האם, על יניב של וזעמו לעלבונו מצטרפת וככזו יריב, של וזעמו עוינותו עלבונו, להיות -

מפניו. אהבתה את ה״עוצנת"

 הזזהותו-התמזגותו בשל זו של התפתחותה היעזג זיוק: ליתו - הטריאדה של קניסתה
 הבסיסית, הזיאזה של החסר חוויית את המקבעת זו היא - עם־האב-נגד-האם יניב של

 כל מיז( שננאה )כפי החוסמת זו היא ואמו, יניב של בחייהם לעקנון־על אותה והופכת
 ולבסוף, המציאות, עקרון קבלת את המונעת זו היא קונפליקט, התפתחות של אפשנות

 ברוו להיות )צניך הפוטנציאלי המנחב של פסיכו-פתולוגית התפתחות המתווה זו היא
 בעולמם זווקא לאו יניב, של החווייתי עולמו בתון תהלין היא הטריאדה שקניסת
 יחסים של אנון וזיכנון אנוכה היסטוריה יש שלהורים הוא וזאי והאב. האם של החווייתי
 שניהם יזי על ביניהם המתנחש שתפיסת מאוז, ייתכן לעולם; יניב של לבואו שקזמו

יניב(. של זו כמו כן כל קיצונית איננה

האסור הקונפליקט במקום זהותי פיצול
 מרגע לאבא. הזאגה נמצאת אביו עם יניב של ההזזהות-התמזגות בבסיס כאמור,

 בהכרח עולה אז אבל לעצמו, והזאגה לאב הזאגה גם מתמזגות נוצנת, שההתמזגות
 מופשטת. שאלה לא זו לאימא? האנטי-זאגה או אי-הזאגה, או הזאגה, עם מה השאלה

 הופכת היא עליו. עצמה הכופה בלתי-נסבלת, אשמה בחוויית הכנוכה מוסרית, שאלה זו
אשמה? מאותה ٧נחל הוא כיצז ממנה, דחופה שאין לשאלה

 בפגיעה קשונה להיות מוכנחה לו והזאגה אבא עם ההזזהות-התמזגות מזוע אן
 הצזקת תפיסת ובמיוחז יניב, יזי על המשפחתית המציאות שתפיסת מפני באימא?

 האב של הקיום הצזקת ונ:١ש ללא או-או של מקוטבת תפיסה היא והאם, האב של הקיום
 )"משחק- זו או-או תפיסת לפי ולהיפן. האם, של הקיום הצזקת את יניב בעיני שוללת

 את להפקינ פינושו סובלת( היא שגם )מפני לאימא לזאוג מקובל(, במינוח ם-אפם"1סכ
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שלישי שער

 "מתרשלת" היא כאשר חייה על )לאיים באימא להילחם אבל, הקי,ם. לאזילת אבא/עצמו
 מבנה זהו כפוה. לה שאין אשמה נושא להיות פירושו - שלה האספקה תפקיזי במילוי
 האו- בתפיסת זה. בקונפליקט לעמוז מסוגל איננו יריב אן מוסני; קונפליקט של קלאסי

 מעט )עוז לגזנים אותו יקוע במוזע, יתממש אם זה, קונפליקט בה, כבול שהוא או
 יויב של בתפיסתו - גם אלא בלתי-אפשרי, מוסוי בקונפליקט רק לא כאן שמזובג נראה,

ממש(. של קיומי -באיום

 ממג.דים, רצונות שיתקיימו ׳7 לא )אינטרא-פסיכי( פנימי קונפליקט שיתקיים ]כדי
 תנאים: שני בנוסף, להתקיים, ח״בים בפועל, יתקיים פנימי שקונפליקט ׳7כ מתנגשים.

 בשלבכלשהו,במוזע:השני, זמן, באותו יימצאו הללו הוצונותהמתנגשים האחז,ששני
 יציאה-מוסכמת או כלשהו, פתוון יאפשו הקונפליקט, מתקיים שבתוכו היחסים שהקשו

 הזחקה של אפשוות לפחות טואומטית,או אשמה חוויית ללא גם פתוון,אן ללא
 במובן בריאה - כולו הקונפליקט של אף או המתנגשים, הוצונות משני אחד של "בויאה"

הסובייקט[. של החוויה כווחבי בניית המשן את בינתיים, חוסמת, איננה שהיא זה

 ואין הוסני, הוא יניב של המקוטבת המציאות תפיסת לפי אפשוי פתוון שכל מאחו
 של אפשוות ואין מציאות( תפיסת אותה )בשל לגיטימית יציאה המאפשו הקשר

 - הכוח בכל נמשכת לאם ביחס יויב של שעוינותו משום לעיל, כנזכר בויאה" "הזחקה
 הרצונות שני את במוזע להכיל מסוגל אינו יויב - מתקיים אינו הנזכו השני התנאי כלומו

 ב'. וליריב א' ליריב הזהותי, הקרע או הפיצול, נוצר לכן אחת. ובעונה בעת המתנגשים
 אבל מסוכן, קונפליקט מימוש למנוע אמנם, יכולה, הדחקה כי הזחקה: "רק" ולא פיצול

 הזחקה אינטגוטיבית, הזהות כאשר לה. מסוגל זהותי שפיצול הרמטיות ומת באותה לא
 נמחקים. הקונפליקט עקבות זהותי, פיצול של במצב ואילו בחלום. כמו עקבות, משאירה

 האם את רק רואה א' יריב עצמה. המציאות של קרע או פיצול, יוצר זהותי פיצול שכן,
 כל אוהבת. באם תקנה ללא פוגע א' יריב את וק רואה ב' יויב אינסופי; חסו של כמוקז

 המציאות, של אחז קונסיסטנטי קטע הבחנה ובזקות בשלמות תופס מהשניים אחז
 כל מוחלט באופן חוסם הזהותי הפיצול בכן אהדזי. זה את זה מוציאים אלה וקטעים

 כאן, האפשרית הקטסטרופה לזעתי, קטסטרופליות. שתוצאותיו קונפליקט של אפשרות
 פסיכוטית, זיס-אינטגוציה של זו היא הפועל, אל הכוח מן ייצא המוסרי הקונפליקט אם

 האחוון הסלע זיז הינו זהותי פיצול כך הסובייקט. מרחבי שני של כאוטית התפוררות
 אכן בשעה, ובה הפסיכוטית. ההתרסקות, הזיס-אינטגרציה, לתהום היזרזרות המונע
 עז מתוח שברירי, נורא, מאוים תהום, פי על קיום סלע: זיז על קיום הוא זהותי פיצול

להתפקע.
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ייחודי ד؛י

א׳ יריב של ההתקפי האזפי
 הוא הזמן, ב١ו במודע נמצא הוא א'. ב١١’ הוא כמובן, ’הזומיננט הזהות, קרעי שני בין

 אלה, לכל ובהתאמה הגופנית, האנבגיה במאגרי שולט הוא ההתנסויות, נוב את נושא
 הזמן גוב קיים ב' יריב המוזעות. והחוויות ההתנסויות של כמעט הבלעדי השליט הוא

 כל קוזם כזמות-מלווה, "זמות-צל" בביטוי כאן משתמש אני תת-מוזעת. כזמות-צל
 שהוא במיזה א', יניב של קיומו את השוללת )בתת-מוזע(, אוובת זמות של במשמעות

 התת-מודעת, אשמתו את "אוגג" ב' יריב זאת, עושה א' כשיניב מזי. יותר האם את תוקף
 מזיח ב' יניב הסאה, את מגזישה האשמה וכשחוויית א'. יניב של הבלתי-נסבלת, אן
 זמות-צל הוא ב' יניב אחר, במובן כזקומו. את תופס קצנ ולזמן המוזע, כון א' יניב את

 המופע כל בלבז(, קצנים לזמנים )כאמוו, המוזע על משתלט הוא כאשג צופנת-עתיז:
 גבוהה נגשית נמת-התפתחות כמבטא זנסטי, באופן משתנה יניב של והמילולי הגופני

 הזהותי- מופעו את נכוון, אננגטי במינון מגלם, ב' יניב לזעתי, א'. יניב של מזו שיעור לאין
 יויב/אבא-אימא, הזיאדי המבנה מן ٢להיחל יצליח וכאשנ אם יניב, של הבא התפתחותי

עצמו. על והסגונ גבוהה נפשית באננגיה הטעון

 של (tantrum התקף־זעם, של )במובן "ההתקפי" האופי על להתעכב עכשיו מעוניין אני
א'. יריב

 הקוזח הכפייתי, החמזני, האיווי הוא א' יריב של בהתנהגותו ביותג הבולט המופע
 ולזמן מעט לשככו נק אלא לעולם, להשביעו שאין התנגזות, לסבול יכול שאינו והזועם,
סוף. בלי הלאה וכן תנ,1י גדולה בעוצמה שוב יתעוננ הוא מעט עוז כי כווגבל,

 קטנים, ילזים של במיוחד התקפי-זעם, של מאפיינים בשלושה להבחין ניתן כלל, )בדרן
 /٠ הממתק המעצורים, חסר (desire) האיור של הלוגיקה עם היטב מתיישבים כולם

 במצוקה נתווה ונחסם, עולה שהוא מרגע ,החסר למילוי הדחף כוח ראשית, המציאות:
 נחווה ולהיפן,מילויו ככווות, נחווה האיווי שכן,אי-מילוי חסנת-נשימה. נונאה,לוהטת,

 הסובייקטיבי.עבר הזמן רצף מבטל,במהלכו,את ההתקף הח״ם.שנית,אירוע כהצלת
 מומנט-הווה תון אל מניפולטיבית, בכוח, נדחסים או מתפוגגים, הקשריהם כל על ועתיד

 מתבטלת ההתקף, של בעיצומו שלישית, המלא. לסיפוקו ועד מתחילתו ההתקף, של זה
 זו יחידה בנקודה ורק אך מרוכז העצמי של קיומו כל פעולתו: לבין '2האני בין ההבחנה

 מתואם האני של פעולתו לבין האני בין ההבחנה של זה ביטול האיווי. סיפוק השגת של
 מלוא את מקבל האני של המושג כל הנזכר: הסובייקטיבי הזמן רצף ביטול עם לחלוטין

 איזה של הפונקציה את מממש מהיותו וכן על-מצב׳, חלקית-לפחות, מהיותו, מובנו
 ההתקף: במצב לא הקשר. תלות של תכונות שתיהן המציאות, نده ומתן משא שהוא

 תון אל "נספג" והאני מתבטלים, האני של ומתן המשא ופונקציית העל-מצבי ההיבט
כליל[. איתה ומתמזג המצבית פעולתו-שלו

 לסיטואצ״ת-התנסות ١נט1ר.רלו "אני-הזהות" הוא כאן עלון מזבו שאני ה"אני" הדברים, בהבנוז וצף שיהיו, כז׳ '2
הנוכחי. בהקשו מוויוה ואינה בועלה אינה זו הבחנה הואשונה(.אן העותהשוליים )ואה נתונה
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שלישי שער

 התקפי של ١הלל המאפיינים שלושת קטן, ילז־ איננו שכבו יויב, של הקשה במקוה
 המציאות תפיסת כזכוו, א'. יניב של כלליים אישיותיים מאפיינים נעשים בזיזים, זעם

 האירוע את שלו בחייו שהופן מה משחק-סכום-אפס, של זו היא יניב יזי על המשפחתית
 הספציפי האיווי וק לא זה אין־סופית. בלולאה אחז למומנט הזעם התקף של הבוזז

 עז-אין- חוזו איווע זה אי-מילויו; את לשאת יכול הוא שאין ועכשיו, כאן העולה המסורב,
 והן מוצא, ממנה שאין היסוזית החסר חוויית של כפונקציה הן - העולה האיווי של סוף

 האין־סופית הלולאה באימא. מנהל שהוא/אבא המוות ועל החיים על למלחמה כביטוי
 של והזומיננטיות חלילה, וחוזו הזרישה-החסר י-ההתקף-השגת1החסר-האיו של:

 של התנסויותיו למכלול ההתקף־הכפייתי אופי את שמקנה היא יניב, של בחייו זו לולאה
א'. יניב

האזסף של הפסיכו-לוגיקה
 של הבובות אוסף יזי על ההתנסויות מכלול על ומשתלטת מוחזקת האיווי אינסופיות

 שהוא באיזה תהיינה תמיז נתון, וגע בכל לגודלו קשו ובלי לשמו, ואוי אוסף ככל יויב.
 ווק אן אלא קובעת, באוסף יש שכבו מה של המלאות לא בו. כלולות שאינן בובות מקום
בו. אין שעוז מה של החסר

 תהלין כזינמיקת הבובות, באוסף הקשווה והאיווי החסו זינכויקת את כובין אני
 ופיוורה ויסוקה כזי תון וכויניותה, נשיותה את האם מן ה"שואבת" סימבולית,

 של לבעלותו והעבותן האחוות, הנקבה ובובות ה״בוביות" המון בזמות זו של
 ומשוכפלת מחופצנת לו להעניק כוסוגלת אינה שהאם הגופנית האהבה יניב.

 לו לספק מחויבת שהאם שבאוסף, הבובות אינספור באמצעות יזו על ומנוכסת
 אומר אני סימבולית, היא האוסף שזינמיקת באומרי סוף. אין עז אהבה כתחליפי

 הפעילה, אי-ההבחנה מתרחשת בתת-מוזע בתת-מוזע: נעוצים זו של ששורשיה
 '3האוסף. בובות לבין האם של החסומות האהבה מחוות בין ה׳סימטריזציה' כלומר

 להעלות סוף אין עז יחזור הוא ולכן כלום משיג הוא אין כן בובות יותר צובר שיריב ככל
 רוצה שיריב זו אהבתה, את להעניק יכולתה חוסו שחוויית - והאם נוספות. זוישות
האם - יריב של העצומה החסר לחוויית רק שקולה בכף, הכרוכה ואשמתה באמת,

 יכולה ה׳סימטניזציה' השניים. בין לאי-הבחנה ום1הנ נפשי תהלין אותו היא חוויה תוצוי שני בין ה׳סימטויזציה' '5
 של ההפון התהלין ר.١הצו לפי הפין: התהלין ואזי - וגיל קוגניטיבי תפקוז של בשיוותו בסמון־למתע, להיעשות

 עשויה היסימטויזציה' זאת, לעומת חוויה. תוצוי שני אותם בין ההבחנה את המוזע אל בנקל יחזיו 'א-סימםויזציה'
 ו"תיבלע" מהמוזע, תיעלם יותו( )או חוויה תוצוי שני בין ההבחנה זה. במקנה ההזחקה: מנגנון של בשיוותו לתפקז

כמובן(. טיפול. )בהיעזו בלתי-הפין באופן בתת-מוזע.

 הוא הפסיכו-אנליטית. החשיבה של בהקשו 'א-סימטניזציה', 'סימטויזציה', 'סימטניה', אלה: מושגים של מקוום
 אף על (.Matte-Blanco, 1988) מאטה-בלאנקו איגנסיו הפסיכו-אנליטיקן של והמונכבת הייחוזית בתיאוויה

 בעבוזתו הבקיאים הקונאים זו. במסננת בה לזון אפשנות כל לי אין הנוכחי, למקנה ביותג ולוונטית שלו שהתיאוניה
שיטתית. לא אן נעיונית, היא זה חוקנ על הסתמכות׳ כי יבחינו, מאטה-בלאנקו של
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ייחודי לן

 כאן: לציין מאוד חשוב לדרישותיו. להיענות סוף(, אין עד )כלומר במתה בה מחויבת
 התת-מודע מתוף עצמה, על מקבלת שהיא כף מתון־ יריב של לדרישותיו נענית האם
 משותף, מבנה דהו האוסף. בובות לבין החסומה אהבתה שבין סימטריה אותה שלה,

 לשניהם, המשותף המוזע, ההתנסותי המנגנון בבסיס הנמצא שניהם, של בתת-מוזע
 של חלקה האיווי; של האנרגטית בהעלאתו הוא זה במנגנון יריב של חלקו האוסף: של

המופלגת. בהיענותה הוא האם

 היא באמת, הקשה הפסיכו-פתולוגי המרכיב את לסיטואציה שמקנה מה כאמור,
 שאימא ׳*בה: הכרוכה הקיומית ה״או-או" ותפיסת האב עם יריב של ההזזהות-התמזגות

 אגזל אני/אבא להיפן: /*ידעך, אבא/אני של קיומו בהכרח, ואז, ותשגשג תצליח תהיה,
 הכולכוז: כאן אבל ותזען. תיפגע איכוא ואז וגזל, ההולך האוסף באמצעות )סימבולית(

 שיריב בשעה )כגון, חמורה במיזה תיפגע אלא כלשהי, במיזה תיפגע רק לא איכזא אם
 האשמה רק לא אז כי מסוימת(, זרישה לו תספק לא היא אם אותה שיהרוג עליה מאיים

 יביא אובזנה והקיום, ההצלה מקור שהיא מאחר אלא, נסבלת; בלתי תהיה אובזנה על
 באימו פוגע הוא כאשר אבל באמו, פוגע הוא כאשר אבא ١١ו/ח١חי על נלחם יריב לאובזנו.

 כה היא יריב של המשפחתית המציאות תפיסת עוז כל אבא. חייו/חיי את כוסכן הוא
 הזה, הבלתי-אפשרי הנורא, במלכוז לעמוז לא כזי לו שנשארה היחיזה הזרן מקוטבת,

 בחימה נלחם א׳ יריב ואז לזעת לא לו מאפשר הזהותי הפיצול קיומו. על לזעת לא היא
 - בזרישותיו לעמוז שלא מעיזה היא וכאשר אם חייה, על איום כזי עז באימא, שפוכה

 ויריב לו/לאבא; הנשקף הקיומי לאיום ולא האשמה לתחושת לא מוזע להיות בלי וזאת,
 הנובע הקיומי האיום את והן האשמה-ללא-כפרה את הן ביותו, הכואב באופן האוגר ב',

 לחסל כזי המוזע, תת מתוך א' ביריב נלחם א', יריב של המעצורים חסרת ממלחמתו
 עובר א' יריב וכאשר אם - האם על התקפותיו את למנוע ובכן - שלו החיים רצון את

 א' ליריב אסור שאותם המסוימים" "הגבולות אימא. על בהתקפותיו מסוימים גבולות
 האיום גבולות הם ב'( יריב שאינו-מוכר-ככזה, אויבו, יופיע אותם יחצה הוא )אם לחצות

 לא גם וזאי באשמה, ולא בסכנה לא להכיר מסוגל איננו א' יריב אן אימא. של חייה על
 הזהותי הפיצול נוצר באשמה או בסכנה להכיר לא כזי הרי - ב' יריב של קיומו בעצם

 הגבול. מחציית א' יריב את להזהיר מסוגל אינו ב' יריב בזיוק סיבה מאותה מלכתחילה.

להזהירו. יכול הוא אין אן בעזו, לעצור כזי בו לפגוע יכול הוא

 אינו זה ואמצעי א' ביריב ב׳ יריב של מלחמתו לחסימת אחז אמצעי רק להימצא יכול
 בלבז: האם של ברשותה הוא הזה האמצעי ב'. יריב של ברשותו ואינו א' יריב של ברשותו

 האסור. הגבול את לחצות חייב הוא אין א' יריב של לזרישותיו סייג ללא נענית היא עוז כל
 את ליריב מספקת היא עוד כל הזאת: ברמה לפחות תפקיזה", את "יוזעת האם כאמור,

 בגלגלי לכוזה האם תת-מוזעת, בומה לעיל, )כנאמר מזעתו ייצא לא יריב זרישותיו,
 ליריב שמאפשר מה כי כן, אם נמצא, בו(. לכוז שיריב כפייתי מנגנון אותו של השיניים
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שלישי שעו

 היא עוז כל - לזוישותיו האם של היענותה היא להתוסק, בלי זהותי בפיצול לתפקז
לזוישותיו. נענית

 שמחו׳ןי המציאות את הופכת היא יריב של בחווייתו האם: של להיענותה היבט עוז יש אבל
 המציאות מן השואב לצינוו הופכת היא עצמה האם ואת לא, ותו )&שאב למשפחה

 -٧החו המציאות של בקיומה מכיו אינו א' שיויב לא זה כלומר, יניב. של זוישותיו את
 במגבלות גם מכיו כנואה והוא המציאות, של בקיומה מכיו הוא וכל; מכל משפחתית

 מבחינתו, היא, ומגבלותיה מורכבותה על המציאות אמונו, שכבו כפי אלא, מייצות. שהיא
 עם בקשו שנמצאת - בטריאזה היחיזה - זו היא האם בשעה, בה לבדה. האם של עניינה

 למלא. יכולה היא אין מציאותיות שמסיבות יויב, של זרישות שיש מבינה היא המציאות.
 יריב, של זוישותיו את לספק שלה העצום הצוון שבין הזה למתח נכנסת היא כאשו

 התנגזות לייצר וכזתחילה אבסווזיות פשוט שהן דוישות שיש המפוכחת ההכוה לבין
 להניח מוכוחה באבסורז )ההכוה לו זוה כמובן האבסווז שחוויית - א' יריב כלשהי,
 או נשבות, שהאם עז והולן, גזל זעם להתקף נכנס - במלואו( המציאות עקוון קבלת

א'. יריב את ממנו ומגוש המוזע אל "פולש" ב' שיויב עז

ולהוריו ליריב משותפים תת-מוז־ע מבני
 המוזע; השתתפות בלי הוריו לשני יויב בין תת-מוזעת תקשוות שמתקיימת וק לא

 תת-מוזעים מבנים שני בשליטת עקבי ובאופן קבע בדון מתנהלת זו שתקשורת אלא
 הזכותי א'. יויב של המוזעות התנסויותיו כל על עצמה כופה והיא כוכניסטיים, משותפים,

 ההזזהות-עז-התמזגות-עם-אבא-כנגד- הוא האחז אלה: תת-מוזעים מבנים שני קוזם
 אהבת של החסוכוות לכזחוות האוסף של בובות-הנקבה בין הסימטויה הוא והשני אימא
 זו סימטויה האם. של העצומה האשמה חוויית על הבנויה סימטויה הגופנית, האם

 בהתנסות קומפלמנטאוית, ומתבטאת, התת-מוזע, בומת ולאמו א' ליויב משותפת
הבובות. אוסף סביב האספקה יחס קוזם שקנאתי במה שניהם, של המוזעת

 המשתלט יותו, או פחות מתואם כמנגנון פועלים לשלושה המשותפים התת-מוזע מבני
 הייתה האם אילו זופי ללא עצמו להנציח היה יכול המנגנון א'. יריב של חייו כל על

 את סוף אין ועז לעולם מספקת ולכן שלה, האשמה חוויית יזי על ווק אן- כוופעלת
 רק איננה האם מלכתחילה: המנגנון תוך אל בנוי הכשל אבל יריב. של זרישותיו כל

 שהרי תהיה: שלא ואי-אפשר המציאותית. - השלושה בין היחיזה - גם היא האם אשמה,
 אספקת ושל בכלל המשפחה של הקיום מקור כמשמעו, פשוטו היא, שלה המציאותיות

 להיענות, שלא אותה המחייבת זו היא האם של זו מציאותיות בפוט. יריב, של זרישותיו
 שנחווית זו היא שתהיה, ככל מועטה זו, אי-היענות יריב. של לדרישותיו וחוקות, לעתים

 שלו, העצומים הזעם התקפי את שמציתה זו היא נוראה, בצורה כמאיימת א' יריב יזי על
 הוס האם, של הרס הכול: של כוצון־הוס המוות את הסיטואציה אל שמחזירה זו היא
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ייחודי ילך

 של - הזיס-פונקציונאליות את - המבני הכשל את כזשקף ב' יריב של קינתו העצמי. של
 יחז. גם וקיומיות מוסריות תוצאות בעל כשל ולהוויו, ליריב המשותף התת-מוזע המנגנון

 "ממיתה" בהתקפה )מילולית( מגיב א' יגיב לזוישותיו, האם של ההיענות אי מול כאשר
 שנגום הכאב את לשאת מסוגל שאינו כמי שראינו( כפי מיז, )לא ב' יגיב מגיח האם, על

 תחת האם של "מותה" מאפשגות הנובע הקיומי האיום מלוא את שחווה וכמי לאם
 כזי במיגכאות, הקוזם במשפט מוות של הנגזגות את )שמתי א' יריב של התקפותיו

 בעוצמת לטעות אין זאת, עם בלבז. מילוליות הן האם על א' יריב של שהתקפותיו להזכיג
 על באיום ולא לו נענית אינה האם כאשג א׳ יגיב שחווה באיום לא - בהן הכלולה האיום

האם(. על א' יגיב של התקפותיו מול בעומזו ב' יריב שחווה האם

 את - לעיל כמתואג וגם, - העצמי מגחב את קורע א' ליריב ב׳ יגיב בין הזהותי הקגע
 חלקית: השניים בין ההפגזה המוזע תת בגמת ואילו הכווזע. בגמת המציאות, כזרחב

משותפים. התת-מוזעים התכנים אן שונה, התת-מוזעת ההנעה כמסתבג,

טופית ’א-סימטריזציה’ ואשמה: לכלוך הניקיון; התקסי
 להציע כזי האחרונים, בעמוזים שהוצע פגשני מנגנון באותו שימוש לעשות מעוניין אני

 שלו הניקיון" "שיגעון ביגיב: הקשוגות העובזות בתיאוג שנזכגו תופעות שתי לעוז הסבר
"קטנטנות". הנעוגים, לבני הטלוויזיה לסזגת וההתמכגות

 תוכה תון־ אל קשוגים שלושה מהם יגיב; של הניקיון בהתקפי שזוגים מוטיבים חמישה
 נוספים מוטיבים שני והזגות. הבזיז־ות השחג, חוסר שלו: ההתקף חוויית של הכאוב

 ובעקבותיה ה,١נזטר١י,מנקוזתמבטושלהמטפל:הס1"מולבשים״עלחווייתההתקףמבחו׳
 יגיב של הכפייתית האישיות כוביטויי כאחז הניקיון, והתקפי אשמה-לכלון־ הא-סימטריה

א'

 הניקיון, התקף - א׳ יגיב לומר: יכולים אנו עכשיו - יגיב על משתלט כאשג השחר: חוסר
 ההתקף. של השחג בחוסג קשוגה הגאשונה סיבות: שתי של ציגוף בשל גזול כה סבלו

 גגעים לפני הוציא שהוא החולצה כי בווזאות, יוזע הוא להתנהגותו. הסבו שאין יוזע יריב
 מזוקזקת בבדיקה הוא הווזאות מקוו לחלוטין. ונקייה מגוהצת היא מהארון אחזים
 בואשו, החולפת הבלתי-נמנעת המחשבה זאת, ובכל לחולצה. עגן שהוא עיניים בשבע
 וייקח לכביסה שישליכה כזי בה זי מבדיקתו, איכשהו, המתחמק, רבב, בה זבק שמא

 לחלוטין המנותקת האובססיבית, המחשבה שבין הזה, הכזוחלט הניגוז תחתיה. אחות
 הווזאות לבין וכו', האוסף מן בבובה או בבגז אפשוי לכלוך אודות על המציאות, מן

 אובססיבית מחשבה אותה של השתלטותה קיים, אינו כלשהו שלכלון התפיסתית,
למות. לרצות לו וגוום שלו( )מילים אותו" "הורג יזה, על הנגום והתקף-הזעם-והניקיון

 )הכווכה שלו המועקה שבהם המקוים שאו לכל בניגוז כך, על נוסף אן הבזיזות:
 במקרים האם, יזי על זוישותיו אספקת באמצעות שיטתית מופחתת ובאיווי( בחסו
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 חשיבת של השתלטותם בכלום. לעזור מסוגלת ^w*0w הניקיון, התקפי של אלה
 שאפשו למה ٧١מח נמצאת הקומפולסיביים הניקיון התקפי ושל האובססיבית הלכלון

 בזי מלכתחילה שנוצנ זה ולאימא, לו המשותף הסינטגמטי, האוסף" "משחק לכנות
 אדנבא دم.,־׳. לו, גרמה עצמה שהיא הסבל את האפשר, ככל להפחית, תוכל שהאם

 בשל יריב הבלתי-מודעתשל רלזשמת! מוזע ביטוי הם הניקיון התקפי מיז(, שנראה )כפי
 הניקיון התקפי כן, להפחית. יוזעת אינה האם הזה הסבל ואת האם, על שלו התקפותיו

 שהניע הוא יריב, של הזה הסבל שראינו, כפי כוחות". ובלי "נטוש בוזז, אותו מותירים שלו
אחר. זבר שום ולא הוא - טיפולית עזרה לקבלת לפנות מלכתחילה האם את

 זר," "משהו על מזבר הוא שלו, הניקיון התקפי על בזעם מזבר א' יריב כאשר ׳':’הזרות
 הניקיון התנהגות את שלו, לרצונו בניגוז עליו וכופה בו, נכנס או עליו, שהשתלט כזה" "שז

 כוח בעל זר זהו זאת, עם זר-הנחווה-כעצמי. לא זר-של-ממש, זהו בחווייתו, המופרכת.
 למכלול בהתאם בו! פגיעה וכותון לעצמי, בניגוז שלו האני את להפעיל בכוחו יש עצום:

 הזר הזהותי: הפיצול מן נובע א' יריב על הזר של העצום שכוחו להניח, מותר הנחותיי,
 ב' יריב הגדרה. לפי זבו יוזע איננו א' יריב עליו - נ' אלא<ריב1]]’.א",א יריב על המשתלט

 א' יריב של - המוות איחול את מזה: ויותר - התוקפנית התנהגותו את לשאת יכול איננו
 שלו היחיזה והזרן זו, התנסות להפסיק זרן למצוא חייב עצמו רואה ב' יריב לאם. ביחס

 את אחריה הגוררת הלכלון, חוויית את - שלו התת-כזוזע מרכיב כותון - בו לשלח היא
 התקפים של הפסיכו-זינמי המקור את לחלוטין מעלים הוא כן ובתון הניקיון, התקפי

 יריב של האשמה מקור את ב׳ יריב העלים אילולא לאם. ביחס א' יריב של האשמה - אלה
 קונפליקט כזתקיים היה פיצול ובמקום כולכתחילה, הזהותי הפיצול מתקיים היה לא ב'

בו. לעמוז מסוגל היה לא שיריב מוזע, כזוסרי

 במוזע( שולט ב' )כשיריב אחר ובמקום בזמן - קווה א' ליריב שקורה מה מסוימת, במיזה
 כלפי הבלתי-נסבלת, התוקפנית, התנהגותו על בבושם מזבר ב' יריב כאשר ב': ליריב -

 זה - כן שמתנהג ב'( )יריב מש׳, לא זה לו. קורם מזועזת מבין אינו שהוא אומר הוא האם,
 הוא כאשר ב', ליריב לו, שקורה זר, אותו א', יריב אצל שראינו למה בהקבלה לו. קווה

 חוויית כמובן. יזיעתו ללא כועניינו, הלמז וכזבו - א' יויב בעצם הוא הכווזע, על משתלט
 נוטל שהוא כזפני וזאי א', יויב אצל שהיא כפי ומוחלטת חזקה איננה ב' יריב אצל הזוות

 לא "אני )ולכן: אליה מגיעה איננה אן לאשמה, קוובה אומנם שהיא בושם, עצמו על
הזיבוו צוות כל לי"(. קווה זה "למה או, כן", כל מגעילה בצווה מתנהג אני למה מבין

 מקורה אנסו,: אן ספורות, במילים להציגו פשוט לא מוכזית. חשיבות מיוחסת "הזו" למושג התיאווטית. 'בעבוזת'“
 בתוך הוא שהסובייקט מיזה באותה אימננטי. באופן ומאיים זו הוא העולם בעולם; הוא הזוות חוו״ת של הקיומי
 העצמי חוויית בתון נמנע בלתי אלמנט היא בה( הכוון )והאיום הזוזת מיזה באותה - ממנו חלק כלומר. ص העולם

 סביבה בתון גזל הקטן הילז עוז כל ׳ותו: ומאוחו - ז״ה" הטובה "האם יזי על מטופל התינוק עוז כל הסובייקט. של
 בלתי חוזת-אשמה של בנסיבות אולם, אפס"(. )כ"איבו השפעה חסו "שאו הזוות אלמנט - מיטיבה משפחתית

 וחסו חוזה מעורו כאני-זהות מקום ולתפוס הזהות, מבנה תון אל ולחזוו להתעווו הזוות אלמנט עלול מעוכלת
 זהותי לפיצול ׳גוום או כולו, הזהות מבנה על ויותר ׳ותו ישתלט הזו אני-הזהות קשות, טואומטיות בנסיבות מובן.

יויב. כבמקוה
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 :١לגמו אחרת רגשית התפתחות ומת ומשקפת א', יויב של מזו לגמרי שונה ב׳ יריב של
 )זרן האשמה הכרת אל מתקוב ב' יויב ואובססיבי; זועם א' יריב ומהווהר, עצוב ב' יריב

 שלו, התנהגותו אל בביקוותיות מתייחס ב' יריב דבו; עליה יוזע אינו א' יריב הבושה(,
למוחו. הוחזרה, או שחזרה, ל״מחלה" וק מתייחס א' יויב

 שניהם דומים: ב' ויויב א' יויב לעצמם, התייחסותם של המכויע במומנט כן, פי על אף
 לא אני, לא - משהו "יש ב': יריב השונה: סגנונם בשחזוו אחריות. לקחת מסוגלים אינם
 שז זר, - משהו ״יש א': יויב מביש"; באופן לאימא( )ביחס להתנהג לי שגורם - מה בווו

שחו". וחסו כפייתי באופן )להשתגע( להתנהג לי שגוום - לתוכי שחזו

 שהסימטויה )לזעתי(, ברור אשמה-לכלון־: ־ הא-סימטויה ובעקבותיה - הסימטויה
 הסימטויה כן. כל מהם סובל שיריב הניקיון התקפי בבסיס נמצאת אשמה-לכלוך
 היטהוות( של מקוזשים בטכסים למשל, גם, אבל מילולית, )כמטאפווה אשמה-לכלוף

 כזאת בעוצמה חזוה היא כיצז עומזת, במקומה השאלה ועזיין, המפווסמות؛'. מן הינם
 ספקולטיבית. היא כאן שתובא ההשעוה קליני, חומו בהיעזו יויב. של המוזע תת אל

 הסימטויה גם האחוות, התת-מוזעות - הסימטויות - המוטיבים שכמו אניח, ואשית,
 שמקווה אניח, שנית, הוויו. ולשני ליויב המשותף)\1ל אשמה-לכלון־מתקיימתבסמון

 - והלכלון האשמה בין מתוון בגורם כרון והוא האם, מן בא זו סימטריה של הקזום
 של למוזע בסמוף נוצוות שתחילה מניח אני קוזם, שהוצגו נתונים בסיס על המיניות.

 המיניות, בהמשן, לאשמה. מיניות שבין וזו ללכלון מיניות שבין זו סימטויות: שתי האם
 לתת-מוזע, עמוק שוקעת מנשוא, קשה איום בחוויית כנואה, כוון, היה קיומה שעצם

 המיניות, מן מנותקת האם עוז כל אשמה-לכלוף הסימטויה את מאחוויה ומשאיוה,
 של ההפוכה )האשמה פעיל בלתי במצב מבחינתה נמצאת אשמה-לכלוף הסימטויה

 כל "בלתי-ועיל" במינון מוחזקת הקטן, בנה עם למגע יכולתה בחוסו הקשווה זו האם,
הסטויליים(. אהבתה תחליפי את לו לספק מסוגלת היא עוז

 שם נוצו הוא )כזכוו, תת-המוזע, בתון א'( יויב של שליטתו )בעת ה״אווב" ב', יויב
 המתפתחת החריפה האשמה ובשל האם, על א' יויב של התקפותיו בשל מלכתחילה

 המוזע, אל שתגיע להושות ב', וליריב א' ליויב ל״שניהם", שאסוו אשמה כך, בשל בו
 הסמון )מן המזף" "מן זו סימטויה שנוטל זה הוא ב' יויב - קוזם( שהובהרו מסיבות
 "א-סימטויזציה שאכנה מה באמצעות אותה ומפוק ולהוויו(, ליויב המשותף למוזע
בוכות מקום הפרזת יזי על סימטויה פיווק היא טופית )'א-םימטריזציה' טופית"

 בהשאלה יהינו ניקיון"”ה הלכלון, של שהיפוכו )כשם כווסוי זיהום הוא "לכלון" של מושאל מובן המילונית, ؛'בומה
 המובאות ואה במיוחז "נקי". העון וכן "התלכלן" "לכלון", העוכים: ,2003 אבן־שושן מילון )ואה מוסוי(. טוהו

 המצפון. בעל הסובייקט מבחינת הן המוסוי, החוק מבחינת הן מוסוית, המזוהם זה הוא אשם ומכאן, עוכים(. באותם
 נתפס שהלכלוך היא, היסוזית טענתה (.Douglas, ו 966) זאגלאם מאוי את זה, בעניין ואה האנתוופולוגית, בומה
 הוא וכן מחייב, חבותי וחוק סזו של קיומו את מאשו אחת בבת הוא ככזה, לו. שיועז במקום נמצא שאינו דבו כאותו
 אם שמיים, ביזי אם הסזו, מפו של למותו להביא עלולה זו אשמה באשמה. הכווכה זה, סזר של הפרתו את מסמל

ביזיאזם.
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 ומשלח האשמה, את לבדו( יריב )של תת-המודע תון אל עמוק גורר "הוא המוזעות(:
 אותו קובע ב'( )יריב הוא שם א', יריב של שבשליטתו המודע אל היישו הלכלוך את

 בזי זאת עושה הוא מלוכלך"!( )"אני א' יויב של העצמי של ווודפני זומיננטי כפוזיקאט
 זאתלכי ובצווה להלן( )ראה א'. יויב של האוטומטית הכפייתית התגובה את להפעיל

שלו. החיים בגצון

הבאים: התושימים בשלושת זה מורכב עניינים מהלו להמחיש ניסיון עשיתי

 )מיניות-לכלוך{ הסימטריות שתי לבזה: האם של העצמי מרחב א.

למוזע בסמון אחז למבנה מכונסות ו-)מיניות-אשמה{

המוזע

-
למודע הסמוך

המוזע תת

 מתפרק, הסימטריות שתי מבנה וההורים: יריב של המשותף העצמי מרחב ב.

המוזע תת תוך אל מסולקת המיניות כאשר

המוזע

( מיניות נ

למוזע הסמוך

המוזע תת
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 בתת שלו ה״מארב" מתון במוזע: שולט א' ב١ר١ כאשר לבזו, יויב של העצמי מרחב ג.

 גוור הוא )אשמה-לכלון{: בסימטריה טופית" "א-סימטריזציה מחולל ב' יריב המודע,

 יריב של שבשליטתו המוזע אל הלכלון את ו״יורה" האשמה, את המוזע תת אל עמוק

האוטומטית. הכפייתית התגובה את אצלו להפעיל כז־י א',

הניקיון שיגעון ه—€ לכלוך נ
המוזע

 למוזע הסמוך

המוזע תת

 מיוחזים זברים ושני בכלל, 'א-סימטויזציות׳ על כלליים זבוים שני רק אומר זה ]במקום
 קוגניטיביים תהליכים הן בכלל, 'א-סימטויזציות' ראשית, טופית. 'א-סימטויזציה' על

 להעלות כזי - 'סימטויזציות' - למוזע בסכוון הזחוסים מאוזי-מיזע המפרקים שגורים,
 מארזים בתון ה״כלואים" ייחוזיים, מיזע ברכיבי הצורן, לפי שימוש, ולעשות המוזע אל

 זוגמה וחצי, חמש בן ילד של ב׳א-סימטריזציה' במקצת מוזר כשל של זוגמה אתן אלה.
 משפחה, בני בין נמצא ילז אותו הסימטריה: מושג את גם הזזמנות, באותה שתמחיש,

 מזברים הנוכחים סיטואציה. באותה נמצאים אינם ואמו אביו לו. מוכר בלתי במקום אן
 מתברר מאוז ומהר - לבלבול נכנס שהוא לעין ניכר המשפחה. בתון קירבה יחסי על איתו

 מסבתא, )=נולזתי( יצאתי אם מבין: לא "אני אומר: הוא ממש. של למצוקה הופך שהבלבול
 ٢פור החוצה, בורח הוא אן לו, מסביר הנוכחים מן מישהו אימא"? של הילז אני אין אז

 של הבלבול של מלא לניתוח כאן אכנס לא להוריו. מובא שהוא עז נוגע ואינו בבכי
 של לזמות של׳ אימא של הזמות בין ב׳א-סימטריזציה' הוא שהכשל בווו אן ילז, אותו

 ברמת }אימהות-לבנים־במשפחה{. בסימטויה "ארוזות" היו שתיהן של); אבא של אימא
 שהן אוכוו אני לכן :נר7 ׳ת׳٨הך ]אימהות-לבנים־במשפחה,{ ילז אותו של לכווזע הסמון

 הן מהן, לאחת ומוזעת ספציפית התייחסות מצידו נזושת לא עוז שכל מפני סימטריות,
 כן, כמו ברור, העניין. לפי במוזע, הזבו, אותו הןא׳ק אשר עז וזאת, מזו זו מובחנות בלתי

 חרזה בו הכניס שנוצר שהבלבול מפני ילז, אותו של מבחינתו מאיים מאוז היה שהכשל
 נעזרו ושההורים מוכרת בלתי הייתה שהסביבה מזכיר אני שלו. אימא של קיומה עצם על

באמצעות בקלות, ٢מחל היה הוא בעיה: כל זה לילד הייתה לא רגילים בתנאים ממנה.
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 הנזכרת הסימטריה מתנן אציה,١ט١ס לכל המתאים האם מנשג את 'א-סימטויזציה',
לעיל.

 המתרחשים אלה או למוזע, בסמון המתרחשים אלה - 'סימטריזציה' תהליכי הן שנית,
 מצז הם, למוזע, העלאה של צורה שהם ׳א-סימטריזציה', תהליכי והן - בתת-מוזע

 וקישורי חוויות של ייחוזית היסטוריה משקפים הם לחלוטין; אישיים־ייחוזיים התוכן,
 הובא הקטן שסיפורו ילז אותו אצל וכן, היווצרן. בעת אלה חוויות שליוו והרגשות חוויה,

 בעניינים במוזע ממוקז בעוזו שלו, הייחוזית-לחלוטין החוויות היסטוריית מתון כאן,
 זמויותיהן( כמובן, דיוק, )ליתר "אימהות-לבנים-במשפחה" כאשר כלשהם, אחרים

 מבנה באותו "ארוזות" יחזיו, "שוקעות" הן למוזע, הסמון אל היינו הוקע, אל "שוקעות"
}אימהות-לבנים־במשפחה{. של סימטרי

 המתרחש סימפטומים, המייצר תהלין זהו ראשית, הטופית: ל׳א-סימטריזציה' אשר
 אני המוזע. אל העלאתה על איסור חל ולכן נסבלת בלתי היא האשמה שחוזת בזמן

 ׳א- כל מאחורי והולכת, גזלה במצוקה הכוון זינמי, בסימפטום מזובר שכאשר משער,
יריב(. )כבמקרה זהדתי עי׳צזל מסתתר טופית סימטויזציה'

 עם סימטרי במבנה אחוז פעם שהיה זה - המוזע אל ה״נורה" החוויה זימוי שנית,
 העקבה ספציפית, ממנו; שהופוזה האשמה של (trace) עקבה בחובו אוצר - האשמה

בה.[ הכרוכה אתמיקת אלא האשמה, תוכן את לא המוזע אל איתה גורות

 לכלון של המזומה שהחוויה יריב, של במקרה כזבטיחה, זו כוועקה הכפ״תית: התגובה
 בעל ילז הוא שיריב כבו, הזכרתי הניקיון. כפייתיות את אוטומטית, תוליז, בו, שהוזבקה

 את להבליט שחשוב חושב אני אן זו. לנטייה גנטי בסיס גם שקיים ייתכן כפייתית; אישיות
 נמצא הכפייתית אישיותו בבסיס קוזם: הזכרתי אותו וגם שלה, הפסיכו-זינמי הבסיס

٦,w,האיווי, שלו. העצמי ביטויי של כמעט היחיזה המוטיבציונית ה״פלטפוומה" שהוא ״׳ 
 זיקה נטולי נעולים, מנגנוני-משוב-חיובי הם יותר, הנרחבת הכפייתית ההתנהגות גם כמו

 מטרה השגת הוא נתון, במצב פעולתם את לעצור שעשוי האחז הזבר מציאות. להקשרי
 של המנגנונים בכל )כמו אי-השגתה ואילו מלכתחילה, פעולתם את עורו שלה שהזימוי

 כפייתית אישיות נשלטות. בלתי זעם התפרצויות זה: במקרה - פיצוץ מוליז חיובי( משוב
 מקרה בכל המחדל לכריית לפיצוץ, להוביל העלול חיובי משוב של המנגנון את הופכת

 או אי-נוחות חוויית כל הכפייתי האזם אצל החוויה, בוכות וכוועקה. ר7י-ס٨אי-נוחות,׳ של
 חש והוא לשאתה שאין כמועקה נחווית שהיא עז חזקה, כן כל העצמה עוברת אי-סזו

 מטרתו את להשיג ההכרח )כמו הנוחיות אי את לסלק ההכרח מחיו. בכל לסלקה כפוי
 כל 1ממנ נע1\מ עליו משתלט נסבלת( בלתי כמצוקה נחווה הוא שגם איווי, של במקרה

 לסלקן. ןכלדרך’,שאהמטרד לסילוק מגויסת שלו האנרגיה כל צ׳מר. הת״חולכלדבר
 של המזומה החוויה את א' יריב של המוזע אל משלח הוא כאשר משיג ב' שיריב מה זה

מעורו הוא הטופית: ה׳א-סימטויזציה' של האופרציה כל את יצר הוא כן ולשם הלכלון,

289



ייחודי ולד

 א', יריב של הכפייתי המנגנון הפעלת את - אוטומטית תגובה מחול, בויות בבחינת -
 המוזע(. בתת היטב התחפוה עצמה )שהיא האשמה של המועקה עקבת באמצעות

 את מלתקוף מנוע ובמיוחז אחו, זבר לכל מלהתייחס מנוע נעשה א׳ יויב וגע מאותו
מלכתחילה. ב' יויב של - קיומו סיבת כל - מטותו כל זו, ווק וזו, - האם

דרגה עולים הזעם התקסי
 באוסף התחיל הוא לציזו אבל הבובות, אוסף את זנח לא הוא אליי הגיע יויב כאשו
 לבני הטלוויזיה לסזות הקשורים אחוים ומותגים בגזים ויזיאו, קלטות זיסקים, - חזש

 אי--١קטי١١ב١"א אוסף עוז לא טובה: בשווה הייתה זו התוכן, מצז "קטנטנות". הנעורים
 תהליכי את מקבע יויב, של הפוטנציאלי המוחב את הסותם לבזו, )הבובות( המעבו"

 העצמי עקוון של התפתחות ٦המש כל וחוסם לבזו המשפחתי המוחב בתון שלו הזהות
 תכניו( )מצז לגמוי מתאים לגמוי, אחו אוסף מתחיל עכשיו יחז. גם המציאות ועקוון

 ההתפתחותי הקיבעון מן היחלצות להבטיח אולי, שיכול, מה יויב, של הכוונולוגי לגילו
רבות. שנים כבו בהם שרוי שהוא המשפחתי, והמוחב

 האינטרנט מן הסזוה. לתכני להתייחס לצערי, ביזי, סיפק נתן לא הקטן הפגישות מספו
 בני-בלי-בית, או יתומים ילזים־נעוים, חבוות על הוא המסגות שסיפוו יוזע, אני

 מיטיבות זמויות ביניהם יש עליהם. האחואים מבוגוים עם יתומים בית במעין המתגוווים
 טעוני יחסים שילבו התכנים על-טבעיים. בכוחות מצויזות מהן כמה מרעות, וזמויות
 עצמם, לבין הילדים בין רבים, ועוז צניעות יהיוות, קנאה, אהבה, שנאה, כמו וגשות

 קסם מעשי מעוובים היו הללו היחסים מן בחלק אותם. הסובבים המבוגוים לבין ובינם
 במשן לעיל, כנזכו פה. בעל שיזעה עז ובות, פעמים סצנה כל ראה יויב כישוף. ומעשי

 בספוזית. מילים ויותו יותו וכש הוא התוגום: לכתוביות ופחות פחות נזקק הוא הזמן
 אני לגורלן. ביותו חוז והיה שתיים או אחת זמות עם הזזהות יצר הוא לי, היזוע ככל

 בית, חסוי היו איתם הזזהה שהוא שהילזים לעובזה, פסיכו-זינמית חשיבות שיש מניח,
 מנגנון )בעזות לזמות כזי ויוטואלי-פנטסמטי, הווים במות הכוח לו היה הווים. חסוי או

 לא שלו הממשי הספו בבית הילזים חבות זה, לעניין הנפשי. ממצבו היחלצות הזזהות(
הרע. במקוה מטויז אי-רלוונטי, שולי, כעניין לואותה הוסיף הוא בכלום. הועילה

 שה״אויזה", וחוששני ישנה ממשית באויזה חזש ויוטואלי תוכן אלא היה לא זה שכל אלא
 הנפשי המשבר את החישה עוד אלא המקווה, ההתקזמות את מנעה רק לא זה, במקוה

 את שהוביל זה הוא ב' שיויב שכן(, חושב )אני לומר נכון יהיה אם שלו. הניקיון כפיון סביב
 על השליט - א' יויב הנה לסזרה, יריב של בהתמכוותו התוכן בתחום הוזיקלי המפנה

 יריב של הממשית התנהלותו מכלול את כזרכו, שהוביל, זה הוא - האנרגיה משאבי רוב
 עם שלו הווינטואליים ההזזהות תהליכי כן, החזש. האוסף ובמיוחזסביב הסזרה סביב
 לא הוא הממשיים ביחסיו בתוכו. תקף "אחג" לבניית הובילו לא הסדרה גיבורות או גיבווי
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 בה לדיאזה, שקרסה הטריאזה בתון התון־משפחתי-בלעזית, המיקום מן במאומה חוג
 הפסיכו- שההיגיון אלא אמו. את מתמיז גזולה זעם בחמת ותוקף אביו עם מתמזג הוא

 נעלם התפוצצות, )לרוב( ומנע הבובות, אוסף של בטנגו בשניהם, ששלט הפנימי פתולוגי
 הוויוטואליות הזמויות של הסימבולים לעבו נזר שלו האיווי מוקז כאשו ובה, במיזה

 דרישותיו בסזוה. מזומיין באופן ה״מתפוגגים" )והאב(, האם במקום הבאות אלה -
 גבוו עליה והתקפותיו בעליל לבלתי-מציאותיות ויותו יותר הפכו האם מן הזועמות

 הקשה הניקיון כפיון כזכוו, ובעקבותיו, הזהותי, הפיצול להיווצו היה שחייב עז כן, כל
מנשוא.

סיכזם
 חסר לחוויית ארכאי שויז הם אחר( גיל )ובכל הנעורים בגיל תכופים זעם התקפי לזעתי,

 יריב של לסיפווו שייחוזי מה הקזם־אדיפלית. הבסיסי, השבו תקופת של בלתי-מוכלת
 הן מצרים ללא שולטים הם שלו: הזעם התקפי של הזומיננטי הרגולטיבי האופי הוא

 נישאים בהיותם הללו, הזעם התקפי הבסיסית. בטויאזה והן עצמו יריב של בהתנסויותיו
 אופי בעלי הם - א' יריב של הבלעזית המוטיבציונית התשתית - ׳״י٨של׳ פלטפורמה על

 הם זוישותיו( כל את מקבל שיויב )מפני מתפרצים אינם כשהם גם מחזוני-לולאתי;
תמיד. נוכחים הזעם( )התקפי

 "כווחפת" כמו הזאת היחסים טויאזת את - להשגה הבלתי-ניתן את לצייו יכולנו אילו
 לזכוותה היינו יכולים - שהוא מחסוו כל ללא ٢מבחו ניזונה איכשהו, בשעה, ובה בחלל,

 בלתי- נפשות שלוש של מוצא, נטולת התפתחות, נטולת נצחית, כלולאה מתקיימת
 המבנה מתון עצמן ٢לחל - בלתי-ווצות גם אולי אבל - ובלתי-מסוגלות מסופקות,
 במציאות/עולם, תקנה ללא שתול הזה היחסים שמשולש אלא עליהן. הסוגו המשולש

 מילים, נטולת קהה, איום בתחושת אפופים להיות לכולנו גוומת האזיש טבעה שמתון
 יזי על מוזבוים להיות שלא כולנו( )ושל קטנים ילזים של האפשרות ובסופיות. במחסור

 המרחב "נפתח" באמצעותם המתפתחים, וההסמלה ההזמיה כישורי על מבוססת אלה,
 השאר( )בין להם המאפשר זה הוא מתפקז, פוטנציאלי מרחב שלהם. הפוטנציאלי

 שהוא הבין־אישיים, היחסים של לעולם - טראומטי בלתי ולכן - פעיל באופן להיכנס
 הכרחי תנאי גם הוא מתפקז פוטנציאלי מרחב אשמה. ורגשי קונפליקטים רווי עולם

 למשא ופתוחה כווטת-מציאות שניונית, כווטיבציונית תשתית אותה - הר׳צק להתפתחות
 בין- יחסים של פתוח לעולם ואיווי, חסר יזי על הנשלט נעול, מעולם הזה המעבר ומתן.

 המעבר - הרצון יזי ועל והסכולה הזמיה כישורי ידי על הנשלט קונפליקט, ומצבי אישיים
 הפוטנציאלי שהמרחב במיזה עימו. היכרותי תום עז לפחות יריב, אצל התרחש לא הזה
 האוסף בבובות מוחלט, תפקוד היעזר עז ונחסם, התמלא הוא להיפתח, החל יריב של
 פסיכו- הסמלה זוהי אבל הסמלה, תוצרי אומנם שהם אובייקטי^י-ס^נר אותם - שלו

 הנעזרת נוכחותו בשל הבלתי-תלויה, הסזורה, המציאות אל זיקה נעזרת פתולוגית,
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 עם שלו מגעיו מתון־ לטוות, לו יאפשו יריב של ההסמלה שכושו במקום וכן, האב. של
 של אותהסדורה’המצ )מושג( של המצע גבי על לו הייחוזית המציאות ושת את העולם,

 כתשתית האיווי ואת האין־סופי החסו את מקבע שלו ההסמלה כושו זה, במקום האב,
 לתהליכים הזאת החסימה את לייחס טעות זו תהא כן, אם המוטיבציה. של בלעזית

 של ה"מעוכה" הסטווקטווה מתון נבעה היא מיזה באותה בלבז. יויב של תון־נפשיים
 עצם זו, טויאזה בתון למעשה, יויב/אבא-אימא(. לזיאדה כזכוו, שקוסה, )זו הטויאזה
 חיברה יריב של הלוהטת נוכחותו בעייתית. היא ל״בין־אישי" "תון־נפשי" בין ההבחנה

 תת אפילו אחז. על-אישי מבנה של איבוים כשלושה לזה זה המשתתפים שלושת את

רבה. במיזה משותף היה שלושתם של המוזע

 כועוף של הבלתי-נמנע הכשל את מסמנים יריב של הניקיון" ו"שיגעון הזהותי הפיצול
 הטואומטית, כניסתו את מסמנים הללו השניים אחו: בזיבוו או, המשולש. היחסים
 הבין־אישיים היחסים עולם אל יויב של הסבל, ווויית עצמה, את החוסמת הכפויה,

 ואת - יריב את לואות לי כאב אמו, כמו בזיוק ואשמה. בקונפליקט הוווי והתון־אישיים
מהושיע. קצוה ויזי כך כזי עז סובלים - אימו

 היא, זומים( )כבכוקרים זה במקוה העולה הבלתי-נכונעת, אן ההיפוטתית, השאלה
 לזמן הטיפול בתון יויב את לשמוו כזי עשיתי, שלא משהו לעשות ביזי היה האם כמובן,

 מן )ואמו( יריב של היעלמותו את למנוע יכולתי שאילו להאמין, יסוז לי יש יותר. ממושן
 האשמה את להעלות הטואומה, את לספוג - תנופות בעזות גם - מסוגלים היינו הטיפול,

 היחסים מעון מתון יריב את ٢לחל הזהותי, הפיצול על להתגבר כן ובתון המוזע אל
 העולם אל ולהיפתח להתאוות( וק )ולא לרצות ללמוד ביזו ולסייע הוויו עם המקובע
 שהייתה החזקה, התושמותי את זה, בהקשו מזכיר, אני למשפחה. ٢١שמח הממשי

 לבין הניקיון" "שיגעון שבין המהותי הקשו על הבלתי-יוזעת" "היזיעה מה לזמן ביויב
הזעם. התקפי

 פתוון יש השמש תחת נפשית בעיה שלכל התמימה ההשקפה מן רחוק אני כי אף
 שלא טיפוליות אפשרויות יזי תחת היו כי טיפולי, כישלון של מקוה בכל מניח, אני טיפולי,

 לשלב ٢נמו שניסיון ייתכן ואשית, הן: יותו, החשובות השתיים אולי יריב", ב"מקוה מוצו.
 ייתכן שנית, יותו. ועמיזה שונה טיפולית סיטואציה יוצו היה האב את זווקא בטיפול
 בתהלין הספו, בית פסיכולוגית ושל הספר בבית יריב של מורותיו של מוקזם ששילוב

 (duration and endurance) והתמז משן אותו עבורנו לשמו מסייע היה הטיפולי,
 כזי, תוך כן על חשבתי שלא ולא כזאת. במהיוות אותו "שרף" בלהטו, שיניב, הכוחי,

נעלם יניב - לנו קווה מה להבין מנסה שאני ועז מהר. מספיק כן על חשבתי לא אבל
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:2 סרק
משפחתי טיפול על דגש עם סקרים תיאורי

 טיפול "ברמי: כאתגר הלמידה לקות א.
למידה לקויות עם לילד במשפחות

* *נזו1זניאלהבל٠

 ולחשיבה לתובות ו־בות תומו ואישיותו שהגותו איש ,Michael White (1948-2008) לזכו מוקזש הזה הפרק
שלי. הפסיכולוגית

בכיוה. משפחתית ומטפלת חינוכית פסיכולוגית - בלונדר דניאלה *

 :1١אל ה' ויאמר .١כ1אנ לשון וכבז פה כבד כי אנוכי... זבוים איש לא ה'... אל כזשה "ויאמר
ה'". אנוכי הלא עוו או חוש או פקח או אלם ישום כוי או לאדם פה שם מי

י'-י״א פסוקים ז' פוק שמות

מבזא
 מול אונים חוסו של חזקות תחושות יזעתי זוכי, בראשית נענה בהיותי רבות, שנים לפני

 אותי מילא למנהיג, בחירתו סיפוו משה, של הסיפור בהמשן. לי שציפו הרבות המשימות
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 תפקיד - המשחק כושו הזיבור, בכושר נבזה לקות בעל אנוש שבן ייתכן אין- תמיהה:
 אחויות עצמו על קיבל כזה אזם שבן ייתכן אין השכנוע, וביכולת העצמית בהצגה מוכזי

 לאחיו לפנות האישית, מהמגבלה להשתחוו הכוח ואת האוכו׳ןי את לו נתן מה גזולה? כה
 לחיוות? מעבזות עמו ואת עצמו את להוציא זבו של ובסופו במשימה, לזבוק לעזרה,
 על להתגבו כגזולים, קטנים אזם, לבני מסייע מה ולמקום, לזמן מעבו כללי, ובאופן

החיים? מסלולי על לבטח ולצעוד המציאות קשיי

 לי נתנו חיי מכשולי עם שלי ההתמוזזויות תשובות. אחו בחיפוש עזיין ואני עבוו השנים
 עם שלי המפגש בעיקר, אבל כמה. עוז לי הוסיפו והסיפורים הספרים מפתחות. מספר

 את העשיר בפרט, למיזה לקות ועם בכלל קושי עם המתמוזזים הילזים ועם המשפחות
חשובים. כלים במספר שלי האוסף

 בשנים איתי לשוחח שבאו המשפחות כל על וחושבת לרגע עוצרת כשאני לפעמים,

 למחקר לי ששותפים ומבוגרים, ילזים אנשים, של ארוכה שורה בזמיוני עולה האחרונות,
 לחפש חיזות, לפענח יזע, להוסיף משתזלים יחז כולנו האזם. של טיבו על יומין עתיק

 את המאמללים השונים ה״ווירוסים" ועם הבעיות עם להתמוזז זבו של ובסופו פתרונות
ומעולם. מאז האנושי המין

 מהוות מילזיהן, אחד אצל למיזה לקות של בעיה עקב לטיפול אליי שהופנו המשפחות
 קשיים המשלב תחום ייחוזי, בתחום המתמקזים מומחים, של תת-קבוצה מין בעיניי

 את למשפחתו, הילז את המחברים במרחבים ומתפוס רגשיים וקשיים קוגניטיביים
כולה. לחברה הספר בית ואת הספר לבית המשפחה

 משמעותי פרק אותי לימזו וכן עצמן אוזות על ובים סיפורים לי סיפרו אלו משפחות
הטיפול. באמנות

הטיפולית העבודה מיקוד
 למשפחה. משפחה ובין לילז ילד בין להשוות שאין הוא מכולם והחשוב הראשון השיעור

 קל עצמה, בפני מורכבת יחיזה הוא אנוש יצוו שלו. והייחוזי האישי והסיפור אזם כל

 כוב-משמעית. האנושית החוויה את מתארת הנוטיבית הגישה שלמות. משפחות וחומו
 לא וגם מזעית בהסתכלות להסתפק אין במורכבותה, אותה לתפוס בכוונתנו אם

 עצמנו ואת זולתנו את לפגוש עלינו אמפירי. יזע על המבוססים אובייקטיביים בפירושים
 את לזכא נצליח אם מציאותנו. את ולארגן לבטא כזי בונים ואנו שהם הסיפורים בתון

 המספר, של הסובייקטיבי לתיאור להיצמז ונשתזל ובקטגוריזציה בשליטה שלנו הצורך
לעצמו שיבחר במטרות אותו שישותו אלטרנטיביים סיפורים בבניית לו לעזור נוכל

.(White, 1990)
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 הגרסאות את לאוו" "להוציא הואשון בשלב חשוב משפחתי, בטיפול עוסקים באשו
 הבושפחתית. במפה ולמקומו לזהותו בנוגע המשפחה מבני ואחז אחז כל של השונות

 להתפתח יכולים ומגוונים שונים סיפונים כמה לגלות בשבילי הפתעה זו מחזש, פעם בכל

אחת. משפחה בחיק

 בזומה השונה. מתוך המשותף אחו בחיפוש מתמקזת הטיפולית העבוזה שני, בשלב
 מהזיסהומוניה או מההרמוניה מושפעת המשפחתית האוויוה במקהלה, למתרחש

 ניזונים המשפחתיים מהסכסוכים ובים בזה. זה השונים הסיפורים של משילובם הנוצות
 כמטות- לראות במקום כ"צוזקת" גוסתו על להכויז המשפחה מבני אחז של מהניסיון

 אלה במקוים המקהלה. חבוי שאו של קולם עם שלו הפוטי הקול של שילובו את על
 ליציוה נאמנות על יתוה הקפזה תון התזמוות, על כמנצח השאו, בין ישמש, המטפל

המשפחתית.

 נתונים הן אלא עצכזן, בפני בעיות אינן למיזה שלקויות הוא, שלמזתי נוסף שיעוו
 לעתים, והיסטווי. חבותי הקשו בתון אדם בני יזי על משמעותם את המקבלים עובזתיים

 מעבו מתנפחים הם ולעתים, זעיוים לממדים ומתכווצים כשוליים נתפסים אלה לקויים
 שכלל משפחות פגשתי החיים. תחומי שאר את "זיכאון" בצבעי וצובעים פוופווציה לכל
 נושאים הטיפולי'. ל׳מוכז אותן הפנה הספו בית שבעטייה ההפניה, לסיבת התייחסו לא

 משני. למקום הבת או הבן של הלמיזה לקות נושא את והסיטו אותן העסיקו אחוים
 בית של הבעייתי הילז כי שהופנה, לילז כלל קשווים היו לא אלה נושאים ובות פעמים

 הבליט, הספו שבית מאלה לחלוטין שונים קניטריונים לפי משפחתו בחיק נתפס הספר
 הנבה החשיבות בין גזול פער נוצו לעתים, הוריו. בעיני לזאגה מקוו מהווה אינו והוא

 שקיבל הקל המשקל לבין התלמיז של הלימוזי התפקוז לחוסו נתן הספו בית שצוות
 מתואמים, קולות בשני תשיו שהמקהלה במקום אלה, במקרים משפחתו. בחיק הנושא
 הילז, ספנית. הבית והמנגינה הביתית המנגינה בין רצינית "קקופוניה" להיווצו עלולה

 ההתאמה מחוסו כתוצאה ייחלש השונות, המסגנות בשתי שינתו" את "להשמיע שאמונ
 (,Bowen, 1976) הבעייתי מהמשולש להשתחנו לו לעזוו כזי התזמורת. חלקי שני בין
 להתערב ייזנש הפסיכולוג בהנמוניה. קולותיהם את לשלב המשפחה לבני לעזונ זי לא
.”ביניהם הפעולה שיתוף את לחזק כזי הספו, בית - בית בזואט גם

 מספו כן הסיפורים, כמספו הסיפונים. מספר כן המשפחות, כמספו המקרים, כמספו
אבל אחז, מושג אומנם הלמיזה. ללקות הקשונות והמשמעויות התחושות הנגשות,

 לשילוש ובים סיכויים קיימים מעוכות. שתי או יחיזים שני בין החוזה ומת כשגובות המעוכתית. התיאוויה לסי ”
 המיזה, על יתו לנוקשה הוסן־ זה מנגנון אם חזש. למוקז המתח ולתיעול לסיזוו כניסיון נוססים מעוכת או אזם של

 לעתים, . (Bowen, ו 974) חיצוניים גוומים יזי על שמוכתב ומצומצם צו תסקוז בתון להיסגו עלול השלישי האזם
 הססו בבית החינוכי לצוות ההווים שבין בסכסוכים או הוויהם של סתווים הבלתי סכסוכיהם בתון נלכזים ילזים

האישית. להתסתחותו החיוניות למשימות להתסנות מסוגל הילז אין מכן וכתוצאה
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 המשפחתי הסיפוו ומתגלגל מתפתח שבתוכו ההקשו הבנת ובים. וגוונים וויאציות
והחינוכית. הטיפולית ההתערבות ולהובלת הילז להבנת חיונית והמעוכת׳

 לקויות של במקוה ההקשו על המשפיעים העיקו״ם הגוומים מהם השאלה, נשאלת
 סוציו- מגוומים ׳שיו באופן מושפע ההקשו האנושיים, העוכים ווב כמו למיזה?

 בנו, של הכתיבה לקש" ו9ה- במאה איכו של ההתייחסות דומה אינה תובות״ם.
 לא אם בתחרות לעכווז יוכלו לא שילזיהם היונעים יפניים הווים של העכשווית לתגובה

 נתנו שהיהוזים המובית החשיבות תועה נוספת: זוגמה הזון. כל לאוון מצוינות יפגינו
 וכנקמה כהגנה הנורות במשן שנתפסה הצלחה צאצאיהם, של האקנמית להצלחה

 ניתן נה, בהקשו מח״תם. באוצות חוו שהם האנטישמיות וההשפלות הרניפות מול אל
 ללקות מינוו׳ קושי גם לנפח עלולה הסמויה האקניסטנציאלית החונה אין בקלות להבין
קטסטרופאליים. ממדים בעלת

 אותה הסובבת לחבוה משפחה של השייכות תחושת בין חנק מתאם ק״ם כללי, באופן
 בין האינטואקציה עליהם. ולהתגבו בחלקה הנופלים הקשיים את לקבל יכולתה לבין

 על הלמינה לקות של ובפיווש בתפיסה חשוב גוום מהווה הפנים גווני לבין הוקע צבעי
המשפחה. בני יני

למידה לקות עם הילד של החוסן בבניית והמחנכים ההורים חשיבות
 פסיכולוגיים- שיוותים של ואף החינון משונ של ההסבוה ממלאכת שכתוצאה לצ״ן, יש

 בחבוה משמעותית בצווה גבוו הלמינה לקות של לנושא והמונעות הוגישות חינוכיים,
 קיבל למינה" "לקויות הביטו׳ האחרונות, בשנים הספו. ובבתי במשפחה הישואלית,

 שהיו "טיפשות", או "עצלות" המילים שלנו. והחבות׳ התרבותי בשיח מכובד מקום
 ".politically correct؛" נחשבות אינן כבו בעבו, החינוכי המילים באוצו שכיחים ביטויים

 להעכוינ אירופה באוצות היה מקובל שנה משישים פחות שלפני כן, על לחשוב מונו
 במיוחנ שהוכן כובע ואשו, על חכווו אונני בעל כובע עם בפינה, בלמינה שהתקשה ילנ

 מעניין נה!(. מנהג מול מתקוכומת הייתה החיות כבונ להגנת האגונה )היום, נו לכוטרה
צאצאינו. בעיני מגוחכות תואינה היום בעינינו מקובלות שכה ההתנהגויות מן אילו

 לקות לבעל מאוז קשה עניין הציבורית, המונעות בתחום ההתקזמות נ١ל אומנם,
 מתעצמת ציונים סביב התחנות הרחבה. החברה בתון מכובנ מקום לתפוס הלמינה
 הקלות מתן תופעת גיסא, מחנ הנכון. כל מתחנקת גבוהים ולתאנים להישגים והנוישה
 מתגבשות לא נה, לפתנון מעבו גיסא, מאינן אן ליום, מיום גנלה הבגרות בבחינות
 למינה לקות שלבעלי שילובם את לאפשר כני טווח אווכות אלטרנטיביות תכניות מספיק

 מותנית העבונה מקומות ולגוב גבוהה להשכלה למוסנות הכניסה העשייה. עולם בתון
 מהמבוגנים ובים בפני ובות נלתות נסגוות המציאות ובמבחן מיון, במבחני בהצלחה
למינה. לקויות בעלי הצעיוים
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ייחוד׳ ילך

 )לייחס חשונה את לקלוט החבות של ביכולתה סהותי שינוי יתרחש לא עוז כל לכן,
 הגווכוים נשארים הספו בית וצוות המשפחה אינטליגנציה, של אחו לסוג חשיבות

 עם התמוזזותו לקואת הכנתו ועל הילז של אישיותו עיצוב על המשפיעים המוכזיים
 מטלה במימוש לעזר ולהיות חלק לקחת המעוניין החינוכי, לפסיכולוג מומל׳זי החיים. קשיי

ומקוה. מקוה לכל בהתאם ופוטניות משפחתיות מעוכתיות, התעובויות לשלב זו,

 הספו בית ושל המשפחה של המקום את המזגישות זוגמאות שתי להציג ברצוני
 הבלתי הפעו את לציין לי )חשוב הלמיזה לקות בעל הילז של העצמי זימויו בבניית

 כפי האמיתיים, החיים של והמווכבות העושו לבין המצומצם הנוכחי התיאוו בין נמנע
 שבמקוה ,٦בכ מזה זה שונים הללו הסיפווים שני הטיפולים(. חזו בתון מתגלים שהם

 הוזכוה היא שבשני בעוז המשפחתי, בשיח מרכזי מקום תפסה הלמיזה לקות הואשון
משניבלבז. כנושא

המשסחה" של "הבושה
 לספק כזי רבות שעות ועובזים מסווים לחייהם, האובעים בשנות הורים בשני כזזובו
 קשים, בתנאים שגזל כן על וב תסכול חש האב המשפחה. צווכי את אפם בזיעת

 סוף עז כפיים לעבוזת "ניזון ולכן הספו מבית צעיר בגיל פוש הוויו, ידי על טופח לא
 הקשורים נחיתות מרגשות וסובלת סבלה היא גם אבל "טרגי", פחות סיפוו לאם חייו"

חוזוים. לימוזיים לכישלונות

 והזומה ביופייה הבולטת מתבגרת ,13 בת אילה, הבכווה, הבת ילזים. שני למשפחה
 ובעל עין מקשו נמנע ומטופחת, אופנתית הופעה בעל עשו, בן ילז אוו, הבן לאימה.
 הקוזם הספו מבית הווחק שאוו לאחו אליי הגיעה המשפחה חסומה. פנים הבעת

 שילוב, בכיתת שני ספו בבית חדש פרק והתחיל ולימודיות התנהגותיות בעיות עקב
 במסגות גם אותו, הסובבים ושל שלו הטוב הוצון למוות פרטנית. עזרה קיבל שבה

 הוא החבותי. במישוו והן הלימוזי במישוו הן מקומו, את למצוא אוו התקשה החזשה
 צוות וכלפי חבריו כלפי אלימות, לעתים פוובוקציות, באמצעות הוב תסכולו את ביטא

 כמה לאחר אונים. וחוסו ייאוש שיזו עצמו, בתון מסתגו היה הוא לסיווגין, המווים.
 לתפקז והפסיק קשייו עם ההתמוזזות על ויתו שוב הוא החזשה, במסגות חוזשים

 לתון וברח לשקו החל הוא הסביבה, ביקורת מפני עצמו על להגן בניסיון כתלמיז.
זמיונית. מציאות

 של הנמוף בתחום שכלית יכולת בעל ונמצא שמונה, בן בהיותו ב', בכיתה אובחן אור
 חזותית בתפיסה בזיכוון, בהפשטה, עזינה, במוטוויקה ייחוזיים קשיים עם הנוומה
 טיפול וריכוז. קשב קשיי שלאוו נמצא לכן, בנוסף זמן. לאווך מיזע של ובשימוו
 גומו לכישלונותיו שלו והמוזעות לתסכולים וגישותו קל. לשיפור הביא )ריטלין( תוופתי

דיכאונית. ולהיסגוות ובה לאימפולסיביות
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שלישי שעו

 נגז בעוז ,נאבקו בנם לצז ונ١בנחיש התייצב, הה,רים הקתם, הספו בית עם בסכסון
 זאגת, את הביע החינוכי כשהצ״ת הפעם, הספר. מבית לסלק, ההחלטה ובגז ההנהלה

 השנ״ה: לקיצ,ני,ת עבו, הה,רים ההתנהגותיים, ולקשיים אוו של הנמון לתפקוזו בקשו
 הופנו הם וחמים. ללא כעסם את בו והטיחו חז-משמעית בצווה אותו האשימו הם

 שההווים הכעס מעוצמת שהזזעזעה הספר, בית פסיכולוגית יזי על משפחתי לטיפול
בנם. כלפי הביעו

 העמוקה אכזבתם את בפניי פוסו ההווים הילזים, שני בנוכחות הואשונה, בפגישה
 בשום משתלב אינו הוא זאת ולמוות זבר" ממנו ٦נחס שלא הזה המפונק מ״הילז
 "הביאה ומתמיז שמאז לבתם, הערכתם את הביעו הם מכן, לאחר מיז לימוזית. מסגרת

למשפחה". נחת וק

 הנוכחי הפוק את לשלב יש ההווים, יזי על שבוטא הזעם עוצמת את להבין מנת על
 בתון כחוליה עצמם את ראו ההווים המשפחה. של וההיסטווי הכללי הנוטיב ٦בתו

 קבוצת בתון מחיר בכל להשתלב האחויות מוטלת כתפיהם כשעל הזווות, שלשלת
 אבותיהם שספגו הובות והזחיות הכישלונות על כפיצוי וזה החברה, של "המוצלחים"

 לעוור בעולם, הופעתה מאז שיזעה בתם, .٢לאר ובעלייתם בגולה הובים בגלגוליהם
 המשפחתית. ה״השבחה" בתכנית המצופה על ענתה אותה, הסובבים של ההערכה את

 לאכזבה גום המזוח, מעזות במשפחה זכו בתוו המיוחזת זכותו בצז אוו, זאת, לעומת
 ההווים, של שבתכניתם כיוון למיזה. מלקויות כסובל צעיר בגיל כשאותר גזולה,

 זה, אפיון המשפחתיות, המטוות בהשגת מוכזי תפקיז שיחקה הלימוזית ההצלחה
 מבית החוזרים השליליים הזיווחים עם שהתחזקו מוגזמים, ממדים מההתחלה תפס

 תלמיז של "חליפה" לעצמו ותפו הוויו של האכזבה את אור הפנים אט, אט הספו.
נכשל.

 כשזפקו מבצוו. שערי את סגו הזמן ועם משלו זמיוני עולם בתוך מקלט מצא אור
 הוא האבוז. כבוזו על להגן בניסיון לשקר התחיל הוא שונות ותלונות זוישות עם בזלת

 שלו העוך חוסו תחושות נגז להילחם מנסה כשהוא רבות, בבקשות להוריו לפנות נהג
 אליי, הגיעה כשהמשפחה יוקרתיים. אלקטווניים ומכשיוים משחקים של קנייה יזי על

 )בטון לי" קונים לא אתם "למה במשפטים: והתבטא ביותר מצומצם היה ביניהם הזיאלוג
 נוספת להתזרזוות גומו אלה זפוסים מאשים(. לומז״)בטון לא אתה ו״למה בכייני(
 מרבית על השתלטו והמומה השקו האכזבה, הכעס, הביקורת, עתה הספר. ובבית בבית
 לאורך חיובי נשאר האחים ביו שהקשו לציין, מעניין המשפחה. בני של התקשורת עווצי

 עם להתמוזז לו לעזוו הזמן כל ניסתה ואף אחיה נגז "להעיז" סיובה אילה הזון. כל
 את לבסס הצוון את חשה ולא בעצמה בטוחה מספיק הוגישה היא הלימוזיים. קשייו

אחיה. חשבון על כוקומה

299 '



ייחודי לד

 של מהכיסא ר١א את להזיז להם לעזור ניסיתי המשפחתי הטיפול של הואשון בשלב
 של המצומצם לסיפוו אלטונטיבית גרסה בניית של בזנן זאת המזוהה, "הפציינט"

 אור שבהם ספרי, הבית מההקשר רחוק שונים, מצבים יחז חיפשנו המאכזב". "הילז
 המשחקים על וסיפנה להזמנה להיענות שמחה אילה אישיותו. של אחנים פנים חשף

 ההווים מה, זמן לאחו יחז. שבילו הובות בשעות ב״כיף" אותם שהעסיקו הובים
 בפשטות זה את זה לפגוש יזעו המשפחה בני שבהם חסז רגעי מיני בכל ונזכוו הצטרפו
 המשפחתיות לחויות הגעגועים ומשוחוו. חביב כילז התגלה אוו ושבהם ובכנות,

 שאט האמיתי, האויב של והרוזנות השליטה נגד להתקומם אותם הביאו הנחמזות
 בחוו הם ולחשזנות. לעוינות זלת ופתח ואהבה חום סילק הביתית, באוויוה נגס אט

 היחסים מעוכת על שהשתלטו הובות לבעיות כוללני כשם אמון" "חוסו השם את ביחז
 מ״המסכה אוו את לשחור כזי יחז ועבזו הבעיה את ולהחצין לאתו למזו הם שלהם.

 מכן ולאחו שלנו במפגשים תחילה השתזלו, הם במקביל, פניו. את שכיסתה המעוותת"
 אמון". "חוסו של השליליות מההשפעות שלהם התקשורת את לנקות המשפחה, בחיק

 הזו". האויב של וסילוקו הבית על "כולחכוה סביב: נבנה יזם על שנבחר החזש הנוטיב
 לו אפשו הוא כי המשפחתי בשיח בקלות להשתלב הדון את אוו בפני פתח זה, נרטיב

 תחום המחשב, משחקי לשפת ולהתחבר המילולית ההבעה בתחום קשייו את לעקוף
 שיפור - והיא משותפת מטוה סביב כמשפחה להיפגש להם התאפשו כך בו. שהצטיין
 עזב אוו איך לואות היה מוגש שאבז. האמון והחזות המשפחה בתון היחסים מעוכת

 הצטוף הוא תחילה האזישות. מסכת את מפניו והוויז ההגנתית עמזתו את אט אט
 בהתלהבות התגייס ואז המשתתפים וצינות את בדק בהססנות, המשפחתי ٧למאמ

 את לנקות ובות שעזרו משחקי, וטון סגנון שלנו בשיח הכנים הוא המשותף. לפוויקט
 ושמח המשפחתי העיסוק ממוכז מהזזתו הקלה חש הוא ההאשמה. מזיהומי האוויוה

 שזוזו השקר" "כוח את לצכוצם עצכוו על לקח הוא . המשפחה חיי בשיקום כתף לתת
 להביע השתזלו החשזנות, ומת להווזת עמלו מציזם והם הוריו עם שלו היחסים את
חיוביות. התנהגויות לציין והובו אהבתם את

 סוף שסוף אילה, כלפי גם טענות כשהופיעו שמחתי מאוו. זז השיחה מוקז בהזוגה,
 היא המושלמת. הילזה של אוו, של מזה מגביל פחות הלא התפקיז, את לעזוב יכלה

 אופיינית בקשה המאוחרות, הלילה בשעות הביתה חזותה זמני על להקפיז התבקשה
 מגוונים ונושאים השתנו במשפחה הקבועים התפקיזים ומתבגות. הווים בין ליחסים
אותם. העסיקו אחרים

 לתת ווצה שהמשפחה המשמעות על לחשוב להתחיל יכולנו הטיפול של זה בשלב רק
 טשטשה האכזבה הלקות. לבין הילז בין להפויז היה אי-אפשו כן, לפני הלמיזה. ללקות

 מהנוטיב נעלמו שקון", טובה, כפוי עצלן, "אוו בסגנון משפטים ויותר יותו השניים. בין
 הבעה "עם או קריאה" עם קושי יש "לאוו מסוג: ביטויים הופיעו ובמקומם המשפחתי
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שליש׳ שעו

 הבץ־מקצועי. והצוות המשפחה בין קשו איש היוותה הספה"' בית פסיכולוגית בכתב".
 חלוקת כזי תון המערכות, שתי בין שוטפים זיווחים על הוחלט משותפת בפגישה

 ולמטוה הלימודיים בקשיים הטיפול על האחויות את לקח הספו בית ברווה: תפקיזים
 האחויות את עצמה על קיבלה מציזה, המשפחה מתקנת; להוראה מווה גויסה זו

 בוווים. גבולות הצבת תון לבית, והחמימות האמון החזות כלומר אור, של חינוכו על
 עבור הכין הספו שבית המיוחזות התכניות על זיווח קיבלו ההווים הזון, כל לאוון

 הטיפול ובליווי בהזרגה להווים. ובות עזרו התפקיזים וחלוקת השותפות תחושת אוו.
 בית של האווכה כזרועו ולא תמיכה, של וכמקום כבית לתפקז חזו הבית המשפחתי,

 הציע ואפילו הלימוזי מצבו בשיפוו אקטיבי להיות התחיל אוו זה, שינוי לאחו הספר.
ניכרת. במיזה פחתה האלימה התנהגותו במקביל, הבעיה. לפתוון משלו ועיונות

 הטיפול בבית, וגם הספו בבית גם משמעותי שיפוו על שזווח לאחר כשנתיים, לאחו
 אוו של החבותית בהשתלבותו התקזמות על זווח שנה לאחו במעקב לסיוכזו. הגיע
 האובייקטיביים קשייו על להתגבו כזי גזולים למאמצים נזוש הוא עזיין הספו. בבית

 אפשויים. לכזמזים הצטכוצמה הלקות עם ההתכווזזות אבל שונים, לכוידה בתחוכוי
 ויכוחים על סיפוו הם השאו, בין נעימה. משפחתית אווירה על זווח ההווים, עם בשיחה

 הווים ביחסי והפוופווציות האיזון שמיות על המעיז זבו המתבגות, בתם עם קלים
-ילזים.

חזקה ת١זה לבניית הדון
 אן זוכוה, הנושא אומנם למיזה. לקות עם ילז של נוסף סיפוו אביא השני, במקרה

 הפעם לחלוטין. שונה אופי נושא הסיפוו גם שונות, הנסיבות אחוות, הזמויות בהיות
הצכויחה. כוחות מככבים הבמה כשבמוכז משני בתפקיז מופיעה הלכזיזה לקות

 מגזל משפחתי, שבו לנוכח האובעים, בן המהנזס, ומי ובן. אב קטנה: במשפחה מזובר
 שנים. כארבע לפני הסרטן ממחלת נפטוה האם העשו. בן זווו המאומן בנו את לבזו
תקינה. משפחתית מסגות על לשמוו רמי משתזל הסבתא, בעזות מאז,

 אמויקה. בזרום מוצאו ٢לאו אופייניים פנים תווי עם נאה ילז הוא כתינוק, שאומ׳ןי זווו,
 בבית. לנעשה בקשו ٢ייעו הספו בית מפסיכולוגית ביקש האב כי לטיפול, הגיעו הם
 פה. בעל בהבעה ומקשיים והויכוז הקשב בתחום מקשיים כסובל צעיו בגיל אובחן הוא

 התחומים בכל הנמכה עם הנוומה, של הגבוה בתחום נמצא שלו השכלי הפוטנציאל
 שעמזה כותקנת להוראה מווה של עזרה קיבל הוא השנים כל לאורן לשפה. הקשווים

 לשתף זאג האב זרוו, של ההתפתחות של השונים בשלבים הספו. בית צוות עם בקשו
 גם לו. המתאימות לימוזיות תכניות בבניית גם כמו שלו, החולשה נקוזות באיתור אותו
ולתכנון. לחשיבה חשוב כפוטנר נתפס הוא הספר ובבית וגם בבית

 ת. נעמי לגב' תידה '٥
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ייחודי ילד

 בשיח משני מקום קיבל הנושא זווו, של הלמיזה לקות סביב הנבה ההתעסקות למוות
 לאחר המשפחתיות התחושה על שמירה כגון אותנו, העסיקו אחרים נושאים הטיפולי.

 נושא הבן, עם היזיזותי הקשו בתון האב סמכות של בשילובה הצוון האם, פטיות
 כמין יותו נתפסה הלמיזה לקות והסביבה. המווחבת המשפחה עם והקשר האימו׳ןי

זרוו. של האישיות של מוכזי כאפיון ולא עובזתי, כמכשול טכנית, בעיה

 להתפעל הפסקתי לא הזון, כל לאוון משתנה. בתזירות שנים כשלוש נמשן־ הטיפול
 הנושאים כל על נעים שיח שאפשו ופתוח, חם קשו והבן, האב את שחיבר הקשו מטיב

 תפקיזי ראשון בשלב ליזם: מקומי את בקלות מצאתי הנוחה, האוויוה עקב שהועלו.
 לא השתזלתי בעיקו הטיפולי. בחזו המתרחש לגבי בקול העוכה בהבעת הצטמצם

 חוויה הייתה זאת כמטפלת, עבורי, עיניי. לנגז שהתוחשו הבויאים לתהליכים להפויע
 קל תמיז לא מינימליות. בהתעובויות ולהסתפק מפיוושים להימנע ומאתגרת מועננת

 מאמ׳זי שמשמעו ה״זצנטוליזציה", תהלין זהו תומכת. לנוכחות ולהצטמק בשקט לשבת
 הזולת של האישיים לסיפווים משנה כעורך עצמו את לואות המטפל של מתמשך

(2005 ,White,) עצמנו של וצמצום בשליטה הצוון על ויתוו מאתנו דורש זה מקום 
 של עכשווי לפירוש לשמש יכול זה מושג אולי במרכז". שלהם שהחיים ה״אנשים לטובת
עמו. לבני בהתייחסותו ובנו משה את שאפיינה הענווה מידת

 לטיפול: לפנות ואביו דרור את שהביא העמוק הצורן על ענה זה מסוג שליווי לי נזמה
 מות שהותיר החלל את מה במיזת שתמלא ושקטה, תומכת נשית זמות אחו חיפוש

 כתא לתפקד להמשיך כדי הואשונית, השלישייה של זמני לשחזור זקוקים היו הם האם.
 לדמות האב ושל הילז של לגעגועים מקום ונתנו הזה הצוון על ארוכות זיבונו משפחתי.
 עיבוד לבזם. להכושין הקושי ועל ממנה הפויזה וגעי על זיברנו והנשית. האימהית

 ושהם 'השבעה' ימי את משחזרים שאנו נזמה, היה לעתים רב. זמן אותנו העסיק האבל
 את ביוזמתו פתח זרור זו תקופה בתום שנקטע. תהלין לוישלים כזי להקשבתי זקוקים

 האב הביולוגיים. להוויו בקשר אותו שהטויזו שאלות אביו את שאל הוא .٢האימו נושא
 ההתלהבות ועל ההרפתקאות על לספו והובה ברשותו שהיו היזיעות מעט את לו סיפק

 אסף כאילו מיזע, פיסת כל בצימאון שתה זרוו .٢מו١הא תהלין את שליוו וההתנגשות
חייו. סיפור של הראשוניים הפרקים לבניית חומר לעצמו

 באופן זרוו של הלמיזה לקות נושא בינינו לשיח הועלה הטיפול, של זה שלב בתום
 מה לכל להתייחס זרור של הפסיבית התנגזותו נובעת ממה להבין נצה האב ישיר.

 המורים עם ברירה, בלית פעולה, שיתף זווו השנים כל במשן הלימוזיים. לקשייו שנוגע
 את חווה הוא לעזרה, זקוק שהוא שכלי באופן שהבין אף על לו. לסייע שניסו השונים

 לכן, בנוסף גילו. בני של לפעילויות להצטנף ממנו הכוונע כמטנז הפרטיים השיעונים
 פיתח זנור וניכוז, קשב של מוגבנ ٧מאמ וזנשו יותנ למונכבות הפכו כשהמשימות

 הגיע השיא הלימוזיות. מהמשימות להתפטר מטרתו כשכל מינימלי, תפקוז של עמזה
המסייעת. המונה בפני ביתו זלת את לפתוח כשסינב
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שליש׳ שער

 משחק זמני הטיפולית השעה במהלן שילבנו מילולית, בהבעה נ1זנ של קשייו עקב
 מאוז מהנ אבל המשחק, של הואשון לחלק להצטנף הוזמנתי לעתים שיחה. זמני עם

 נהג זרוו הטיפול, מתחילת בנוכחותי. בשניים, לשחק מעזיפים והבן שהאב התבוו,
 נשק כלי )סטנטגו, מלחמה משחקי עם התחיל הוא מהבית. משחקים עמו להביא

 )לגו יז-עין קואורזינציה הזוושים הנכבה משחקי עם המשין חצים(, עם לוח למיניהם,
 משחקיו, במהלן שזנוו, נזמה היה לעתים, וזיכנון. מילים משחקי ולבסוף וכזומה(,

 האב איף לצפות היה מנגש האינטליגנציה. מבחני סעיפי כל את ולאביו לעצמו העביר
 הקל לא אומנם הוא בנו. של העזות וההתקפות התחנות מול ומבין בוגו כאזם עכוז
 להביע בזנכים חסן לא קנה, וכשזה במשימותיו, להצליח בחכמה לו עזר אבל עליו,

 זנכים מצא הוא איתו יחז אביו. עם היזיזותית מהתחנות נבות נבנה זנונ גאוותו. את
 הוא אין לי להדגים שמח הוא ליתנון. אותם הפן אפילו ולעתים שלו הקשיים את לעקוף
 ליצוו לו היה חשוב בנזון. מכישלונות" מאוז ונהנה אחת בבת זבנים כמה לעשות מסוגל

 את בזאת ששחזרנו ייתכן להצלחותיו. לעזה אותי ולהפון אביו עם גבנית קואליציה
 להשלים ולאביו לו עזנ זה הנכב האם. של הסתלקותה עם שאבז האזיפאלי המשולש

שנקטעו. ההתפתחותיים התהליכים את

 את לצרף החליט ומי המשפחתית. במסגות משמעותיים שינויים חלו השנייה, בשנה
 על ובות דיבו זווו בפגישות, שלהם. המשפחתי לתא הקודמים מנישואיה ובנה זוגו בת

 שבבית. החזש הבן כלפי עזה קנאה והביע אביו בלב הייחוזי מקוכוו את לאבז שלו הפחז
 הוא סוף ושסוף חזש, ואח אימא לו שיש כן על בגאווה וזיבו וב סיפוק מצא הוא זאת, עם
 משפחתיות בפגישות צורן הוגישו לא הם הצעתי, למוות נוומטיבית. למשפחה בן חש

 הקשו לחיזוק שימשו הפגישות בלבו. שניהם לבוא להמשין העזיפו אלא מורחבות,
משלהם. בלעזי למפגש מקום ביניהם,

 פעם ונפגשנו ירז בטיפול הצונן ההתבגוות, לגיל זרוו של בהיכנסו השלישית, בשנה
 את אט אט איבזו האב עם והמשחקים ויותו יותו זווו את משן ٢בחו העולם בחוזש.
 משמעותי כה מקשו להשתחוו לבנו לתת כזי עצמו על לעבוז נזוש ומי הפעם קסמם.

 בגיבוש מוכזי איווע זווו, של בו-המצווה להכנת הוקזשו האחוונות השיחות לשניהם.
 בעצמו לקווא ביותו חשוב לו היה בהבעה, קשייו למוות והלאומית. האישית זהותו
 זו הייתה אביו. משפחת של העזה בתון מקובל שהיה כפי הכתובים, של ממשי קטע

 שיפוו על דווח זה פנק לאחו ינקותו. בזמן לו שהוקנתה הזהות של מחדש קבלה מעין
 כתלמיז להצליח הרצון התחזק בבז, בז הספר. בבית זרור של בתפקודו משמעותי

 במקביל שלו. החברתיים העיסוקים לגבי מוגבות בעצמאות והצווך הביניים בחטיבת
 של תהלין ולאחר לטיפול זרוו של במוטיבציה יויזה חלה מהאב, ההתנתקות לתהלין

 טיפול לקבל ממשיף הוא נוירולוגי. במעקב היום עז נמצא דוור לשלום. נפוזנו סיום,
 היא הלמיזה, לקות סביב הובה ההתעסקות למוות מתקנת. בהוראה ונעזר תוופתי
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ייהודי ילד

 אביו בעיני ובוווכב שלם ילז נשאו זווו זווו. של אישיותו של ומשני חלקי אפיון נשאוה
עצמו. בעיני גם מכן וכתוצאה

משפחתי בוטיב בניית
 המשפחה בני בין הקשו של העליונה חשיבותו את אלה, חלקיות בהצגות להזגיש בוצוני
 למזי קשים היו חייו אירועי זוור, של במקוה הלמיזה. ללקות מסביב הנרטיב בבניית

 מקשה שלעתים עובזה שאומ׳זי, זי לא התקינה. להתפתחותו וציני מכשול להוות כוי
 המוקזמת(, התפתחותו התוחשה תנאים באילו לנו יזוע לא )גם חזקה זהות בניית על

 הייתה עלולה החוזות הנטישה חוויית חמש. כבן בהיותו נעלמה המאמצת אמו גם אלא
 של להתפתחות בסיס המהווה תחושה בסביבה, האמון תחושת בבניית קשות לפגוע
 כשונה מלכתחילה אותו אפיינו פניו תווי וק לא לכן, בנוסף הילז. של העצמי ביטחון
 הלימודי תפקוזו על שהכביזה למיזה, מלקות גם סבל הוא אלא הישראלית, בחבוה

 אינטליגנטי, ילז לפנינו עומז הכול, למוות והנה, בלימוזים. להצליח סיכוייו את והנמיכה
 כוצבו את לנתח בבווו יוזע הוא בעצמו. בטוח זי למצופה ובניגוז חבותית מקובל וציני,

 חלוכוותיו. את ולממש קשייו על להתגבו התיכון הספו בבית לימוזיו סוף עז ומתכוון
 הצופה ואת עצמם את לשכנע כוצליחים יחז ושניהם העתיז תכניות בבניית שותף אביו
הגבול". הם ש״השמיים בהם

 בכוקוה הילז. של העצמי זימויו בניית על ההווית התמיכה של המובית ההשפעה יזועה
 עצמו'׳ את "לחשוב יוכל שהילז כזי הכוחית. הופכת זו השפעה לכזיזה, לקות עם ילז של

 וממושכת עמוקה וגשית עבוזה זוושה הלמידה, ללקות הקשווים כוהאפיונים בנפוז
 הופעתו לפני שעוד טוען, (lacan, 1938) לקאן יחז. שניהם ושל מהוויו אחז כל של

 ותסריט תפקיז עבווו בונה הוא בזמיונו הילד. את לחלום נוטה הווה בעולם, הממשית
 כף, ואכזבותיו. כישלונותיו על ההווה, עצכוו, את לפצות לווב המיועז תסויט שלם,
 ההיסטוויה גלגולי לזוו מזוו מועבוים ההווים, של הסכזויים והמסרים הפנטזיות זרן

 הוויו של ביכולת ובה במיזה תלויה משלו נוטיב לבנות הילז של היכולת המשפחתית.
 הילז אז, רק שלהם. המוצא משפחת ושל עצמם של החיים של המגבלות עם להשלים

י.5החסו" "מתקן של הצר מהתפקיז להשתחוו יוכל

 במקוה נפוזת, זהות של הגיבוש תהלין על מאוז הכביזה העבו מוושת שלאוו, בכוקוה
 העצכוי לזימויו חזקה תשתית בניית אפשו האב של החיובי העצמי הזימוי זווו של
 המסגות של השונות לא מואהו, או עורו צבע לא האובזן, לא האימון לא הבן. של

 פניו זווו, של האמיתיים פניו את לכסות הצליחו הלימוזיים, הקשיים ולא המשפחתית,
את עוזזו )ההווים עצכזו הוא להיות מנזט קיבל הוא מההתחלה, ווצוי. אהוב ילז של

 אם ׳"א: כ', שמות ימין..." יאריכון למען אמן ואת אבין את "כבז הזיבו: את מפוש (Sibony, ו 992) סיבוב' זניאל ”
 המטענים את כתפין על תיקם ואל חייהם "כובז" על האחויות את להוויו החזו משלן. לח״ם או לימים שואף אתה
חופשי(. )תוגום הקוזם הזוו של פתווים הלא
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שלישי שעו

 של המוקדמות לנסיבות בקשו תיאוויה לגבש לו ועזוו שלו המוצא ٧אר לגבי סקבנותו
 אינו הוא זהותו בתון הלמיזה לקות את "לאמ׳ןי" נזרש הוא שכאשו הסיבה זו אולי חייו(.

 ולהתמודז הקושי את לעקוף בזי אישיותו של החזקים בחלקים נאחז אלא מתפוק,
 אישיות בבניית והבסיסי החיוני החומו שהיא תנאי, ללא האהבה של סודה זהו איתו.

איתנה.

חברתי נרטיב בניית
 למיזה לקות עם ילז שלהן במשפחות הטיפול בין מהותי הבזל יש האם זבו, של בסופו

 האנושי המין את המאמללות הבעיות ויבוי עם המתמודזות אחוות, במשפחות לטיפול

בכללותו?

 שונות הן האלה. משפחות של בתפקוז ושונה ייחוזי אפיון על להצביע קשה מניסיוני,
 למיזה לקות עם ילז של הנוכחות האחוות. המשפחות לכל מיזה באותה וזומות

 ייחוזי משהו שקיים ייתכן אבל מהן, אחת כל אצל שונה בצווה ומטופלת מעובזת
 בבית החינוכי הפסיכולוג את הן אותנו, כוכויחות הן אלו: משפחות עם שלנו במפגש
 הכזקום את יתנה בהקפזה ולקבוע לחשוב המשפחתי, או הפנטני הכוטפל את והן הספו
 וחיפוש אינפונמציה כוסיות בין בתוון, משפחתו. ומול הילז מול לתפוס גוצים שאנו
 העמזה את למצוא עלינו המשפחתי, הסיפוג של העצמה ובין מעשיים פתגונות אחו

 למקום שמיוה וגם הולכות הזוכה של נתינה גם לנו הכואפשות האופטימלית הטיפולית
שבתוכה. ולילז המשפחה של המוכזי

 האפיונים אחז הם שכלית, לקות גופנית, לקות לכויזה, לקות לקות, מהמונחים: אחז כל
 מלווה שלמות חוסו של העמוקה התחושה בכללותה. האנושית החוויה של הבסיסיים

 אותנו, מכויחה תמותה בני שאנו העובזה עצם חייו. סוף עז מינקותו אנוש יצוו כל
 המצטבגים והכישלונות הניסיונות לכן, בנוסף כמוגבלים. עצמנו את לחשוב צעיו, מגיל

 למצוא מתבקשים אנו ושלב שלב בכל ליכולתנו. גבול יש שאכן מהו חיש אותנו מלמזים
 לבין ולעשייה להתלהבות אותנו הזוחפות האומניפוטנטיות התחושות בין האיזון את

 ההתכווזזות שלנו. והביצוע התפיסה ביכולת מוגבלים יצווים שאנו העמוקה היזיעה
 להווים הילז. של הוגשית בהתפתחות חשובות משימות מהוות חסוונותיו עם וההשלמה

 עצמו את לקבל הילז/התלמיז של האפשריות זו. במלאכה מגכזי תפקיז הספג ולבית
 צוות ושל ההורים של ביכולת גבה במיזה תלויות בתוכו הטמון בפוטנציאל ולהשתמש

 לגבי נכון הזבו ולמנאהו. לתפקוזו מעבו שהוא, כפי הילד את ולעגין לקבל הספג בית
 בין כושכועותי פעו קיים לעתים, אחרת. מגבלה כל לגבי כמו הלמיזה לקות של הכזגבלה
 הספג בבית המווים של להישגים הזרישה לבין הביתית המסגות של תנאי ללא הקבלה

 אלה, במקגים להיות'׳. צוין שהוא "מי לבין שהוא" "מי בין האיזון את למצוא לילז וקשה
 לילז לעזוו כזי טיפולית בהתעובות צוון יש לפעמים מעוכתית. התערבות לשקול יש
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 ללמוד וכדי להיות יוכל לא פעם שאף כזה להיות הצורן על לווונכ משפחתו לבני ו/או
 נכונה הזאת הפנימית העבוזה שלו. הממשי אבל המוגבל הפוטנציאל במימוש להסתפק

כמטפל. מטופל כגזול, קטן אזם, לכל וחיונית

 יכולתו לבין המנהיג משה של הליכותיו את שאפיינה הענווה מיזת בין קשו קיים האם
חולשותיו? על להתגבו האיש של

 הסובייקט מצרותיהם(, עמו בני הצלת משה, של )במקרה במרכז היא כשהמשימה
 עצמו את לחשוב לאזם מאפשות הענווה מיזת המטוה. בביצוע ככלי עצמו את וואה

 בני בין ההשוואה מכן, כתוצאה כולה. האנושית הקהילה של העמל בתוך שותף כבווג,
 ואחז אחז כל של הייחודית התרומה את להבין והיכולת חשיבותה את מאבדת אזם

 על הוא הזגש כי הבעיות את להחצין יותג קל שליחות, של בננטיב מוכזי. מקום תופסת
 והענווה הצניעות העניינים. במרכז הגיבוו את השם ננטיב לעומת התהלין, ועל הזנן

 "האנשים הננטיבית: השיטה את המאפיינת המנכזית לתודעה נוחה גישה מאפשרים
 הרגשיים הסיבוכים את להקטין עוזנת זאת תוזעה הבעיות", הן הבעיות הבעיות, אינם

בנת-שליטה. לבעיה או לעובזה הלמיזה לקות את ומצמצמת

 בטוח להנגיש יוכל שבו לו, המיועז מקום בעולם. מקומו את מחפש ילז צעיג, מגיל
 חשוב מסע של הואשונים בשלבים אותו מלווים גילו ובני מחנכיו משפחתו, ומוערך.

 של חשוב חלק הקיימת. המציאות לבין בינו לתוון והמחנכים ההורים של תפקיזם זה.
 הילז של הצטרפותו על שיקל נרטיב במשותף לנסח שלהם ביכולת טמון המלאכה
 במשימה עסוקים שבחברתנו, הילז ואתה שבחבורה המבוגרים "אנו, הכוללנית: לתכנית
 את חוסמות שונות בעיות בת-קיימא. חברה של בנייה לזור: מזור המתגלגלת חשובה
 ומתמיז מאז זו. מרכזית במשימה לנו לעזוו לו לעזור מעוניינים המבוגרים, ואנו, הזנן

 זו הללו. המכשולים אחז היא למיזה לקות התקזמותנו. את מאטים רבים מכשולים
 הנכונה בדרך לן לסייע כזי כה עז שאספנו ביזע ונשתמש ליזן, פה אנחנו אבל בעיה,

 של בסופו כי לצזך, אנו אבל שלן, האישי האתגר שלן, הפנטית המשימה זו אומנם לן.
 העול בנשיאת השותפות תחושות זה, מסוג נוטיב בתון משימתנו". היא משימתן זבר

הלמיזה. לקות בעל הילז על מאוז ומקלות מתחזקות
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ייחודי ד؛י

ובוהו" תוהו היה "בראשית ב.

ODD-! ADHD ילד עם חז-וזורית םשסחוז ל1ע תה٠וזתםוז־ז

٠** *ויימן ואדריאנה ‘אללו רוזה "

ירושלים. שס״ח - משסחתית ומטפלת מזוינת חינונית פסינולוגית - אללו ווזה *
יוושלים. שפ״ת - בניות משפחתית ומטפלת מדוינה חינונית פטינולוגית - ויימן אזויאנה **

מבוא
 חינון ממסגרות 'לזית את שאספה אחוי טיפול לשיחת הגיעה היא עייפה. נואתה רחל

אלינו. לבוא איתי את לשכנע מתיש כואבק ואחוי שונות

 ו6ה- בת ואיילת 19ה- בת מרים - הגזולות הבנות בבזה. אנחה והשמיעה התיישבה וחל
 בסקרנות הצעצועים ואת החדר את בחן השמונה, בן הצעיר הבן אבנו, במבוכה. חייכו
והזפים. הצבעים עם לשולחן וניגש

.٢בחו נשאר איתי ואיתי?
במסזוון. כיסא על והתיישב לחזו להיכנס תוקף בכל סירב איתי

 תגר׳ א1לב ר׳סכ׳ס דבר של 10102 תג./٨׳ לשכנע ג׳ס׳ת׳ מהמצב. אי-נוחות הביעה רחל
 מוכן, לא הוא לחזו להיכנס אבל בבזאו, משהו לו ושאקנה ٦כ אחר לאכול שנלן בתנאי

אנחה. השמיעה ושוב אמוה

 הנאמו את לשמוע יוכל שאיתי כן מעט, פתוחה הזלת את והשאונו להיוגע לה הצענו

בחזו.

התיישב. ושוב קם שוב התיישב, במסזרון, הסתובב קם, איתי

 קווה מה להבין שניסה השירות, בתחנת העובז ה^וות של הנינוחות חוסו את הוגשנו

במסזוון. לבזו נשאו הילז ולמה

 וחל באזור, חניה מקום למצוא והקושי החורפי האוויר מזג על קצוה חולין שיחת אחוי

ההיכוות: בתהלין והתחלנו נוגעה
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 במשרד ובות שנים זה עובזת לחייה, הארבעים בשנות גרושה, אישה היא וחל
ממשלתי.

 לשיוות להתגייס ועמזה רבים מאמצים אחו׳ הלימוזים את ס״מה מרים, הבכווה, הבת
 החברתי בתחום חיתו, ב׳, שפגעו, למיזה ליקו" וקע על נמנע לצבא )הגיוס לאומי

 ונחשבה הבגוות בחינות לקראת שלמזה תיכון, תלמיזת הייתה א״לת הלימוזי(. ובתחום
 מיוחזות", בעיות ללא "ילז הוא הצעיר הבן אבנו, המשפחה. של המוצלחת" כ״הילזה

וחל. לזבוי

 על לספו והתחיל הת״שב לחזר, פנימה ٧פר הוא איתי, על פוטים לשמוע וצינו כאשו
מההתחלה... בחזו נוכח היה כאילו עצמו

הכול" "אנטי העשר, בן - איתי
 המשפחה, של (Minuchin & Fishman, ו 98ו ) (Identified Patient) ה־קו הוא איתי

למד. שבו היסוז׳ הספו בית פסיכולוגית יזי על משפחתי לטיפול שהופנתה

 בתחום בעיקו שהתמקזו למיזה, ולקויות ٨10מ- שסובל כילד בעבו אובחן איתי
תנועה(. ובוצף באוגון ובעיה תחושתית )וגישות המוטווי ובתחום ההתאוגנות

 הקשב, בוויסות קשיים עם כילזים קוובות, לעתים מאופיינים, ٨ס1מ-ס) הסובלים ילזים
 חוזות וגשות. ובהבנת בפענוח בקשיים וכן והאוגון הקוגניציה ההתנהגות, המוטוריקה,

 לגוום עלולים בכן, כמה אחרים ידי על שנתפסים ועניינים, ח״הם על להשתלט עלולות
 נוטים והם אסוציאטיבית חשיבתם ולהתמיד. להתכזקז להם קשה קשות. להתפוצויות

 חבותיים מצבים כהלכה לפרש מתקשים הם חזקה. בעוצמה באימפולסיביות להגיב
 אלה ילזים להבין קוובות, לעתים מתקשים, ומורים הורים מילוליים. לא מסוים ושאר

(.2007 וכהן, )עופו-זיו מולם אונים חסוי פעם לא ועומדים

 בהשוואה בהתנהגות חופש זרגות פחות יש ADHD-10 שסובלים ולמבוגוים לילזים
 כזתקשים הם במיוחז (.2005 )צ׳סנו, שונה שלהם הנויוולוגי התפקוז כי אחוים, לאנשים

 ומזים מתון הזולת התנהגות את לנבא ביכולת ולוקים אותם הסובבים של וגשות בזיהוי
(.Kats-Gold et al,. 2007) מילוליים לא

 יזי על הנפש לבויאות לתחנה הופנה איתי תשע בגיל בבית, התנהגות בעיות עקב
 שהוא משום מאוז, מהו שנפסק ביבליו-תרפי בטיפול שם והתחיל הספר בית פסיכולוגית

לעצמה. טיפול ובהמשן לגביו ٢ייעו שם קיבלה האם במקביל, לטיפול. להגיע סיוב

 בעקבות יותו. עוז התעועו בבית והמצב ההווים התגושו לאם ٢1ייע של כשנה אחוי
 האם המווה, בין מפגשים התקיימו הספר. בבית איתי של בתפקוזו יוידה גם חלה כן,
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 את מחדש להעריך כזי פסיכולוגי אבחון יעבור שאיתי והוחלט הספר בית ופסיכולוגית
הוגשי. מצבו ואת שלו הלמיזה לקויות מיזת

 שקיימת הספו בית פסיכולוגית התרשמה למיוה, לקויות של אבחון עבו שאיתי לאחו
 גבולות המשפחתית, ובהירוכיה קושיבסמכותההורית לטיפולמשפחתיבגלל אינדיקציה

 המשפחה בני כלפי איתי של מצדו אלימה והתנהגות והילוים האם בין מטושטשים
 ילדים לעתים מאפיינות אלו התנהגויות האם(. של מתיקה כסף גניבת שכללה )התנהגות

Arnold, 1978; Barkley, 1997) היפראקטיביים

 ואת אותה לבטל נהג בעלה קונפליקטואלית. הייתה הגירושין לפני הדוגיות וחל, דברי לפי
 את ביצע לא )למשל, מעשים ידי על והן מילולית, בצורה הן הילדים, בנוכחות החלטותיה

ההפך(. את עושה שהיה או ביניהם המוסכם

 ניהול סביב במריבות לביטוי שבאו המשפחה, בהתנהלות שהיו קשיים על סיפרה האם
 אימפולסיביות קניות ידי על ההוצאות בתכנון חיבל האב כאשר - המשפחתי התקציב

הילדים. חינון סגנון כמו הורות, בנושאי באי-הסכמה וכן -

 פתאומית בצורה מתערב והיה בבית הרבה נכח לא קבע, צבא איש שהיה האב,
 המילה את "שובר" היה ולדבריה האם עם מראש תיאום ללא במתרחש, )אימפולסיבית(

לאיתי. גבולות להציב ניסתה היא כאשר שלה

 אוהבאת מאוד ...אבא מרים: הגדולה )האחות האב על המועדף כילד נתפס (1)ה-ק איתי

לאיתי.... יותר קונה )הוא[ כי אותי, שונא ...אבא ■1H١W٦١٢١٦٩٦١١٦-١על' המועדף איתי

 והתגורר לתינוק, ואב בשנית נשוי היה כבו האב לטיפול, אלינו הגיעה המשפחה כאשר
שהודמן. אף על המשפחתיות לשיחות הגיע לא לכן אחרת. בעיר

 יחסים עם האם, של המורחבת המשפחה עם קשר יש הגרעינית למשפחה לכך, בנוסף
בטיפול. נידונה לא מהותם אך כטובים, וחל יד על שנחווים

 רבות, שנים דה ממשלתי במשרד קבועה במשרה עובדת כאמור, ונאה, נבונה אישה רחל,
 לשעבר. בעלה של הכספית בתמיכתו ותלויה הבית הוצאות מול לעמוד מתקשה אך

 קשו ולהדמין אחריו "לרדוף" לאם שגורם דבר הכספית, בתמיכה עקבי אינו מצדו, הוא,
מחודש. תלותי

 עם וקבוע דורם קשר לקיים ובהבטחותיו הכספיות במחויבויותיו עומד אינו שהאב מכיוון
 אנטגונידם, מעורו הוא מחדש. פעם בכל הילדים ואת האם את מאכדב הוא הילדים,

 לנדקקת אותה שהופכת חרדה תחושות מעוור הוא באם, ואילו הבנות, מצד בעיקר
מעגלי. באופן ולתמיכה לטיפול
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 על עצמם את להאשים פעם לא נוטים )תוקפניים היפראקטיביים לילזים הווים
 תחושות משליבים הם לעתים, ואשמה. היסוס פגימות, וחשים הילדים של התנהגותם

 וחל (.Arnold, ו 978) יותו עוז לילז הווה בי, הקשו את שמסבן זבו ילזיהם, על אלו
 את ובמיוחז הילזים את לחנך יוזעת אינה שהיא בכן ובות פעמים עצמה את האשימה

איתי.

 הבנות ילזים: של זוגות משני המווכבת משפחה הייתה אלינו, שהגיעה המשפחה,
הקטנים. והבנים הגזולות

 היו הציגו שה, העכוזות האם. על תסכוליה, ואת כעסיה, את משליכות הגזולות הבנות
 שבגז האב נגז לוגשותיה הנוגע בכל במיוחז איתה, והזזהות באם תמיכה של אחז מצז

 ביקוות הביעו הן שני, מצז אן מספיקמאבא..(, אימאנפגער׳)...המשפחה את ונטש בה
 את לתפוס ונטו איתי, כלפי הווית סמכות להפעיל האם של יכולתה חוסו לגבי ובה

 לא ואימא סיפוקים לדחות יודע לא ...איתי איילת: )האחות גבולות לו להציב כדי מקומה
١שרזצה״. מה מקבל אותו.)הוא( לחנן יוזעת

 (,parental child) (Minuchin & Fishman,1981) הווי" "תפקוז הפגינו הבנות שתי
 והנחיות הוואות במת, למשל המשפחתית, התפקיזים בחלוקת ההווה מקום את ותפסו

הבנים. יזי על מטלות ביצוע לגבי

 על אחויות לקחת הנטייה היא גוושים הווים של נוער בני אצל הכווכוות התופעות אחת
 תופעה לשלומו. זואג והכותבגו במשבר נמצא ההורה שבהם במצבים קווה זה הוויהם.

 במצבים ובות. שנים נמשכת אף ולפעמים הגיוושי,, בעת המשבו, בשיא מתחילה זו
(.2001 )זיידל, ההווה" של "ההווה להיות חופן הצעיר קיצוניים,

 אותו אוהבים כולם המשפחה: של "זובי" כמי, שימש השמונה, בן הקט,, הילז אבנו,
 בהבעת וגם ענייניות באמיוות פעם מזי הפתיע הוא זאת, עם כולם. את אוהב והוא

 יחז לחיות יחזרו שהוויו משאלה, העלה הוא הגירושין. סביב עצב ובביטויי לאב געגועים
 צמוזים(. בתים שני של ציור וצייר הצבעים עם לשולחן ניגש שוב אבנר השנייה )בפגישה

שלה. והמשאלות הרגשות את ומביע המשפחה של כ״זובר" מתפקז הוא

 אגוצנטרי ,٧מתפר אימפולסיבי, וזועף, כעוס נבון, ילז המשפחה, של ה-קו העשר, ב, איתי

 הטיפול במהלן שהועלתה הצעה לכל תמיזי באופן התנגז הוא הכול". "אנטי ומאוז
 לעתים, הפנייה. לעיתוי ולא אליו אותה שהפנה למי לא זיפרנציאלית, התייחסות ללא

לקונטקסט(. ٢)מחו מותאמות כלא נתפסו תגובותיו

 לכן ביטוי נתן וזווקא במשפחה הרעוע המצב לגבי חששות הביע לא שאיתי לציין, מעניין
להתמוזז. האם של כוחותיה על סומן שהוא
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 חושב עליו, לסמון אי-אפשו תוקפני, לאביו: כזומה המשפחה בני כל יזי על נתפס איתי
 מפחדתשאית׳ ."מריס )נחל: בבית, תפקיזים בחלוקת פעולה משתף לא עצמו, על נק

צ׳כא׳...(. ...כס/ מנים: א׳נא,...; כס/ יסיר،

בבית. התמיזיים למתחים העיקני כגורם נתפס איתי

 בקשנ להכיו מסנבות אחיותיו למינה, ומלקויות ٨0מ- כסובל אובחן שאיתי אף על
 האב השפעת של כתוצאה התנהגותו את ונואות שלו הלמיזה לקות לבין התנהגותו שבין

 Arnold,) ADHD-n לתסמונת התנהגותו כל את לייחס נוטה נאת, לעומת האם, בלבנ.
1978.)

 אובחן הוא והפעם מחונשת, נוירולוגית להענכה איתי את לקחה האם הטיפול, בתקופת
ליטול. החל שאותו בניטלין, תנופתי טיפול לו והוצע ٨ל-ם״ס בנוסף מ-ססס כסובל

 נטיית ואת איתי של מהתנהגויותיו חלק תנ1١ טוב להבין לאם עננה החנשה האבחנה
שלו. ה־׳אנטי"

 היה הוא תנ.١י טוב התנהגותי ולאנגון איתי של מסויכזת להנגעה גרם התנופתי הטיפול
 ותנ.١ אינטנאקטיבית בצונה והגיב יותנ אנוכים נכון לפנקי ולהתנכנ להקשיב מסוגל

בעוצמתן. והן שלהן העיתוי מבחינת הן מתואמות, יותר נעשו תגובותיו

הטיפול מהלו
תוהוובוהו... בנאשיתהיה

 הטיפולים, מחנר בניחה התפנצויות, צעקות, והיו המשפחתית בנינמיקה כאוס היה
 התקשתה היא לילנים. במסניה אנגון סנ١ח ובטאה ביטחון בחוסר התנהגה נחל נ.١וע

ותלותית. הססנית והייתה שלה על לעמוד

 אישוננו את לקבל ביקשה ובו-נמנית עצמה את סתנה והיא בנונים היו לא שלה המסוים

ומעשיה. עלנבויה

 האשימו הן, מקומה". את "תפסו הבנות ואסוטיבית, ישיוה להיות התקשתה וחל כאשו
 parental של )התנהגות לאיתי ונרישות גבולות להציב והתחילו חולשתה בגלל אותה
981 ,!child: Minuchin & Fishman.)

 אלינו, ונשנות חונוות ובפניות בהססנות בווו, לא במלמול בהתכנסות, הגיבה האם
ענוה. אחו בחיפוש המטפלות,

 משפחה של תמונה והצטיינה הגנול, אחיו של ל"בלגן" הצטוף אבנו אלה, במצבים
שלה. למחנה אותנו לגייס מנסה האם כאשו ניאדות, של למחנות מפולגת
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 מצו ובמיוחד ובים כעסים כלפיו הופנו מהפגישות, אחת לאף הגיע לא שהאב מאחו
 התנהגותו השוואת יזי על אלא ישיוה, בצווה לא אומנם כעסה, את שביטאה איילת, הבת

שלך! ٨נ׳٨׳ כמן אתה איכפתלך! ٨האב:ל׳ של לוו איתי של

תוהוובוהו. השתוו בחוו

 הפתוחה הולת ליו ,٢בחו וישב לחוו להיכנס סיוב איתי כאמוו, הואשונה, בפגישה
 שוק ובו עליו, לאיים או אליו להתחנ! נהגה האם האחוות, בפגישות וגם או, והקשיב.

 פתוחה הולת את והשאונו אחות בווף לנהוג בחונו אנחנו התנגוותו. את הגביו
עצמו. את ולהציג לחוו להיכנס יוכל הוא מוכן, יוגיש הוא שכאשו ום בקול והסבונו

 ונואתה הטיפול במהלן איתי את לאפיין המשיכה ו"לא-כן" "חו׳ןי-פנים" של וו התנהגות
 ב"שחוו-לבן" מצבים לראות שנוטים ,٨מ־ס״ס שסובלים ילוים המאפיינת כהתנהגות
עיקשת. בצווה בהתנהגותם ו״ננעלים"

 הוא כאשר לשיחה, להיכנס לאיתי אפשוה הראשונה( בפגישה )כמו הפתוחה" "הולת
 לעשות(, נהגה שהאם )כפי התחננות ורן או כפייה של בונן ולא לכן, בשל שהוא הנגיש
 ה-םסס תסמונת ממאפייני כחלק )גם מוחשית התנגוות אצלו מעונות הייתה שמיו
 יותר ונימה עם משפחתית באינטואקציה להשתלב היה יכול איתי וו בצווה שלו(.

נינוחה.

 מעין הקטן, אחיו לבין בינו חיוביות אינטואקציות התגלו החדר, בתון היה איתי כאשו
Unique Outcomes כוי מכן, לאחו ביניהם לחבר היה שניתן וחיוביים בוודים )איוועים 

 הצביעו אלו אינטואקציות יותו(. וחיובי שונה נוטיב לבנות שאפשו למשפחה להנאות
 White & Epston), במשפחה ומהמתואו מהוגיל שונה נוטיב יציות של אפשוות על

1990.)

 ויבו הוא כאשו שלו לכאב ולהקשיב הקטן אחיו עם ולשחק לשבת מסוגל היה איתי
 את לשפו ניסיונותיו על סיפו גם איתי ביניהם. היחסים... את ...לשקם שלו הרצון על

בוקר... אווחת לה הכין שהוא סיפו הוא למשל, איילת. אחותו עם הקשנים

 להתייחס ויכולת אכפתיות אמפתיה, איתי: אצל וחיוביות מותאמות תגובות גילינו כאן
 את להפנות ואף חיוביים צזזים אצלו לנאות היה אפשר נפנזת. בינאישית בצונה

 עמזתן את לשנות כזי הזבנים את להן להראות חשוב היה לכן. אחיותיו לב תשומת
"הנע". לאב שזומה הנע" כ״ילז כלפיו

 לאחותו איתי בין שהיו הקשים היחסים את לשקם כזי גם שימשה זו חדשה הסתכלות
השונות(. בפגישות פעם מזי כ-קו תפקזה היא )שגם הגזולה
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 בין - לעשות המשפחה שעל כעב״־ה - בית" ״שיעורי במתן מעט לא השתמשנו בעבוזתנו
 ה״משימה" תהא מה המשפחה עם יחד החלטנו מפגש כל סיום לקואת לפגישה: פגישה

 לא, מה לחזק, מה תתרחש, מתי קונקנטית, בצווה המשימה )תיאוו בבית שתתווגל
וכיו״ב(.

 עבז, מה במשימה: עמזו כיצז המשפחה, עם יחז לבזוק, הקפזנו העוקבת בפגישה
 למשל, השונים. בשלבים הנגיש מהם אחז כל וכיצז כישלון והיכן הצלחה חוו היכן

 לעזנתה זקוק שהוא טען איתי איתי: של הבית שיעורי הכנת בעיית הועלתה אחת בפגישה

 חלור٢ ׳دام 'Jic ׳٢ دود׳)/ Icsj'ic Pic ר? כי השיעורים בהכנת להיזכו כזי נחל של

 במסלול במכונית נהיגה של במטפורה השתמשנו الدوبر جهم ו^]לבז[,٥ההור ٢٥
מנומזנ.

 לזכוו לו יעזרו מנ١כל ,٦הזו את לו שיאינו "רמזונים" לקבל איתי של הצונן על זיברנו
 משתזל המטפל כאשר המשפחתי, בטיפול נפוצה במטפונות )שימוש "לנהוג" כיצז

(.1982 מינושין, - המשפחה בני של לחייהם קרובים בתכנים להשתמש

 )איתי '/מתר" המילים את תגיז שנחל שמספיק והחליטו ההשוואה את קיבלו ונחל איתי
 להזכיר כזי ו״ר׳כר," עזרתה( את שנצה אף על לו הזכינה אמו כאשו ٢ולהתפנ לכעוס נהג

השיעורים. את להכין לו

 הכין שאיתי גילינו למשפחה. שהגשנו הבית שיעוני הכנת את בזקנו מכן לאחר בפגישה
 מצז שהן כל תזכונות ללא לחלוטין עצמאי באופן נתן הספר שבית הבית שיעורי את

 התאפק והוא ו״ר׳כר," "ע׳ב/ר" עם לו להזכיר האם נאלצה שבה אחת לפעם פרט האם,
שלו. הבית שיעורי את להכין וניגש ٧התפר ולא

 כאשר התבטא הזבר הטיפול בשעת הבנים. שני בין היחסים השתפרו הבאות בפגישות
 הקטן: לאחיו מאוז מציק היה איתי כן לפני לזה. זה ולהקשיב ביחז לשחק התחילו הם

 בחזר אף לבכי גרימה כזי עז חייו את וממנו לעשות מה לו מונה צעצועים, לו חוטף
הטיפולים.

 לשיחות יותו להגיע שלא ביקשה ואיילת הבגוות, בחינות תקופת החלה מסוים בשלב
 כולם דעת על סוכם האם ועם איתה דיון לאחר בלימוזיה. להשקיע וצתה כי הטיפול,

 בינה מפגש כל לאחו מחוזשת בזיקה שתיעון בתנאי מהמפגשים, "משוחורת" שהיא
לשתיהן. חשוב הזבו אם לשיחות, תגיע זאת שבכל האפשרות תיבזק שבה האם, לבין

 ובכי, כעס התפרצויות עם מצוקה סימני לגלות התחילה מנים, הבכווה, הבת זה בשלב
הבנים(. )בלי ביחיזות האם ואת אותה לנאות והחלטנו
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 אינו! שהאם טענה, היא חונתה. שמוים קשות קיפוח מתחושות התושמנו אלו בפגישות
ממנה. מתעלמת ואף בבית הילזים יתו את מעזיפה אותה, אוהבת

 בה, ולהסתכל אליה להתייחס ממעטת שהאם לנו היה נואה האלו, הפגישות בתחילת
 תחושות שלאם הסתבו, בירוו לאחו כלפינו. וק ופנתה כלפיה גבה את הפנתה היא

 על ושנתפסו אליה מוים של הובות מהפניות לזבויה שנבעו תשישות, של קשות
 עצמאות ליותו שציפתה האם, אצל ובה אכזבה עווו זה דבר מאוז. בתובעניות ידה

הבכווה. בתה אצל חופשית והתנהלות

 קשיים ביטוי ליזי באו הבכווה בתה עם האם של הללו המשותפים במפגשים לכף, בנוסף
 סובלת להיותה כנראה, לייחס, יש ואותם רבות, שנים מזה שנמשכו מרים של חבותיים
 שלה לתלותיות וגוומים אחוים עם לתקשו ביכולתה מחבלים שכיום למיזה, מלקויות

האם. על בהישענות יתו ולצורן

 הקשיים כל אן המשפחה, של ה-קו בעצם להיות יכולה הייתה שהיא התרשמנו
עליהן. וחיפו אצלה הקשות התופעות את הסתירו איתי של ההתנהגותיים

 יותו וגילתה מצוקתה עם הזדהתה בתה, את מחזש "גילתה" האם התענבותנו, עקב
 בין הקשו את ששיפר דבו ביניהן, תקשוות של מחוזש בזגם תמכנו כלפיה. אמפתיה

במשפחה. הבכורה כבת בבית ומעמזה מקומה את וחיזק לבתה האם

הבגוות(. בחינות לקנאת שלמזה לאיילת, )פנט המשפחה כל את לנאות חזננו

 שיחקו והבנים תנ,١י טוב היה אחיו לבין בינו הקשו "אנטי", הנבה גילה עדיין שאיתי אף על
 נואה בנו ששניהם הבניין מקוביות. גזול" "בניין לבנות הציע איתי הפעמים, באחת יחד.

 מנית... את מחזיקים חעכחדים )א..שני אמרנו כאשר עמוזים. שני יזי על כנתמן לנו
 לקנוס עלול הבית אם שאלו הבנים ואבא, אימא את לייצג יכולים העמודים אם ושאלנו

׳?דוס. ء/٢لر2ا)־, زبر٠ IcjTIc ענה: ואיתי אבא? של העמוז את כווציאים אם

 את להחזיק מסוגלת אכן שהאם - מאחיותיו בשונה - שלו לאמונה ביטוי כאן נתן איתי
אותו. וגם - המשפחה

 נתנו הביתה. יחזוו שהוא חלומו ועל לאבא געגועיו על ודיבו לבכות התחיל אבנר בהמשך
 ואת לאבא שלהם הגעגועים את לבטא המשפחה בני לכל אפשננו וכך זה לביטוי מקום
הגינושין. אבל עיבוז מתהלין כחלק המשפחה, את שוב לאחז שלהם הנצון

 שלה הקושי בלט הנושא. סביב שלה האמביוולנטיות ואת זוכוים רצונות ביטאה האם גם
 בבעלה תלויה להישאר לה גנמה זו שאמביוולנטיות התנשמנו הגינושין. עם להשלים
 כן, המשפחה. וניהול אנגון של במיומנויות יכולותיה התפתחות את ומנעה לשעבנ
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 לשעבר בעלה עם סופיות אין במלחמות אזיוה אנוגיה להשקיע המשיכה היא למשל,
לילזים(. מיוחזות והוצאות )מזונות שונים תשלומים על

 אותם עובה וכן הילזים את בהן לשתף נהגה היא האמביוולנטיות, עם להתמוזז כזי
 לבין הווית, כסמכות בינה, הגבולות את וטשטשה אביהם מול במאבקיה וגשית

הילזים.

 ٢לייעו לבוא לאם והצענו יחסית מאוזנת בצווה תפקזה שהמשפחה התושמנו זה בשלב
 עבוזתה למקום הקשורים תכנים עלו האם עם השיחות במהלך לחזקה. כזי לעצמה

שם. הבינאישיים והיחסים

 "ננעלת", היא קורה: משהו כאשו בשתיקה להגיב נוטה שהיא בכן, להבחין לה עזרנו
 העבוזה במסגות הן שלה, בתפקוז פוגעות אלו תגובות להגיב. מסוגלת ולא "מתקפלת"

 צווך מנגישות הגזולות הבנות - להגיב מסוגלת ולא ננעלת היא כאשג - בבית בבית. והן
 במשפחה לכאוס שגוום זבו הווי, תפקיז עצמן על ולקוחות במקומה להגיב או להיכנס

משלה. אישי לטיפול לפנות לאם המלצנו זבו, של בסופו האם. אצל וב ולתסכול

ן١די١ סיכום
 שאנחנו כפי מקביל: תהלין היה הטיפול. לאווך נשמר הספו בית פסיכולוגית עם הקשו

 ותיקה שהיא הספו, בית פסיכולוגית האם, את חיזקנו ובמיוחז המשפחה את החזקנו
 לבין בינה הקשו ואת המחנכת את חיזקה ספוית, הבית המעוכת את היטב והכינה

*יחי

 אלימות של קוזמות תקופות למוות ומתפקז לומז כילד לאיתי התייחסה המחנכת
בתפקוזהלימוזי. ויויזה

 של המשפחתי הגוון בגלל )אולי איתי אצל משבו חל השנה, באותה הפסח, חופשת לפני
ממושמע. ופחות יותו אלים נעשה והוא החג(

 ולמווים למחנכת קונסולטציה ונתנה לתמונה נכנסה שוב הספו בית פסיכולוגית
וגיעה. חלה כן, בעקבות ההתנהגות. בעיות עיקו הופיעו שאצלם - המקצועיים

 לקויות אבחון לו לעווך שלו המחנכת ביקשה בעייתי, כתלמיז נחשב לא שאבנג אף על
 הספו בית פסיכולוגית בכתיבה(. קשיים )בשל העזינה המוטוניקה בתחום למיזה

 של המשמעות על חשבנו ביחז האבחון. את לבצע נכון האם - בהתלבטות אותנו שיתפה
במשפחה. ל"בסזו" שנחשב ילז אבחון

 והייתה קשה גינושין תהלין אחרי מאוז פגועים היו המשפחה בני כל לטיפול, הגיעו כאשר
 גבולות הצבת ביכולת בעיות במשפחה, היננכיה של בעיות היו ובוהו: תוהו של תחושה
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 המשפחה, מבני אחזי□ יזי על נשלטות בלתי כעס של התפוצויות הופיע, מתאימים,
ואלימות. צעקות פרצי כולל

 מילזים יותו סובלים גירושין אחוי ההווים אחז עם נתק יש שבו בבית שגזלים ילזים
 לפני כ"בעיתיים" הוויהם יזי על שנתפסים ילזים ההווים. שני עם בקשו שנשארים

 יותר להיפגע נוטים (٨ומ-ס למיזה מליקויי שסובלים ילזים זה )במקוה הגיוושין
(.2002 )זייזל, הגיוושין מתהלין

 לילזות שהפכו הגזולות, הבנות שתי ילדים": זוגות "שני בין מפולגת הייתה המשפחה
 במקומה; ה״בעייתי" הבן את לחנן וניסו אותה ביקוו גם אן אימן על להגן שניסו "הוויות",

המשפחה. של ה"ילזים" שהם הצעיוים, הבנים שני

 שסובל הילז, המשפחה, של המוצהו כ-קו נתפס שאיתי התושמנו, הטיפול בתחילת
 ראינו - שונות התעובויות לאחו - בהמשן אן לכויזה, וכולקויות מ-ססס ,٨0מ-

 איתי, כאשו "סמויה", נשאוה שלה הבעייתיות .IP היא גם בעצם מוים, הבכווה, שהבת
עליה. חיפה ובכן ה-קו של הבולט התפקיז את עצמו על לקח מוזע, בלא

 אביו על "שמו" כזאת ובצורה עצמו אל המשפחה של הכעסים ווב את כיוון גם איתי
 האב. יזי על המועזף בתפקיז נישא הוא כ"תמווה" המשפחה. של מהכעס יפגע שלא
 הוא כלפיו. שהופנו הכעסים מעוצמת האב את שיחוו וכך האש" את אליו "משן איתי

 למשפחה אפשו ובכן המשפחה, של כ-תו עצכזו את שם הוא כאשו עצמו, את "הקריב"
אליו. הכעסים את לכוון אפשו ולא נגיש היה לא האב כי אליו, ובים וגשות לתעל

 שהוצגו הבעיות ויבוי שעם הייתה, הואשונית בהיכוות מהמשפחה, שלנו ההתושמות
 של מעמזה את לחזק כזי בעיקו המשפחתית, בומה התעובות כל קוזם לקיים עזיף
 עיבוז לאפשו האב, של עזיבתו לאחו המשפחה של לוה-אוגון לעזור במשפחה, האם

 מתפקיזן הבנות את "לשחרו" במשפחה, אחז לכל מקום ולתת האב של נטישתו חוויית
איתי. של הקוובני המעמז על ולהקל ההווי

 רמת את העלתה האב נטישת הגיוושין. עקב האבל עיבוז מספיק נעשה לא לזעתנו,
הכלל. מן יוצא ללא המשפחה, מבני אחז כל אצל הנטישה חוזת

 מטפלות שתי לעבוז, החלטנו ו"כאוטית", גזולה ממשפחה בהתחלה שהתושמנו מכוון
 אחת כל כאשו בחזו, למתוחש יותו לב לשים לנו שאפשו זבו ב-ס יחז משפחתיות

 וואות עיניים )"אובע זה לחלק ומתייחסת מהמשפחה מסוים חלק על מסתכלת מאתנו
 ועמזות תפקיזים מאיתנו אחת לכל כאשו המשפחה מול כזוג לעבוז משתיים"(; יותר

דיאלוגים. ניהול של (modeling) וגם להם להוות וכן שונים,

 ٨0מ- שסובלים ילזים עם במשפחות במיוחז מתאימה ובמוזלינג ב-ס עבוזה
 את ולהזגיש להסביו יכול אחז מטפל השיטה. של הוב-גוניות בגלל למיזה ליקויי או



״Tin״״ ילד

 ה- עם הילד של ההתנהגות בהכלת עסוק הוא כאשר השני, המטפל של ההתנהגות
ADHD סגנונות איו לואות להווים מאפשות ב-ס מוזלינג של השיטה וגע. באותו 

 טוב עובזים הילזים, כלפי ובעיקו המשפחה, בני כלפי המטפלים של שונים התייחסות
 אחז מטפל בריתות: ביציות שימוש תוך לעבוז גם ניתן וברורה. מוסכמת המטוה כאשו

(.Ziegler & Holden, 1988) וכד' ההווה מול הילז את לייצג יכול

 כאשו גם בפנים להיות לאיתי אפשרה הואשונה בפגישה הפתוחה" "הזלת למשל,
 בינה לקשו תרמו שלא שלה ההתנהגות דפוסי את לשנות לוחל ועזרה ,٧1בח יושב הוא
 למשפחה, השתייכות של ותחושה אחריות בקבלת לאיתי פתח אפשר גם זה איתי. לבין

 הזימוי עקב בעיקו הנוכחי, בהרכבה למשפחה שייכות חוסו הוגיש הוא לכן קוזם כאשר
הנוטש. לאב כזומה לו שיחסו

 רגילה הייתה שוחל המסוים העבות באופן לשינוי להביא נועדה הטיפולית העבוזה
 אחריות לקחת חייב שהוא לחוש לו שגרמה בצורה מאיתי זבוים לבקש נהגה היא אליו.

 להתארגן התקשה שהוא מכיוון מייזי. באופן משימה כל ולבצע עצמו על מייזית
 באימפולסיביות הגיב הוא לביצוע, מהו להתאוגן או מייזית תשובה ולשלוף בחשיבה

 נכחה וחל הטיפול במהלן האם. של לבקשותיה והתנגז בקרה חסרות ובהתפרצויות
איתי. של ה-ססס תסמונת את ומחזקות "מפעילות" שזוישותיה

 רם בקול בינינו לזו-שיח ב-ס עבוזתנו ניצול הייתה נקטנו שבה נוספת טיפולית זרן
 כגר^ן, מטלות. שיבצע כזי לאיתי אלטרנטיבות מתן זרכי על לחשוב לרחל להציע וזרכו

 כדאי לכן אותן. לארגן מסוגל לא וגם אחת בבת בקשות חרבה לקבל יכול לא שאיתי
 :18.00 עד 16.00 בין כמו - מוקצב זמן בתוף שיעשה ברורים דברים שני לו תציע שרחל

 את לאיתי )להציע הנדרשות התכולות העדיפויותשל סדר לחשובעל להציעלרחל ا٨׳7د

ביניהן. לבחור האפשרות

 האם שונים, בטיפולים המשפחה מבני חלק היו שבעבר בגלל, אפילו ואולי למוות,
 זקוקה שהייתה התמיכה את קיבלה לא בעצמה ושהיא מהטיפולים מותשת הרגישה

לה.

 והיא בנוח להרגיש יותר קל לה היה המשפחה, כל בהשתתפות התחיל שהטיפול מכיוון
יותר. מאוחר בשלב אישית בה טיפלנו כאשר מואשמת פחות חשה

 יותר חיובית ולראייה יותר טובה להתנהלות להגיע למשפחה אפשר המשפחתי הטיפול
 כמו המשפחה, את שהעסיקו רגשיים בתכנים לגעת היה ניתן קרה, זה כאשר זה. את זה

 המשפחה. בני בכל שפגעו הגירושין ועיבוז האם, מנטישת חרדה שנטש, האב על כעס
המשפחה. של המוצהר כ-קו באיתי ההתמקזות את החליף אלה בתכנים עיסוק
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 החרדות להרגעת המשפחה, של לוה-אומן הביא המשפחתי ל١שהטיפ ספק, ١אי
 אפשרזת ١נת המשפחתי הטיפול האם. מנטישת החשש ולהפחתת האב נטישת מפני

 המשפחה מהם. אחז כל של החזש המקום ולעיבוז המשפחה בני בין לאינטראקציות
 המתאים מקומה את קיבלה האם למחנות. התאגזויות פחות והיו יותר התלכזה

הוריים. כילדים מתפקיזן השתחננו והבנות הונית, כסמכות המשפחתית בהירנכיה

 ולהוציא (ODD)- למיזה לקות ,ADHD) איתי של בתסמונת להכיו למזו והילזים וחל
 ישיוה, יותר ונעשתה השתנתה האם של השפה זה. בעקבות ה-קו של מהמקום אותו

ואסוטיבית. ברורה

 גומלין ליחסי הפכו היחסים משפחתו: בני כלפי ואמפתי קשוב יותו ונעשה נוגע איתי
 והוא הספו בבית מצבו על השפיעה הזאת הרגיעה למשפחה. שיין יותר הוגיש והוא

ללמיזה. פנוי יותו והיה ומורים ילזים עם יחסיו את שיפו

 מספקת. במיזה ולהכירה שלו התסמונת את לעבז הצליח לא איתי אלה, שינויים למרות
 אך האב. לנטישת כקשווה רבה במידה במשפחה המתרחש את לתפוס המשין־ הוא

 בעיני שלו הזיהוי את והפחיתו אותו חיזקו בטיפול שהתפתחו החיוביות האינטראקציות
המשפחה. של כ״הוע" עצמו ובעיני אחוים

 ולעקוב הזופק" על "היז עם להיות אפשר הספר בית פסיכולוגית עם הקבוע הקשר
 איתי את לחזק צוון היה כאשו והחברתי. הליכווזי בתחום גם איתי אצל שינויים אחר
 לצוות. קונסולטציה מתן למשל כמו זאת, עשינו הספר, בית בתוך נוספת התעובות זון

 אחת כל כאשו הצוות, ועם המשפחה עם ביחז התלבטנו ממוקז, אבחון התבקש כאשו
 ביותו הטובה שתהיה לבחירה הגענו וביחז שלה הייחוזית הראייה את תומה מאיתנו

 על הבחיוה של ההשפעות של ומווכבת וחבה ראייה מתון משפחתו, ועבוו איתי עבוו
החינוכי. הצוות ומאנשי המשפחה מבני אחז כל
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משהו" ממני שיצא יודע "אני ג.

הספר ובבית במשפחה בילז, משולב מערכתי טיפול

*נזן’וי אדריאנה "

ירושלים. שפ״ח - בכירה משפחתית ומטפלת מזויכה חינוכית פסיכולוגית - ١ריימ אדריאנה *

מבוא
 יזי על לטיפול הופנה הוא עשו. בגיל בהיותו הטיפולי' ל׳בורכז לטיפול אליי הגיע מתן

 והעברתו וגילה בכיתה מוצלחת לא שנה של למיזה לאחו הספו בית פסיכולוגית
 קשיים בריטלין(, )מטופל וריכוז קשב קשיי וקע על אחר ספו בבית משלבת לכיתה

 גופו-מוטוריים קשיים ברור(, מספיק עצמו את מבטא )לא שפתיים קשיים בלמיזה,
 למיזה של היסטוויה למתן חבותית"(. מסתזו "לא זעם, )התפוצויות חבותיים וקשיים

ינקות. מגיל מיוחזים וטיפולים מיוחזות במסגוות

במתן. הטיפול של הראשונה השנה את זה במאמר להציג בחותי

הטיפולי׳ ב׳מרכז הראשונה הפגישה
 התחבטתי חופשיות. ביתר עצמם את לבטא כזי מתן, ללא עימי, להיפגש ביקשו ההווים

 או להווים ٧יעו١ בליווי למתן, פוטני טיפול למשפחה, שיתאים הטיפולי ٧הערו בבחירת
 ,46 בת וחל, האם, את ואיתי זו בפגישה החלטה. לקבל נועדה הפגישה משפחתי. טיפול

 במפגש העיקרית הזובות הייתה היא מואה. נעימת במשמוות, הי-טק בחבות העובזת
 מתמיז עיסוק על העיז דיבורה מתן. של מצבו לגבי בחוזה, מלווה וב, צעו וביטאה

 אחז הוא שמתן לי נודע כן ביניהם. השוני הזגשת תון שלה, התאומים בין בהשוואה
 כי להזגיש וחל הקפיזה יותו, המוצלח כתאום נזב את תיאווה במהלן תאומים. מזוג
 יוזע הוא כי וסיפוה המשפחה, של ה״היפר" מתן את כינתה היא מאוז. חכם ילז מתן

 לכישורים בחוג משתתף בציור, מאוז מפותח טובה, בשפה וגשותיו את כהלכה לבטא
 במילים: אותו תיאוה היא מאוז. לו עוזו שלזבריה חוג וזומה, ציוו בעזות חבותיים

 האם של בתפיסתה כי לב, שמתי נפשית. אותי מתיש אבל המשפחה, של וף01הפיל
 מנהל לבן, שיעוו ,52 בן ישעיהו, האב, ההפניה. בעת שקיבלתי מזה שונה תיאוו יש

 טלפון מכשירי זוג על לענות הובה בפגישה בעיסוקיו. הערב שעות עז טווז שיווק, חבות
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 מתן, על כרימון תלונות מלא ונוע, לא באמירותיו, אימפולסיבי בווו, פחות זיבווו נייזים.
 "לא מהו"... "נשבו תלונותיו: מייוית. לו להיענות והצורף מתן של התובענות עם לו קשה
 בזמן מגיע "לא לו"... לעזוו צרין "אני לבז"... מתלבש "לא הכנסת"... לבית להיכנס רוצה

 כל היה: תחושותיו ביטויי את שניקז המשפט הספו". לבית ללכת ווצה "לא להסעה"...
 מתן על שיקלו פתוונות למצוא ניסו הם ההווים, של הקשה בהתמוזזותם ט!1’0 בוקר

 באותם בעוב להתלבש מתן החליט בבוקו להסעה בזמן להגיע כזי למשל, כמו ועליהם,
בהם. ולישון לבוקר, שבחו בגזים

 גזולים ילזים יש לזוג במשפחה. הזקונים בני הם התאומים כי התברר, השיחה במהלן
 משלה. בבית בעלה עם גרה לתינוק, ואם נשואה ,24 בת הבכווה הבת "אחו": במקום

 המשפחה, של "הקשוח" במילים זה בן תיארה האם לבית. ٢מחו הוא גם גר השני הבן
 למתן, גבולות לשים שיכול היחיז הוא הביתה מגיע כשהוא "היפו". הוא גם כי ציינה אן

 בן אחוי פחז. מתון לזעתה לו, מקשיב מתן אן באגוסיביות, זאת עושה הוא לפעמים
 תיכונית. בישיבות אקסטונים תלמיזים .18 בני היום - תאומים זוג למשפחה נולזו זה

 של תחושה אליי העביר הנאשונים ילזיהם אנבעת את גיזלו הם כיצז שלהם התיאוו
 (life Cycle) החיים" ב״מעגל אחג בזמן נמצאים הם כעת כי וננאה והצלחה, גאווה

 וסבתא סבא של בתפקיז הם אחז, מצז ؛.“(Carter & McGoldrick, 1989) שלהם
 אן מותשים, חשים הם למזי. קטנים ילזים בשני לטפל עזיין צניכים הם אחנ, ומצז

 מהם השואב מתן, עם בהתנהלות קומפטנטיות חוסג של הרגשה אותם מלווה בעיקו
הנגשיים. צנכיו אחג למלא בזנישה כותכויז עיסוק

 מבעלה, ריחוק בזיזות, מנגישה האם מאוכזבים. ואב אם של זעקה נשמעת מזבניהם
 וייענה עצמו על אחניות ייקח שהוא ומצפה מתן, בנו, על אחויות לקחת מתקשה והאב

 מפגש והצעתי זו פגישה במהלן שנאיתי מה את להם לשקף ניסיתי לדנישותיו. במהיוות
 הבכורה שהבת לכן מקום נואים הם שאין מואש, ציינו אן־ להצעתי, נענו הם משפחתי.

לעינ. ٢١מח בפנימיות לומזים ושהבנים בתינוק ומטפלת נחוק גרה היא כי תגיע,

הטיסזל מהלו
 הגיעו, לא הגזולים הבנים בלבז. ונזב מתן והבנים ההונים זוג הגיעו הבאה לפגישה

 בהתארגנות המשפחתי הקושי על לדבר הרבתה האם בפנימיות. לומזים שהם בטענה
 בתקווה מתן כלפי טענותיהם את להבליט ניסו ההווים מפגש, באותו הפגישה. לקראת

 את מוסיף כשהוא לזבויה, תזיו נכנס והאב לזבו, הרבתה האם מאגי". "פתרון לקבל
בלבז. מתן כלפי הרבות תלונותיו

 לגלות נהנים שהם היה וניכו המשחקים, שולחן ליז בחזר מקום מיז תפסו הילזים
 תפסה והאם יותר מרוחק נעשה האב מסוים, בשלב הטיפול. בחזר שיטוט תון "אוצרות"
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 /7?־ לעבודה צאתי’ م׳. סביב המשפחה ח״ כל כהורים: אכזבתם בהבעת מקומו את
 ל1פ١1הכ לציון נילז, שהוא מאז ٠'١ח כל את הקזשתי כי א', בכיתה ללמוד התחיל כשמת,

 של ושימה שולפת כשהיא זבויה, כזי תון וגבולות. סמכות מקבל לא מתן ף10ב1 כ׳.

 י٢2 ريت?)־/׳ Jid ٢,دا٦ ח?٢ Id)־׳ ,23) שוע־׳! ע,٥ואמר: התערב הוא מתן, על תלונות

ءامدءا. ٢ש חחרי£ ؟٢)־׳׳ ءاال ال?... ءاال ומ...٢כ
 קטע הוא אן השמיע, שמתן הטונים עוצמת את להוויז ניסתה היא נבהלה. שהאם נואה

هاار׳ا. שו^מיסן 1ء٢ו^מ٥בצעקה: אותה
 "מתן להישמע: לקולו ולאפשר מתן עבוו בחדו מקום ליצוו כזי התעובתי, זה בשלב
 תשובה וחיפש שקט חוסו גילה האב להתייחס. התקשו ההווים שונה". שהוא לכם אומו
 נזב ווק מבטה, את משפילה שהיא תון לחיין, וניסתה כולה האזימה האם האם. אצל

 ר? מוסיף: הוא אליי פנייה ועם ,٠٠רי2ח ا٠ار1ء ,0רי2ח رصماال> ן^ו׳٥להגיז: מסוגל היה

 בתפיסת הפעו גוזל לי התבהו השיחה במהלן צל)־)־׳. ئ)־׳؟ Id,)־׳ او׳م٨׳/٢2 ?שר׳ ا٢
 ייתכן אותו. מקבל נזב שבו האופן ובין עצמו, את שלו התפיסה לבין מתן את ההווים

 אן עצמם, ועל עליו להגן צוון מתון מתן של וקשייו בעיותיו את להכחיש ניסו שההווים
 קשייו עם בוזז אותו השאירה מתן, של הקיום חרזת את החויפה רק זו שהגנה נואה

(.Winnicott, 1965; ו 971)שלו הפוטנציאלי המוחב את וצמצמה

 בני והתאומים, ההורים עם מפגשים של זו במתכונת הטיפול התנהל ואילו מכאן

הזקונים.

 כלפי כעס ביטויי עם מוכזי, מקום ההווים( של )להפתעתם נדב תפס הבאות בפגישות
 ושני דבריו, על ום בצחוק הגיבו ההורים חזש. ספר לבית שלו המעבו על וקנאה מתן

 ר׳5דו 1ت٢ ר,)،0ר׳ ر׳2 ر1ت שוע׳ו וע٥נזב: יסן.٥٨שו/ 1ء٢מתן:^קסן התפוצו: הבנים

 PJ׳2A/ 1ء٢ سدارم ומתלונן ובוכה, צווח קולו, עוצמת את מעלה נדב בהמשן, ־.?١٨/٢٢

 imicsj ع׳ه٨/ ءاال צ,2)־1٥ מ? ىمحو١٢ءاال ح ..اوار.2ه וצושר׳ اصجم؟٢ال1)־׳׳امء٢ابر׳,ح1ء
 השתטח, כשהוא בוגליו. וווקע בוכה כשהוא הוצפה, על עצמו את השלין הוא )־׳!٨2ר׳

לעשות. מה יזעו ולא עשתונותיהם את איבזו ההווים

 לן קשה כמה לכם נדבמספראומות: אני מסוגלות תחושת להווים להחזיו בניסיונותיי
 ברין,תמשיכו לד תתייחסו מזה,!לא נבהלים אתם עוד הספר.כל בית לדרישות להיעמת
 ואפילו ביל באותו ילדים רבה בהצלחה נידלתם ו׳ו׳ לעשות. סו, יודעים שאינכם להרגיש

 זה היה האב לנדב. להשיב כיצד ביחד וחישבו כך על עכשיו נ׳ג׳כס לדנו גס? תאומים.
 להיותקשה? יכול ננו סו, כן: אותו ראה לא שמעולם ואמר אשתו עם בשיחה שהתחיל

 שיהיה חשבתי קשה, כך כל יהיה לנדב שדווקא ידעתי א7האם: دد?־,. ?707 ננ׳וג כולם
 נשאל ׳7^? ?,7 וסנ׳ו אז ?7 קשה כן 7د באמת ٥٨׳ ??.70 ׳ס77ו,׳ 7د אצל כמו 7וג׳
 נזב זבריה כדי תון ג?.7 סנו?ו נו7 ו,סנ׳ו7 צריכים גסג?٨׳ 7ו0٨נ׳ האם גר,٨ו״7٨׳ את
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 רבנים שני נבשיחר. במשחק 1ת١א שיתף ומת, המשחקים, ליז למקומו נחזו לאיטו קם
 ובעיקו מהם, מצפים שההורים בציפיות שעסקה ונינוחה, קצוה שיחה ניהלנו אליי. פנו

 ללא ממנו, מצפים מה בעצבזו יבין מהם אחז ושכל לבז זברים יעשו שהם בזוישה
 שנזב להורים הבהרתי (.Minuchin & Fishman, 1981) גבולות הגזנת וללא שיחה

 עליו נופל העול כל מתן, של לאלה ובעיקר לקשיים, מצזם התייחסות שבהיעזו מוגיש
 את ובה ברצינות וקיבלו המומים היו ההווים שלו(. )מילה "מתמוטט" שהוא חש והוא

הילזים. עם ביחז וגם ביניהם בבית כן על לזבו חייבים שהם והחליטו שלי השיקוף

 הסזוי את לשנות החליטו ההווים נזב, של ההתמוטטות ובעקבות הבאה, בפגישה
 לדעת נוכחו הם בבית, שענכו ביוווים לאחו התאומים. בין יותר שוויוני באופן החוגים
 אותם שהוביל זבו ממנה, נהנה פחות ושהוא וזושנית עמוסה במסגות לומז שנזב
 ההווים וציפיות כתלמיזים הבנים חובות סביב היה השיחה מוקז עליו. להקל זרן לחפש

 שהייתה הקוזמת בפגישתנו נזב של לתגובתו מיוחזת התייחסות הייתה כן, כמו מהבנים.
 סיום ולקואת ההווים עם בשיחה בזרימתו יותו נינוח נראה נזב ההווים. לזעת חריפה,

 יסו.۵חו ת2חר כך ٢כ٢ כוח ׳٢ ء,׳ا مت٢’ىمىم באמירה: הזיון את סיכם מתן המפגש

 )כולל החוגים במספו פוופווציות היעזו אינו הזיון כי לכולנו הזכיר הוא אלו במילים
דבויו. את להשמיע סיים טום וכי בו להתמקז שיש אלא נזב, לבין בינו טיפולים(

 שלום להגיז ובלי הכורסא על נפל חווו, היה מתן הבא, למפגש הגיעה כשהמשפחה

 לשוטט נוהג כותן הספו: בבית האחוון האירוע על סיפוו ההווים כוח. ׳٢ ין,٥אמו:
 הוא בכיתה, מעמז להחזיק יכול שאינו מרגיש כשהוא פעם מזי הכיתה. לכותלי ٧י
 לא מתן שבה שיחה, ביניהם והתפתחה אותו פגשה המנהלת הפעם, ושות. ללא יוצא

 על לה להוזיע לאם, להתקשו החליטה המנהלת בבוטות. והגיב עמה להתמוזז הצליח
יתנצל. שמתן וביקשה התקוית

 ء,ز ה,5רו ء,٢ ,٢יכו ء,٢׳,٢هرب٠ ־اء, رز٠٠٨ر כעסו: את ביטא מתן בפגישתנו,
׳.٦٨הכי٨/ ׳اهء, ,٢יכו ן٥٢

HI■. סביבן... והכול כוח לן יש ווצה שאתה מה לכל כוח, לן יש לחוגים

 משמעות ر!١يك٢ /مض )،׳ار٢ ר'ר3> /׳”ר׳ ׳ا.٢ء,ا ,٩٢ר׳יוו٢ ־7די5 ה״^׳ ,٥٢י٢ו,٥מתן:

קיים. לא אני יכול, לא אני בזבויו: שמעתי שאני נוספת

 האב ההווים. מצז אונים חוסו של תחושה הייתה שקט. השתרר הללו הזבוים אחו
 אומר אתר, המצב:לסר, את וליפות מתן את לפייס ניסתה האם מוחלטת, בצורה הסתגו

יפה... אתה חכם, אתה זה, את

!’٢ ימ٥٨׳סו/ ,٥٢ PMء מתן:
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 Minuchin ופישמן) מעושי! (,Kerr, 1981 )ראה: שלבואן גישתם לפי להתערב מחליטה אני
1981 ,Fishman )& פיתוח לצור! אב-ב! בזיאזה כך אחו ומיז אם־בן, הזיאזה בתון 

בשבילך. MO מה למתן תגידי ٨׳ס׳٨מבקשת:׳ אני והכלה. זיאלוג

לן. טוב לא למה מבינה ולא דואגת, ואני מיוחד אתה שנולזת, שמחה ١אנ٠ר«ר.١.רר

׳.٢ر٩ه٨ىاد ء,٢اء,مث כוח י٢ ءا׳ا د' מתן:
ב.1ט לך שתצליח,שיהיה רוצה אימא:^ג׳

 לך ודואג עייף ابرو׳ טח, ל׳ ק٨כסח׳ז(׳ אנרגטי: יותו באופן הואשונה בפעם הגיב האב
 בן שתהיה רוצה )אני ממך, לי אכפת ט לך )לעזור בך, בטיפול לאימא לעזור ומנסה
אזם!

 /٠٢١٥٢ Mczn ״)׳,٢٥ 0ארח ءاز לאימא: פונה ו\.)0אג אאל 1c3׳Q> اوه’ ,,^٥מתן:
ور! اءرها م’و٢׳ ׳סי׳סה
 לעודזה מנסה אני מתן. של וגשותיו ביטויי את שומעת ואינה להתעלם מנסה האם

אומו. שהוא מה לכל ולהקשיב מלא באופן אליו להתייחס

 ומאזימה(. נבון בחיון )מגיבה ל׳ דואג שאתה שומעת שאני ראשונה הפעם 1٢אימא:

ככה اه2ن السر. Meبرالو ت,٢ا ,٧٧2ה p'lez ואומר: לשיחה נכנס נזב

و.ynjie 2٢ אר]/(,0)אג ככה ٥ו20ו׳
 בבית, נמצאת לא כשאימא הבנים, של הבזיז־ות להרגשת הנוגעת שיחה מתפתחת
 באמיוה מהשיחה יוצא האב העוב. שעות לפני ממילא רואים אין אבא שאת והוגשתם
 האם על מטיל האב וכך מעבוזתו, יותו מוקדם הביתה להגיע יכול אינו שהוא פסקנית,

 ׳01,7׳ ٨ל׳ האם: נוכח. לפחות והופן מהשיחה עצמו את ומוציא האחויות 1כוב כל את
יום! כל תי1לראותא )שצריכים לכס חשובה כך כל שאני

 הכול אין ששוב לראות, אותם והזמנתי הילזים של הראות נקוזת את להורים שיקפתי
 על וגם יומיומיים נושאים על הילזים עם ההיזברות להמשן אותם עוזזתי מאליו. מובן

ציפיות. תיאום כגון יורנר, עמוקים נושאים

 למשמרת שלה המשמרות עבוזת את שינתה שהאם היה, המייזי הטיפולי התוצר
קבועה.

 המורה הפעם, הספר. בבית חמורה תקרית על שוב ההורים סיפרו הבאה בפגישה
 מתן אותה. וחנק עליה התנפל ומתן בכיתה, לעבוז מתן את לשכנע ניסתה המשלבת

 ואה לא והוא אותו הכעיסה המורה שלו, הטיפולית שבשעה וסיפר האירוע את תיאר
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 نايكهر ء,٢ן٥הי ء/اد׳ا כריחה*/ ,٥הי הכזח. ٢כ p٥ אותר להווג רצה ורק סביבו כלום
ز׳م!’ه2 ח3ר, "זי היה برءاالالء׳, ء/ار׳,

 "חוסו כיצז שיואו כזי להישמע לדבוים נתתי מתן. זבוי לשמע המומים ישבו ההווים
 לא אותו, שומעים אין כי "הלח׳ןי", את לסיים בניסיון אלים למעשה הופן מתן של הכוח"

אותו. מבינים

!٦٢ء,ؤ ٢ه׳جا2 هءاال הסו٢ءازءاسن ...٥۵׳®ו*/ رتلءاول ٠٠י2<2חו, רין־ ן,الدا מתן:
 פסיכיאטוית העוכה לבצע מההווים זושה ספו בית יועצת הקשה מהתקוית כתוצאה

 כיוון כזו, בהעוכה מעוניינים היו לא ההווים הספו. בבית לימוזיו להמשן כתנאי למתן
לתרום. יכולה היא במה הבינו שלא

 מתן אן בחרו, בהלה של כללית תחושה הייתה הקשה התקוית על שלנו השיחה בזמן
 הספו. בית לעמזת ההווים מהתנגזות ומווצה נינוח ישב אלא למתח, שותף היה לא

 הם שאין גם חשו במקביל אן עליהם, וכמאיים כזוחה הספו בית את חשו ההורים
 שהציפה החירום תחושת את וחוויתי אלו זבוים שמעתי כאשו מתן. את להבין מצליחים

 צוות בין מפגש לאוגן ובחרתי חווה הספו שבית האיום את לחוש יכולתי ההווים, את
למשפחה. ביתהספו

 תון נענתה, המשפחה הספר. בית פסיכולוגית עם אפגש שאני הצעתי ואשון, בשלב
 הפנייה לגבי לשאלתם לטיפול. אליי בהגעה משקיעים שהם הרב ٢המאמ הזגשת

 אותו מכיוה שאני בכן אותם מרגיעה שאני תון העוכה, את לבצע המלצתי לפסיכיאטו,
איתו. בקשו להיות יכולה ושאני

 )ואה הספו בבית מפגש לקיים הוצע הספו בית פסיכולוגית עם שלי המפגש לאחר
 שתי ההורים, מתן, עם קשו להם שיש הצוות אנשי נוכחים יהיו שבו (,CIVIC לעיל,

 במפגש. מתן של שיתופו היקף ושיישקל הספר(, בית ופסיכולוגית )אני הפסיכולוגיות
 בקומוניקציה בעיות תיאום, קשיי עקב מרובים בקשיים כווכה הייתה המפגש הכנת

 במונחי המעוכתי )בקע( הסזק את ביטאו אלו סמכות. להפעיל הספר בית של וביכולתו
(.Ulloa!,973) אוג׳ואה

 ומשפחתו מתן כלפי הספו בית של מתאימה התייחסות חוסו חשתי התקוית בשלב
 מקביל לתהלין לב שמתי במערכת. חזשה שהייתה הספו, בית פסיכולוגית כלפי ואף

 שומעים שאין כמו בבית, אותו שומעים שאין חש מתן הספר: ובית בביונ שמתוחש
 זבו מתן, את להכיל מסוגלים ולא חוזים מבוהלים, שכולם גיליתי הספר. בבית אותו

 Ulloa)',2, ו 973) אוגוני בקע שנוצו התרשמתי אונים. חוסר לתחושת כולם את שמביא

 בצורה מסרים העבות של נכון ניהול מחוסו שנובע אוגוני, ליקוי של סימפטום הוא במעוכת בקע אונ׳ואה, לזבוי '؛
 של אפשוות שאין בסטטוס נשאוים שכולם ٦כ ההנהלה מצז לכן התכחשות ועם במעוכת הזוכים לכל בוווה



ייחודי ילד

 בתוכה לתיאום זוכים לכוצוא הצליחה לא המסגות כותן. את ההבנה חוסר על שהשפיע
 הפסיכולוגית את לשתף שלא בחו הספו בית פנימי. סזר היעזו של תחושה והייתה

 ללא וכמשוגע", כ״חולה יזם על הוגזו והילז מתן, עם ההתעובות בתהליכי החזשה
עבורו. חזש ספו בבית המשלבת לכיתה אותו שהביאו הנסיבות ואת אותו להבין ניסיון

 המתאמת שהייתה היועצת, השילוב, ומחנכת המחנכת נכחו הספר בית צוות עם במפגש
 יזי על שהתבקשה הספר, בית מנהלת סגנית הרגילות, והכיתות השילוב כיתות בין

 הספו בית פסיכולוגית וכאמוו, הפגישה את לנהל הספו בית ופסיכולוגית המנהלת
 שבית בתנאים נענכה שהפגישה אף על הטיפולי'. ב׳מוכז המשפחה של המטפלת ואני,

 למפגש, הגיעה לא נוכחת, להיות אמורה הייתה התכנון פי שעל הכונהלת, הציב, הספו
 במחצית נק השתתפה המחנכת גם אחוים. לעניינים מהחזג ויצאה נכנסה וסגניתה

 עמו הקשג חוסו את מתן, בהכלת קשייה את ביטאה המחנכת המפגש. של הואשונה
 מהמפגש פוישתה לאחו בפרט. כתלמיד ולואותו בכלל בכיתה לשלבו הקושי ואת

 הולמת, היעוכות חוסו ועל צוות אנשי היעלמות על הספר בית פסיכולוגית התלוננה
 האשמות הפניית תון־ המטפלת, הפסיכולוגית ועל ההווים על האחויות כל השאות תון

 בחותי זה בשלב האשם. את עצמה על לוקחת הספו בית שיועצת בווו היה מתן. כלפי
 בבית חזשה כיתה עם מתן של המפגש בין הקשו את לצוות להראות ניסיתי להתעוב.

 ניסיתי מהכיתה. ולבויחתו שלו לשוטטות אפשויים וכגוומים עליו כמאיימים חזש ספר
 התיאום חוסו גוום ומה פסיכולוגית, מבחינה שלו השוטטות משמעות את להסביו גם
הספו. בית פסיכולוגית לבין בינם וכן ההנהלה לבין הצוות אנשי בין

 את כולל מתן, לגבי שננקטת הוחבה הטיפולית הפעילות את תיארו מציזם, ההווים,
 שגם הפסיכיאטו, עם שקיימתי הטלפוני הקשר ואת שבוצעה, הפסיכיאטוית ההערכה

 ושהוא משדר, שמתן המצוקה לאותות ביטוי היא מתן של החריפה שהתנהגותו חשב הוא
 ליועצת וגומו במפגש לוגיעה הביאו אלה זבוים שהתחיל. הטיפול המשן- על ٢’ממל

 הפסיכולוגית למפגש. להחזיון בניסיון סגניתה, ואת המנהלת את המחנכת, את לחפש
 את להגביו במטוה מיוחזים, צוכים עם חזש תלמיז במתן לואות הצורן את ביטאה
 והיועצת מתן של הסליחה בקשת את קיבלה המנהלת בו. בטיפול הספו בית שיתוף
 לעזוב מתן התבקש זה בשלב לקנאתו. ולבוא לו להקשיב למתן הבטיחו המנהלת וסגנית

המפגש. סיכום את יותר כואוחו לו שיוזיעו הבטחה תון החזר, את

 זיאלוג ושנפתח הובהוו ומצוקתו מתן של שמקומו הוגשה נוצרה המפגש סוף לקראת
 להבהרת שתום החינוכי, הצוות בתון גם אלא הספו, בית לבין המשפחה בין רק לא אמיתי
 הוסזוו המעוכות. בין פעולה ולשיתוף מסרים להעבות חזש וזיבור תפקיזים חלוקת

ב׳מוכז'. המטפלת לביני, הספו בית פסיכולוגית בין קשו ליצוו שיעזוו המהלכים

 התפקיז את לקחת חזר האב הספר, בבית הקשה התקוית לאחו הטיפול, בהמשן
 שאינו התלונן מתן, של הגבולות" "חוסר על זיבו הוא מתן. על המתלונן של המרכזי
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 תחושה בחזו צרח1נ שוב בססו. לבית ולקום בבוקו לחתעווו רוצה שאינו לבז, מתלבש
 אב-בן, בזיאזה הקונפליקט את להעצים בזי מתעובת, אני וב. ומתח מותשות של

חושבעליו? באמת אתה מה למת] תגיד ׳לי٨,׳٨נ׳٨ואומות:׳

תינוק. כמו מתנהג אתה اح■

.٢ו٥ה5١ר,٥٢ן!٠מתן:^
 נשי׳נ/׳ס وح גדלים,תסתכל הילדים כל נעשה? סו, ושואל:^ מתן עם שיחה מפתח האב

 עז לך? צ׳וו/ס׳טל׳סל׳תוו ׳}*ושואלת:׳ משתתפת האם סר׳כ׳ס. נ*לק״ב׳7כ/לסכ,7כ(ל

אומו: שמתן

 )שעת ד!۴ו22 '5וח QjQjz ׳ام ٢כ icAi'ic ٢ש ׳?)־,رى هم ام۴ء,زء, ,٠? ء,ا. ٠׳۴ء,ا.

לעבוזה(. האם של היציאה

אותך? שיקים מה שלי,זה נשיקה אימא:סו,?ז

 אתה מה לר, וכסב׳ו אולי לך? מאמינה *ל׳ אימא לסר, מתך, אומות: ואני בחזו שקט

ממנה. רוצה

.’برنا/مك ואומו: רחב חיון מחיין מתן
?״م.٨/ ءا٢ دآل ]ا ח'02א ۶٧٧٥ לאבא: נזב

 מבטיח האב זאת: מזגימים כשהם האב, לבין הילזים בין האמון חוסו על מזבוים בחזו
 לביקווים יציאה או ביחז, עליהם שהסכימו צעצועים קניית כמו זבוים מיני כל להם

 התאוגן שלא או זמן חוסו של אילוצים עקב האב בו חוזר מכן ולאחו שונים, לאתרים
 שיס כן על מזבוים וההורים כלפיו, הלב תשומת חוסו על שוב כותלונן מתן כוספיק.

 זה מתן ועם יותו אותו ולשכנע לזבו אפשו נזב עם ٦א קצר", "פתיל יש התאומים לשני
בקשות". של הפצצות של "מטח

 צריך .אולי מתיש תלהמתין,להתאפק)לקדה1כוח חוסר למתן להיותשיש נכק,׳טל:١אנ
 תכניות לתכנן הרגלים, לשמת מקרוב, יותר לשמוע הזאת במשפחה יותר לאט ללכת

זרישות. להפחית קצוות,

 חשיבה יותו ויש משתתפים הבנים שבהם החוגים במספו הפחתה אכן יש מכן, כתוצאה
 זוכים על חשיבה וכן בפוט, מתן של ולאלו בכלל הילזים לצווכי החוגים התאמת על

 מתן. בעיני יותר אמין נעשה וכן יותו פעיל נעשה האב ההורים. של ההתשה להפחתת
 בחו׳ןי. לפעילויות משותפת יציאה לילזים הבטיח ואף האם עם ושוחח עצמו את בזק הוא

 של ספוו בבית הווית התעובות גם נעשתה במשפחה, שהתפתח הווזש השיח בעקבות
ההווית. הסמכות הוחזוה לו. התאימו שלא וחוגים לימוזים עומס מפני עליו להגנה נזב
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דיין
 ;(,Minuchin, 1974 Minuchin & Fishman, 1981) המערכתית התפיסה לפי

 באמצעות תפקיזיה את ומבצעת טונסאקציות זפוסי לפי הפועלת מערכת היא משפחה
 זיאזה אחת, תת-מעוכת מהווים ההווים והילזים. ההווים שבתוכה: המעוכות תת

 גזלים הילדים שלאוום החוקים את קובעת זו זיאזה ילזים. לגיזול ביותר חיונית שהיא
 קונפליקטים מול ומתנים משאים קיום לצורן והגנה, ביטחון תחושת מעניקה היא ובכן

 ומתן משא במהלך במשפחה. נוספת תת-מערכת הם הילזים טבעי. באופן שמתעוורים
 העצמי והביטוי העצמאות ומת את להפחית עלולה יתוה נוקשות המעוכות, תת בין
 בתחושת לפגוע עלולים גבולות חוסר או יתוה ליבוליות זאת, לעומת הילזים, של

 בזינמיקה חוזתם. את ומגבירים שלהם התסכול סף את מנמיכים הם שלהם, הביטחון
 משולשים (.Bowen in Kerr!, 981) משולשים בואן לפי נוצוים אלה אינטואקציות של
 במשפחה המתח כאשו שנוצוים במשפחה, יחיזים שלושה בין אינטואקציה מצבי הם

 להתקרב ٧מתאמ ٢הנשאובחו זה, במצב בחו׳ןי. להישאו לשלישי גוומת והזיאזה מחויף
 יחסים מעוכת ביניהם ושוורת מתקובים שניים כאשו בזיאזה. אחז יזי על ולהתקבל

 נוספות קואליציות נוצוות וכן השלישי, את להוציא מנסים הם קוובות לעתים טובה,
 החיצוני, שהשלישי, לכן גוומת שנוצרות קואליציות בין המתמזת התנועה במשפחה.

 ולמיצוי במשפחה היחיזים להתפתחות עוזנים משולשים הזמן. כל ומתחלף משתנה
 אחז, בילז המיזה על יתו מתוכזת ההווים כשתת-מעוכת בתוכה. קונפליקטים פתוון

 ניסיונו את מגביר הילז כזה, במצב אותו". "משלשת ובכן חרזתה את אליו מעבירה היא
 מהם. מופוז ופחות בהוויו יותר תלותי נעשה הוא גובות, חוזתו מכן וכתוצאה להתקרב

 את מוציאים הם ביניהם, הקונפליקט את פותוים ההווים כאשו בואן, לפי התקין במצב
 )בעל-ועיה, שונות תת-מעוכות ארגון בויא. משפחתי לאיזון וחוזוים מהמשולש הילז

 ליחיז כמאמן המשות חשוב כלי הם ומשולשים, זיאזות והיווצרות ואחוות( אם־ילז,
 המעוכות תת בין הגבולות של בהיוותם מיזת ומופוז. מובחן כ"אני" כפרט, בהתפתחותו

(.Minuchin, 1974) המשפחה של תפקוזה להעוכת יעילה מיזה אמת היא

 ילדיה לגיזול חוקים להפעיל שהצליחה זיאזה בעבר היו ההווים שלפנינו, במשפחה
 עם משפחתי לאיזון ולהגיע המעוכות תת בין יעילות טונסאקציות לקיים הבוגרים,
 קשייו וקע על הבוגרים מהבנים אחז עם משולש נוצר כאשו גם מסוזרת, היווכיה

 ההווים שבו בשלב הייתה היא ב׳מוכז', לטיפול הגיעה כשהמשפחה המיוחזים.
 של הזרשניות התביעות מול מתפקזת כזיאזה עצמם את להחזיק יותו הצליחו לא

 התאומים זיאזת לכן, בנוסף המשפחה. חוקי את לקבל המתנגזים הצעיוים, התאומים
 ולהפעיל אותם לבלבל ההווים, את למעלה( שתואר המשולש את )ליצוו לשלש הצליחה

 על ٢לח להפעיל הצליחו לא התאומים כאשו סמכותו. את "לשבוו" כזי האב על ٧לח
 שהצליחו עז בזוישותיהם לעמוז אותה לשכנע בניסיון האם, כלפי זאת עשו הם האב

בין ההירוכיה את שינה זה באופן צבוו שהתאומים ה״כוח" ולהכניעה. אותה להתיש
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 עם במיוחז תאוצה קיבל המשפחתית במערכת האתון חוסו במשפחה. המעוכות תת
 הם מאוזנת. כדיאזה להישאו הצליחו לא ההווים מתן. לבין ההווים בין שנוצו המשולש

 שלהם בטונסאקציות להתגמש הצליחו לא הם בעבו. אותם ששירתו החוקים את איבזו
 אליהם. הפנו והבלתי-מופודים הצעיוים שהתאומים השונות לבקשות הסתגלו ולא

 כשאין ובות, שעות במשן בבית לבז להישאו נזושו כאשו בוזזים חשו התאומים
 עם ושלם אמיתי באופן אותו ואו לא כי במיוחז, מכך סבל מתן לצוכיהם. מקשיבים
 המצב. את החויפה אחר ספו בבית מקזמת-משולבת לכיתה העבותו שלו. החויגות

 האיזון את לחדש כזי במשפחה הטונסאקציות את שוב להגמיש צוון היה בטיפול
המשפחתי.

 אן"מענל1ב ]לפי שלה הח״ם" "מעגל במשך שעף של ,תמיד בתהליך נמצאת המשפחה
 מהרגע המתפתחת המשפחה ויהשל1הה אתתהליך במשפחההואמןשגהמתאר "٥ר,מ״

 עז התבגוותם דוך גזלים, הילדים שבו הזמן ציו על שלבים ועובר להווים, הופך שהזוג
 Carter )ראה: הזוג חיי סיום עם המשפחה של האחוון לשלב ועד ההורים, מבית לצאתם

([.McGoldrick, ־1989 &

 (launching children) הקן" "עזיבת בשלב נמצאת המשפחה שלפנינו, במשפחה
 שבו בתהליך (Carter & McGoldrick, 1989) ומקגולדויק קאוטר לפי המתאפיין

 לימוזים, כמו לעצמאות, צוכיהם את למלא כזי הבית את עזבו הבוגוים הילזים
 צעירים, ילזים שוב לגזל בו-זמנית ושנזושו לסבים, שהפכו ההורים, וכזומה. נישואים,
 במתן לטפל הצוון עקב הועצם הקושי המווכב. למצב עצמם את להתאים התקשו
 של הקושי ועקב שלו הלמיזה ולקויות ٨DHD וקע על מיוחזת להתייחסות הזקוק

 המשפחתיים לשינויים ולהסתגל להשתנות הקושי שלו. הסינזנום את להבין ההורים
 Bowen in בואן )לפי שלהם באינטואקציה וב מתח ונוצו המשפחתי האיזון את מפו

1981 ,Kerr.) ניסיון לאחר חזש, ספו בבית משולבת לכיתה הועבו כשמתן גבו המתח 
 ומכישלון דחייה של קשות מתחושות סבל שבה וגילה, בכיתה מוצלח לא שילוב של

לימוז׳.

 הותיו הצעירים, לילזיהם גבולות לשים ההורים של הקושי בגלל המשפחתי, האיזון אובזן
 החריף בה שגם הספו, בית במעוכת מהלכים אותם חלו מעגלי, באופן אונים. חסרי אותם

 נזב שהילזים ציפו ההווים (.Jacobitz et al,. 2004) בבית כמו התנהגותו את מתן
 לצווכי קשובים להיות התקשו הם הגזולים. ׳לזיהם כמו עצמאית בצווה יתנהלו ומתן

 של החויגות את ולקבל להשלים הצליחו ולא וביחז, לחוז אחז כל הצעירים, התאומים
 ההווים שלהם, האונים חוסר על לחפות כזי מתקנת. חוויה עבוום היווה הטיפול מתן.
 שנקבעו כוהחוקים חלק אינם שהם הוגישו הצעיוים התאומים ביניהם. בוויכוחים הובו

 קבלת לצוון ומשולשים זיאזות בין אינטואקציות נוצוו כן אותם. קיבלו ולא במשפחה
הכוה.



ייו״די ילד

 שמלווה האחים, בין גזולה קיובה קרובות, לעתים מוצאים, אנו תאומים עם במשפחות
 נפוזות על המאבק קשיי על מוסיפה התאומות ביניהם. ההפוזה בתהלין רבים בקשיים
 בתוכה ולגלות ההזוקה האחים אחוות את לשמו הצורן עקב הטבעי, ההתבגרות בתהלין
 זו, במשפחה (.Fisher, 1986) מההווים הנפרזות לתהלין נכנסים בטנם וזאת נפרזות,

 בין הוב השוני בגלל אפילו אולי או זאת למוות אבל מאוז, בלטו התאומים בין ההבזלים
 הוגיש וק הוא נפוז. כאזם ולא כתאום לא זהותו, את לבנות הצליח לא מתן האחים,

 על כלפיו בטענות באו בעיותיו, את להכחיש בניסיונה האם, ובמיוחז כשההווים, נחות
 בבית משולבת לכיתה להחזירו החליטו שהם העובזה החויגים. הישגיו ועל התנהגותו

 במשפחה איזון חוסר כאמור, ויצוה, התאומים שני ביו הפעג את הבליטה נק אחג ספו
(1981 ,Minuchin & Fishman.) ולספק במתן לטפל בניסיונם ההורים, לכן, בנוסף 

 ٧הלח מהגבנת כתוצאה באחיו. נזב של הקנאה נגשות את העצימו שונים, חוגים לו
הטיפול. בחזו התמוטט נזב החסן, ותחושת

 שלהם החינוכיים ההישגים את והזגשתי ההווים של הסמכות את לחזק ניסיתי תחילה
 יציב קשו על והשומוים עצמאיים כאנשים כעת המתפקזים הבוגוים, לילזיהם ביחס

 את להבין מתן, של למצוקתו להקשיב ההווים את עווותי לכף, בנוסף המשפחה. עם
 לחוויית ביטוי כלומו לאיבוז", "הולן שהוא לתחושתו ביטוי כצוות החריגה התנהגותו

 ההווים הכחשת למיזה. ולקות ٨0מ- הסובל ילז להיותו הקשווה קיומית חוזה
 שלו באפשוות וחיבלה שלו הקיומית החוזה עוצמת את הגביוה מתן של חויגותו את

 מצבו בין המיזוג עקב הועצם זה קושי (.Kohut, ו 971))קוהסיבי(" מלוכז "עצמי לבנות
 זעקתו הייתה למות" הולך "אני (.Ogden, ו 990) האינטו-סובייקטיבי למצבו הנוירולוגי
 "אני באכזירתו ספוו. בבית לא וגם משפחתו בני יזי על נשמעה לא והיא ביותו העמוקה

 וואה לא "את קשייו. סבן בתון לאיבוז הליכתו את ביטא מתן אימא" של החריג הילז
 את אם משמעם: אמות"?! שאני כזאי אולי אעשה? שאני רוצה את "מה לי,..." קשה כמה

(.Winnicott, ו 965) קיים! לא אני אני, לא אני אחו, שונה, חויג, כילז אותי רואה לא

 צוכים ובעל חויג כילז בו( תכיר שהאם )ובכויוחז בו להכיו מהוריו זווש מתן את ואיתי
 את המכחיש מבט לו החזיוו זו, הכוה עם מבט לו להחזיו במקום ההווים, מיוחזים.
 כזי כזספיק פוטנציאלי מרחב עבווו היה לא כן שלו. מהותי מחלק אותו ומנכר החויגות

 המרחב הוא הפוטנציאל• המרחב (,Winnicott, ?965., 1971) וי]יקוט ]לס• בו לתמון
 יחסי אם־ילד, קשו יחסי מתוחשים זה במוחב אם־ילד. בדיאזה השניים בין החופף

 המוחבהבטוח,אשו הזזית.זהו להכוה הסולליםזון (mirroring)הזדהות מואהשל
 מהתמזמת בר1ע א1שה בתהליך כנמצאת,כנוכחת 1אתאמ תופס התינוק שבו בשלב מצר
 האינטר-סוב״קטיביות כי וטוען מרחיב (Ogden, 1990) גדן1ממנה.א אימולנפרדות עם

 של לכיוון המציאותי העולם ואת האם־ילז שבין הסימבולי המוחב את בתוכה נושאת
 פוטנציאלי מוחב לפתח לילז יאפשו יותו שמאוחו השלישי זהו סובייקטיבי. שלישי
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 איחוז שתאפשר מספקת אינטר-סובייקטיביות נוצרה לא נותן אצל עי[. בכוחות
)קוהסיבי(". מלוכז "עצמי של לנזילה כוחות

 קואליציה יצירת זון ١ת1כ אל (Joining) התחבוות ידי על אמפתיה טכניקות של בשימוש
 המטפל שבח שיטח היא ופישמן, כויתשין לפי - Unbalancing] האיזון את הפותי איתו

 בסולםההיררכי, ביותר באחזמבניהמשפחה,בזרןכללבזההנמצאבשלבהנמון תומן־
 שינויים להציע יכולתי וכן המשפחתי, לשינוי[ ٨למנ״ כד׳ באחרים תמיכה חשבון על

 "לוקוז המשפחה את מזמין המטפל (-Enactment) הטיפולים בחזו ביניהם ומתן במשא
 עם להתעמת שלהם, הטונסאקציות את לבצע כלומר, הטיפולים, בחזו ויקוזם" את

 Minuchin) חלופיים פתוונות למצוא ועוזו העצמתה את מאפשו כשהמטפל הבעיה,
1981 ,Fishman .])& מקזמת לכיתה מתן את החזיוו שהם שברגע להורים, שיקפתי 

 ותחושת שלו הקיומית החרזה חוויית עמו, ומתן משא ללא אחו, ספו בבית המשולבת
 הספו בית מצז אף למעבו, מתן צווכי את והולמת מספקת הכנה היעזו גבוו. הבזיזות

הקושי. את הגביר החזש,

 תת בין הזיאלוג חיזוש אפשוה ההורים יזי על וקבלתה מתן של חריגתו נושא פתיחת

 המשפחה עם להתעמת היה יכול מתן שבו בטוח, מוחב נוצו כן במשפחה. המערכות
עלחויגותו. כשלם ולהישמע

 חזש מוזל לבנות להווים עזרה הצעירים התאומים של הקונפליקטים עם ההתמוזזות
 מוזל פיתח אשר המעוכות תת שתי בין הירוכי המבנה של מחזש שחזוו הבית. לניהול

 והכיוו הבנים כלפי שלהם העמזות את שינו ההורים שבו החלטות, קבלת של חזש
 יכלו ובעיקו בטוחה ולהכלה חווית להזוכה וזקוקים צעיוים עזיין שהם בעובזה

 את קבלתם עם שלו הפוטנציאלי הכורחב את לו ולהחזיו מתן של חויגותו עם להתעכזת
ממנו. כחלק חויגותו

 שיחק הטיפולי' ב׳מוכז שפותח פסיכולוגיות שתי של משותפת עבודה של המוזל
 והאחות ב׳כווכז' אחת פסיכולוגיות, שתי של הקו-תופיה הנוכחי. בכוקוה חשוב תפקיז

 עם טיפולית ועבוזה הספרית בית המעוכת עם עבוזה בבז בז אפשר הספר, בבית
 הספו, בית כוערכת עם ושלי המשפחה של המפגש של המשותף התכנון המשפחה.

 בית להתאוגנות בתרומתו ובה חשיבות בעל היה ובים, מוכזיים צוות אנשי נוכחו שבו
 תכנון עם שהחלה העבוזה, כויוחזים. צוכים עם כילז מתן, על אחריות ללקיחת הספו
 הספו, בית יועצת בין הקשו לחיזוק תרמה במהלכו, ונמשכה הספר בית צוות מפגש

 בין התקשורת קיום חשיבות את הפסיכולוגיות( )שתי הזגשנו השילוב. וכוורת המחנכת
 בין בוורה תפקיזים חלוקת יצירת תון המיזע, זוימת את להגביו בכוטוה הגוומים כל

 מתן של הקשו חיזוק על המלצנו במקביל, השילוב. מוות של ואלה המחנכת של אלה
 לקיים זאגה הספו בית פסיכולוגית אותו. הסובבים בעיני תזמיתו שינוי ועל לכיתתו

 ניסתה היא כותן. של מצבו ולניתוח חווייתי לשיתוף הזזי, לעזכון המווות, עם קבוע קשו
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 לבית שייכות של תחושה אצלו וליצוו במתן, שזבק שטני" - "המיתי הזימוי את למחוק
 תחושה לתת ובות עזרה היא המחנכת.בכלאלה ידי על תפיסתו לשינוי הביאה היא ספרו.
 ניסיון נעשה כן, כמו שם. בהתקזמותו לתמון ומנסים הספו בבית לו שמקשיבים למתן

 ושחזקו אלימות, להתפרצויות בעבר שגומו ומערכתיים, אישיים שונים, גורמים לנטול
מתן. של החויגה התנהגותו את

 ב׳מוכז׳ ובמשפחתו בילז שטיפלה זו הפסיכולוגיות, שתי בין בתפקידים הפוזה זאת, עם
 כחשובה התגלתה ורציף, שוטף למעקב, ודאגה הספו, בבית המהלכים את שהובילה וזו

 תפקיד היה לכן מתן. של הבנתו לשיפור בצוות תמכה הספו בית פסיכולוגית היא. גם
 כיתתו לבני מתן של הקשו את לחזק כזי ולפעול להתגייס למחנכת שעזו ומבהיו חשוב

 וכיתת האם כיתת בין הקשו את להזק ובמקביל, שלו, ההשתייכות תחושת את ולשפו
 יותו. זוום נעשה מתן לבין המשלבת המווה שבין הקשו מתן. לטובת וק לא השילוב,

 לתפקז למתן שיאפשוו זוכים מציאת לצורן וסגניתה המנהלת היועצת, בין תיאום נוצר
 שוטטות ללא הספו בית חלל בתוך מכוונות הפסקות מתן למשל כמו הספו, בבית

 שלו העצמית ההגזוה והפחתת הספו בבית מתן של בהרגשתו לשינוי תומו אלה כל -
 להתפנות לי אפשרה הספו בבית הפסיכולוגית של זו התעובות במקביל, בעייתי. כילז

 קיום אפשרתי משפחתיים. עימותים בניהול ולעזוו לשקף להקשיב, המשפחתי בטיפול
 את איתם יחד ובזקתי משולשים, וביציות בזיאדות איתם התעמתי ולעתים קונפליקטים

 .٢בחו זמויות עם בקשו הנמצא והאינטואקטיבי, האינטוה-פסיכי העולמות: בשני קיומם
 להתייחסות מקום ליצוו שעזרה מתן, של הזעקה תישמע שבו וגשי מפגש אפשרתי

עבווו. אמיתי מקום ולכוציאת הווית

 המשפחה את לראות החל הוא גבר. במשפחתו מתן של שהאמון באופן התנהל הטיפול
 אקוטיים. במצבים אותו שמציפה החרזה מתון זועק הוא כאשו שמתעובת כמי

 הולמים פתוונות למצוא מסוגלים היו המשפחה בני כאשו בהזוגה, נעשתה ההתעובות
הדזי. אמון תחושת של מקום מתון מתן של להוגעתו שהביאו

 העבוזה מוזל - במשפחה המטפל לפסיכולוג הספר בית פסיכולוג בין הקשו
 לטיפול אחז: מצז ספוית. הבית למערכת (Modeling) זגם הווה - האינטגרטיבית

 מקרים, בין לאבחנה חיוני יזע למתן חוזה, שעוררו אחוים מבהילים בכוקוים
 אינזיקציות ילז, כל של הייחוזי הוקע בצז ההתוחשויות ניתוח אופן הפניות, ביכולת

 שינוי הספר, בית בפסיכולוג יותו יעיל שימוש פסיכיאטוית, או פסיכולוגיות להתעובויות
 שני: כוצז בכלל. שילוב וזוכי מטרות על ולמיזה מיוחזים צוכים עם ילדים לגבי עמזות

 הספר בית איום מול ההווים לחוזת כמיכל שימשתי זה במוזל משפחתית, כמטפלת
 זגם אני גם הפכתי כן למצוקתם. פתרון במציאת לצווכיהם וחיזוק לגיטימציה ונתתי

 גורמים עם קשו לקיום אקוטיים, קונפליקטים מול מחוזשת להתאוגנות כוחות, לאיסוף
אוון. זמן לאווך תקשוותית זון ולמציאת שונים מקצועיים
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 היא הספר בית פסיכולוג לבין במשפחה המטפל הפסיכולוג בין בתקשורת השקעה
 של הכוללת הואייה את מבטאת והיא וב ערן־ בעלת היא אן זמן, הזורשת פעילות

 את עצמו, את מבטא הילז שבה מעוכת הספו בבית רואה אשו החינוכי, הפסיכולוג
 מצוקותיו. את ואף והחבותי הוגשי עולמו את שלו, הלמיזה פוטנציאל את התפתחותו,

 המעוכת על ההסתכלות לכולם אפשותי ב׳מוכז', במשפחות המטפלת כפסיכולוגית
 להעצמה עזין, אינטואקציוני מוקם בעל אינטימי, ואשוני תמיכה כמקוו המשפחתית

 נמצאים ההווים ובו תאומים מזוג אחז הוא מתן שבו זה, במקוה הילז. עבור אישית
 האינטואקציות לנכז, סבים הם ובו-זמנית צעיוים לילזים הווות של שני חיים במעגל

 במשפחה המטפלת של האינטימי מהתפקיז כמטפלת שלי היציאה יותו. מסובכות נעשו
 עם ישיו ובמגע הספו( )בבית אחות פסיכולוגית עם פעולה שיתוף של יותו, וחב למקום

 מחזק כמקוו כולה המשפחה יזי על נחוותה הולמת, תפקידים חלוקת תון הספו בית
 המערכות, שתי יזי על מוכל וחש ממצוקתו שיצא למתן חיזוק בכן היה עצמו. לטיפול

 שני יזי על מקבילים בעווצים הליביזו תיעול אפשו זה ספוית. והבית המשפחתית
 בינינו, שנוצו הקשו את להגזיו שניתן לי, נואה להתפתחותו. מינוף ובכן הצזזים

 חי שבתוכן המעוכות שתי את המאיר אינטגרטיבי, הוליסטי, קשר הפסיכולוגיות, שתי
כאחז. מהמעוכות אחת כל ואת אותו ומחזק הילז ומתפתח

 מטפלים ידי על מוכות שהיא כפי מעוכתית, מעבוזה שונה כאן שתואר העבוזה מוזל
 יחז, הגוומים כל את בהפגישו מעוכתיים, חינוכיים פסיכולוגים ידי על או משפחתיים

 ונתום שתום מיוחז קשו נוצו כאן בזבו. הנוגעים הצזזים כל בין וב תיאום הזווש זבו
 )המשפחתית המעוכות משתי אחת כל של והזינכזיקה האישית הזינכויקה לגבי בהבנות

 יותר מקצועית הגזוה נעשתה אחריות. ובלקיחת תפקיזים בחלוקת ועזו ספרית( והבית
 זגם גם היוותה וזו במתן, הטיפול לגבי הספר בית צוות מאנשי אחד כל של התפקיזים של

(modeling) השונות. במעוכות ומשבו חיוום בשעות ומוגיע מכיל התעובויות לתהליך 
 הפסיכולוגיות, לנו, נוקיסיסטי( וק )לא סיפוק לתחושת תומה המשולבת העבוזה
 שלי המשותפת הכניסה בעשייה. המקזם הגוום את בואייתן המעוכות שתי ולחבוי

לטיפול. מנוף שימשה הספו בית פסיכולוגית ושל במשפחה מטפלת כפסיכולוגית

 לבין ובינם עצמם לבין הצוות אנשי בין הישיר הקשר איש שימשה הספו בית פסיכולוגית
 הספו בית צוות של המוזעות את להגביו עזוה שלנו המשותפת העבוזה המשפחה.

 והתייחסות עבוזה תכניות התאמת ובמצוקותיו, במתן הממוקזת החשיבה לחשיבות
 וחלוקת קומוניקציה ערוצי הסללת ככלל, המערכת של מחוזש ארגון אליו, טיפולית

 המסרים כיצז חשיבה תון זאת, כל המטפל. והצוות המוביל הצוות חברי בין תפקיזים
 הפרטים עם שלו ובקשר כארגון ספר הבית בתון אלו ערוצים יתרכזו וכיצז יועברו

 ובהובלת אחרות פניות בברור לצוות עזרה זו עבוזה חיצוניות. מעוכות ועם שבתוכו
בילזים. רציף בטיפול גם אלא חירום, או מצוקה בעתות רק לא אחרים, מקרים
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 זיעה’ עם שלהם, מטפלת של בעמזה המשפחה מזל ’נשאות ב׳מוכז' כפסיכולוגית אני
 מאפשות ה״תה לא החינוכית, המענכת עם משולבת עבוזה ללא בלבד, זו שעמזה

 הספר בית פסיכולוגית עם השילוב בתוכה. לאיבוז שהלן ולמתן למשפחה מספיק מיכל
מתן. של צמיחתו את אפשר בנפנז מאתנו אחת כל של והעבוזה

 משפחתי, טיפול או למתן פנטני טיפול לקיים אם הזרן־, בואשית שנעשתה החשיבה
 וכן משפחתי, טיפול על להחלטה הביאה הראשונים, המפגשים שני במהלך שבוונה

 ואת ולאהבה לקבלה שלו הצורן את זעק מתן ולמשולשים. לזיאזות להיכנס לי התאפשו
 מספקת במיזה עזיין מוכן היה לא הוא אן הוריו, מצז נפרז כעצמי להגזנתו הזוישה

 Minuchin), שמינוחין כפי פנטני. בטיפול ההווי המבט ללא נפרזות עם להתמוזז
 שימשתי המשפחתי, המטפל של והמקום המשפחתי הטיפול כזטות את כוגזיו (1974

 המשפחה. בני לכל שונות אפשוויות של במגוון טונסאקציות בזפוסי שימוש של כזרז
 הכוה כזקנה אשו רצפי תהלין חל מחזש מתארגנת והמשפחה מתוחשים כשהשינויים

במשפחה. אחז כל של העצמית בזהות ותחזוק

 עבוזה של כזוך אינטגוטיבי מעוכתי במוזל טיפול על הצצה לנו מאפשו זה מקנה
 ולילדים להווים ההכלה ויכולת האונות את החזותי שאני כמו מקבילים: תהליכים על

 בשונה הספו. בית למעוכת האונות את החזיוה הספר בית פסיכולוגית במשפחה,
 מתוגבות פעם לא שבהם חיוום, במקוי עושים חינוכיים שפסיכולוגים זוכוה מעבוזה
 נשמו כאן הפסיכולוגיות בין הקשו נוספים, בפסיכולוגים הכועוכת פסיכולוג של העבוזה

 זמן לאווך המעוכות לשתי שניתנו והליווי התמיכה במשפחה. הטיפול תקופת כל לאוון

מהן. אחת בכל ליציבות גומו

 שהמשפחה המשמעותית ההתפתחות הטיפול. של הואשון השלב הובא זה במאמו
 מתון ביוזמתם, המשפחה, של הבוגוים הילזים השתתפו שבו נוסף לשלב הביאה חוותה
 והיה מתן הבשיל שלביו שני על המשפחתי הטיפול במהלן בטיפול. חלק לקחת וצונם

השלישי. בשלב יזי על נעשה הוא שגם פרטני, לטיפול מוכן
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תקווה: גם יש כאג יש שגו גמקום ד.

22חושי בוויסות קשיים עם ילד של בסשסחח סיסול

* *ויינו ז־ו״־לי ■

 אופטימיות בי ונטעו משפחות על אותי שלימדו וילזיי שי’א אחיות". אימי, אבי, - למשפחתי מוקדש זה מאמו "
 ועז המשפחתי נטיפול צעז" מואשית אותי המלווה נלונזו, לזניאלה ח״בת אני עמוקה תוזה במשפחות. לטיפול

זה. מאמו לכתיבת
׳וושלים. שפ״ח - בכיוה משפחתית ומטפלת מזויכה חינוכית פסיכולונית - ו״נו זווולי *

מבזא
 אתהמוטיבים מתומצתת ותואשונותשהןמקפלותבתוכןבצווה١זוכןשלפגישותטיפול

 לחלום. הללו הפגישות זומות רבים במובנים מורחבת. בצווה הטיפול בהמשן שיעלו
 זיהויים, מתאפשרים תמיז לא אולם הטיפולים, בחזר כולם נוכחים והסמלים הרמזים
 של כזעכזיקה בהיכוות המלווה רטרוספקטיבי, כובט וק אכות. בזמן וקישוום הבנתם

הראשונה. הפגישה של חלום סתרי בפתרון יעזור המשפחה, את המעסיקים הנושאים

 קיפלה שאכן פגישה בטיפול, משפחה של ואשונה פגישה לתאו בוצוני זה במאמו
 התכוות את בקצרה אפרט מכן, לאחר הטיפול. במהלן־ שעלו התכוות את בתוכה

 ילז שלהם במשפחות טיפול על בהוהווים אסיים הטיפול. מתון אותן ואזגים המוכזיות
למיזה. לקות עם

 בפוטים עמוס הוא גם לחלום ובזומה מחזש פעם כל מותק הוא משפחות עם המפגש
 מתבהרים בהמשן אן ומבלבלים, עמומים הם שבתחילה וזקויות הקשרים ובסמלים,

 חבוו כהן משפחת אצל ומיוחז. יחיז אנושי מוקם של הרף, ללא המשתנה תמונה, לכלל
 ובאינטראקציה בנם של הייחוזיים הקשיים עם יחד ובות משפחות אצל המופיעות תמות

המשפחה. של תקינה התנהלות על הכביזו ייחוזית

 בו הראשונה. המשפחתי הטיפול פגישת לפני עוז הכותי כהן ממשפחת חלק את
 וחצי, שש בן בהיותו חובה, בגן השנייה בשנתו הגן, כפסיכולוגית להערכה, אליי הופנה

 וחשז וגשיים קשיים התנהגות, בעיות היו להפניה הסיבות התפתחותית. רופאה יזי על
היפראקטיביות. עם וריכוז קשב להפרעת
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 ,התפתחותו נוח תינוק חיה הוא קלה. נשימתית מצוקה עם קיסרי בניתוח נולז בר
 להתפתחות לבווכז ההורים פנו שלוש, בן כשהיה כווקזכות. הייתה והשפתית המוסווית

 גמישות החושי, בוויסות קשיים נמצאו בעיסוק ניפוי בהערכת נבה. תנועתיות בגלל הילז
 הפועה משמעם החושי בוויסות קשיים הכתפיים. בחגוות נמון שויוים וטונום יתו

 החוש )מגע(, הטקטילי החוש כמו השונים, מהחושים המסרים נקלטים שבו באופן
 תנועתיות התנסויות משקל, שווי לגבי הפנימית מהאוזן המגיעים )מסוים הווסטיבולוי

 מנח לגבי והגיזים מהשויוים המגיעים )מסוים הפרופווצפטיבי החוש בחלל(, ומיקום
 (.Kranowitz, 2006) והריח הראייה השמיעה, ומחושי ותנועה( גמישות ,٧לח הגוף,

ולימוזיות. חבותיות וגשיות, בעיות של להתפתחות "נוח" מצע הם אלה קשיים

 וצוון עזינה במוטוויקה קשיים ובה, בתנועתיות ביטוי ליזי באו אלה קשיים בו אצל
 קשיים נמון, תסכול וסף אימפולסיביות עצמאי, במשחק קושי מתכזזת, בפעילות
 ומשינה לוגיעה מתנועתיות למצב, כומצב בכועבר בשגוה, שינויים לקבל וקושי חבותיים

לעוות.

 מיזת על משפיעים וגשיים גוומים שגם בווו היה אלה, ממצאים אף על אולם,
 אין שבהם במצבים וגוע יותו הוא זאת ולעומת במתח כשבר מתגברת זו התנועתיות.

 יפתח שבר מכן, חשש הביעו הם פסיכולוגי לאבחון פנו שההווים בעת וגשית. טעינות
 זה לחשש המוטוריים. ומקשייו הריכוז מקשיי כתוצאה א' בכיתה שלילי עצמי זימוי

 קשיים עם ילזים מכיוה והיא פוה-ופואי במקצוע עובזת שהאם העובזה, גם תרמה
עמם. החינון כזערכת של ההתכזוזזות זוכי ואת דומים

 ביצועי ותפקוז הנורמלי-גבוה בטווח מילולי קוגניטיבי תפקוז נמצאו הפוומלי באבחון
 נמוכה שלו הוגשי הביטוי ושיכולת ונגיש נבון ילז הוא שבר התרשמתי הממוצע. בטווח

 וע", "ילז של הוא שלו העצמי הזימוי לימוזיים. בתחומים ההבעה ליכולת בהשוואה
 עסוק הוא מזוע. מבין הוא תמיז ולא עליו לכעוס שמובים חש הוא גבולות. מקבל שאינו

החלש. עם והזזהות באחותו קנאה של תכנים גם עלו כוחות, וביחסי בכוחניות

 עם להתמוזז למשפחה לעזוו שמטותו משפחתי, טיפול על המלצתי האבחון בעקבות
 צורן יש אם לואות מנת על א' בכיתה מעקב על וכן משפחתו ושל בו של הקשיים

 פנו ההמלצה יישום לצורך וההיפואקטיביות. הויכוז הקשב, לנושא תוופתית בהתעובות
 זון חיפשו ההורים מפגשים. מספו של סזוה התקיימה ושם במופאה לטיפול ההורים

 בשונה אולם מכן, הנגזרות המשמעויות ואת בו של קשייו את וכולל מעמיק באופן להבין
 הוגישו ההווים בבית. לבו גבולות הצבת של בחשיבות הטיפול התמקז מכובוקשם,

בעקבות הופסק. והטיפול החושי בוויסות לקשיים הולם מענה נותן אינו זה שמיקוז
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 ה״תה קשיים, על דווח שבו כי,1גי-חינ1הפסיכ,ל מהשיוות פסיכולוג ידי על שנעשה מעקב
 בכיתה לימוזיו את החל בו תקופה באותה לטיפול. התקבלו והם הטיפולי' ל׳מוכז פנ״ה

 בכיתה, חבותית מבחינה עצמו את למצוא התקשה בו הסתגלות. קש" התגלו שם א',
 הכיו שאותם ב', מכיתה ילדים ,٦לכ בנוסף מהילזים. פוחז שהוא ואמו בלילות בכה הוא

 יוויז לא אם שלהם ל׳חבווה' אותו יצופו שלא עליו א״מו חובה, ١בג הואשונה בשנתו
 למוות מהחבווה. חלק להיות וצון מתוף לזוישתם נענה אכן ובו בפניהם מכנסיו את

 גוברת בעוצמה ההווים חשו האחוון, לאיווע הספו בית צוות מצז ההולמת ההתייחסות
 לזבוים להיגרו עלול ושהוא חברתית להתמוזזות בכלים כואוי מצויז אינו שבר והולכת,
 זה בשלב האפשר. ככל מהו בטיפול להתחיל וצונם את הביעו כן ועל נוספים, שליליים

כמטפלת. לתמונה נכנסתי

הראשונה הפגישה
 האב פוה-ופוא׳, במקצוע עובזת 45 בת האם ילזים. ושני אימא אבא, כהן. משפחת

 השלב מבחינת שבע. בן ובו וו בת שיוה הילדים, ביטוח. כסוכן עובז חמישים בן

 האובעים בשנות ההווים שבה במשפחה מזובו שלה, הח״ם במעגל ההתפתחותי
 של המשמעות לי בוווה לא עד״ן זה בשלב היסוז׳. הספו בית בגיל ילזים עם לחייהם

 התפתחותיים: אתגוים שני בפני עומזת שהמשפחה לעצמי מציינת אני אן זה, מיזע
 הבת ואילו א' לכיתה הכניסה עם התפתחותי זחק ומצב מולזים קשיים יש הצעיר לילז

ההתבגרות. גיל סף על הבכורה

 נבוכים היו שההווים בעוז עצכום. את שיציגו המשפחה מבני ביקשתי הפגישה בתחילת
 המרכזי למעמזו באשו ומווגלות הכוה ותון האימפולסיבית בדרכו בו, ומהססים,
 יש זו בהתנהגות כבו החלום, לכזטאפוות נחזוו אם לאתגו. ראשון נענה במשפחה,

 Minuchin), מינושין שהזגישו כפי שהוי בהיווכיה, הקשווה המשפחתית לתמה ומז
 כז׳ המשפחתי במבנה בוווה הירוכיה של חשיבות ישנה אחוים ותיאווטיקנים (1980

 ׳ותו מתאים זה שבשלב להווים, בעזינות הבהות׳ המשפחה. של תקין תפקוז לאפשו
 ואני עצמה, על מספות היא נענתה. האם ואכן ליז״ם, המושכות את "קח מהם שאחז

 רוצה ה״תה היא זבוים אלו ותציג שלה המוצא משפחת על גם שתספו ממנה מבקשת
 מוותרת הייתה היא משם זבוים אלו ועל הגרעינית, למשפחתה ולהנחיל משם לקחת

האכפתיות, אווירת את עימה לקחת שמחה ה״תה שהיא עולה, מזבויה (".Hall, ו 991)

 עומדת התיאוריה בבסיס . (Hall, ו 991 ואה: Bowen)בוו, מ. של הוב-זווית התיאוויה על מבוססת זו שאלה ال
 משפחתיים זפוסים כלומר, מולזתו"( "נוף טשוניחובסק׳ )במקוו: משפחתו" נוף תבנית הוא האזם”ש ההנחה

 יכול המוצא ממשפחת מובחנות של מוזע תהלין ווק המשפחה של ההתנהלות על ומשפיעים לזוו מזוו מועבוים
הללו. בזפוסים בחינה של בוסוים מנחב לאפשר
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 היא שם שהיו הצעק,ת את ٦א שלה, המוצא במשפחת שנהם העזרה !הושטת הזאגה
להשאיושם. ווצה

 שבמשפחתו ווצה שהיה הוסיף, הוא שלו. המוצא משפחת ועל עצמו על האב סיפו אחריה
 בה חוטא שהוא היתו, זאגת שאת בעוז הזזי, וכבוד דאגה מסירות, תהיה הגרעינית
בעבוו. שם, להשאיר מעוניין היה הילזים, כלפי לפעמים

 זה, בשלב עצמה. על לספר רוצה ואינה מתביישת היא שיוה, הבת, של תורה כשמגיע
 מה מבינה אינה ועזיין קוזמת היכרות אותי מכירה שאינה היחיזה היא הנוכחים כל מבין
 והיא עליה שיספו ווצה הייתה היא מי אותה שואלת אני הטיפולים. בחזר עושה היא

 ,1ا)’9ىرء٢٢ بر20ا1ء די/>2ח دم )־׳׳>هعن٢ر2ا)־׳1ء ICD מספר: בר בר. על מצביעה

ICD פונה שיוה ה.2ו٥ ו٠’ה ج٨ا٦ؤ2 ׳٢ולר/٥ יחכאח, מ9*ע״ ׳?ד, يرءااو ר2ל 
 היא אימא: מסובת. ושירה בעצמה לספר אותה לעוזז מנסה האם שתמשין. לאימה

 ר למעי צריך )אחראית,לא ועדינה,נבונה רגישה ٨מ׳׳ יע׳ס. דברים המון בר, מיוחדת,׳ש
מאוד. וביישנית שצריכה מה לארגן ,יודעת ביותר הטוב הצד על הכול ,עושה לה

 ء,ال >٢٢,نربا٦٢ا ח?0>٢ 2ווה٠ ءاال שירה: של לתיאווה ראי כתמונת עצמו את מציג בו
 P'Aجهر ה2מד \C2\C\ icaI'Ic ذليما. ה2הר م?ام/2 ر2ن٢ا ن?ه2 ءآلاللر 2וה,۵ 1ء٢

 הוא הספר בית על .p׳A/٥،>٢p>Mf٥2’٢٥A/ اءاال ו?ד22 P? /٠٢ 'jicQj ״٢٥ p׳o٥כו
 ר2כ 0׳٢ليحمئ ׳Jidb ٢٢عP'Q,? p 2׳٦2؟ ׳٢ p٦٨٨v p׳٥٥f/A حم.’ح ن نيم ليم ו٥٢לה אומו:

ין.2א ء,٢اء,ال ירק20٨/ ה٩1٨ה/ p׳٥e/A>٢ .2ו٥ הכי ו٥רו?٢

 שיוה הילזים. בין נוקשה תפקיזים חלוקת שקיימת בביווו, עולה הללו מהתיאורים
 ואילו והמתגמלת המאווגנת האחראית, הנבונה, העזינה, הרגועה, הטובה, הילזה היא
 ספק, אין ושמעליב. עליו שכועסים בשקט, יושב שאינו המשתולל, הוע, הילז היא בו

 ההתארגנות קשיי בתנועתיות, הצורן החושי, הוויסות של בתחום בו של שהקשיים
 של מהתיאוו הזאת. התפקיזים שלחלוקת ולקיבוע להתהוות תומו המוטוויים, והקשיים

 התנהגות של מקווה היטב. עצמו את ומביע למצבו מאוז מוזע בו כי להתושם, ניתן בו
 בהיעזו זה, שבמקוה נראה אן במשפחה. הקיימים המפותחים המילוליים בזפוסים זו

 התמוזזות יכולת ללא אן לקשיים, המודעות עם נשאו בו קשייו, של מארגנת המשגה
האבחון. מן בביווו שעלה כפי רע", "ילז של פנימי זימוי עם נשאו הוא איתם;

 במשפחה להתוחש צויכים שינויים ואילו לטיפול אותם הביא מה שאלתי זה בשלב
 ^/ר׳ב׳ס,מבס׳ס,ס^נר״ר׳ס, 0׳7׳ל ר׳ס האם: הייתה להשיב הואשונה 24הטיפול? במהלן

יש אבל חכם. שהוא ובר ומקסימה ונבונה וחכמה לומדת ששיוה בכף גאים מאוד אנחנו

 בהגזות אקטיב״ם שותפים ؛המשפחה המטופל הן1ש שינוי ממוקזות תופיות של התפיסות מתון לקוחה זו שאלה "
O'hanlon et al,. 2003 למשל, ואה הטיפול. של הממוקזות המטוות

I 342



שלישי שער

 להפסיד קשה לבר למשל, להתמודד. מצליחים לא שבהם מצבים בבית, קשים זברים
 והוא תעסוקה צוין הזמן כל הוא מקבל, ולא משהו כשרוצה לו קשה מאוז במשחקים,

 בין קנאה המון שיש מוסיפה, האם רוצה. לא כשהיא ره תו אי לשחק שירה את מכריח
 שיישחקו מצפה הזמן כל שבו מוסיף, האב ביניהם. יומיומיים מתחים והובה האחים

 במהלן זמן פסק אין איתו. שישחקו אותם להכויח ומנסה לשני האחז מן עובו הוא איתו,
אותם. שוחק הזה ٢והלח יומיומית היא הזו התובענות כולו, היום

 את שואלת אני برا.׳2ج id nMc. اوه?’ ءابر)־׳ يرءالدو, ומתויס: קופ׳זי בו זה בשלב
 (Minuchin, 1980) מינושין פי על יושב, הוא שמא או בלבז מגרונו מזבו בו האם עצמי

 נוכח אינו שהאב כן על מחאתה / מחאתו את מביע זה גבוה וממקום האם" כתפי "על
 בטווניה, לו ואומו לבו עונה האב וגשית. או פיזית בנוכחות מזובו אם בין בבית, מספיק
 המשפחתית למקהלה מצטופת שיוה לשחק. חשק לו ואין עייף שהוא לקבל לו שקשה

 תי1א ומלקקת קופצת !כשהכלבה Uשאשחקאיר רוצה רחמן כל הוא אחיה. נגז ולטענות
 בבית צעקות פחות שיהיו נם רוצה ׳٥מות:ר,״1וא מוסיפה .שירה ממני אותה מרחיק הוא

מתכוונת? היא למה אותה שואלת אני ככר,. ימשך !שהמצב

 ומצטרפת קופצת ושירה מים לשתות לצאת ווצה האב מתח. מאוז הובה יש בחזו
 עם התמוזזות של יום אחוי ובה עייפות יש שבעוב מסביוה האם חוזרים, כשהם אליו.

 של בצעקות המתבטאת התפרצות ישנה קוובות לעתים מכן, כתוצאה בו. של הצרכים
הילזים. את מאוז מפחיזות אלו צעקות כאשו ההווים, בין ובצעקות האם

 Identified) 1בהסבוה,האםממקזתאתהמתחיםבביתכקשוויםלבו.במובןזההואה-ק
Patient) במונח המשפחה. של IP וגשיות בעיות לו שיש במשפחה לילז מתכוונים אנו 
 פעמים התסמינים. את שמגלה זה והוא המשפחה, של לזיס-פונקציונליות בתגובה

 "מתלבשת" המשפחה של והזיס-פונקציונליות קשיים עם ילזים הם ה-קו ילזי ובות
 העייפות בגלל הם ההווים בין והצעקות בבית הכעסים כהן, משפחת אצל עליהם. זווקא

 מעמסה כתפיו על נושא בו הואשוניים, לקשייו בנוסף כלומו, בו. עם בהתמוזזות
כולה. המשפחה של הקשיים את נושא הוא למזי, כבזה

 היא האחז במישור תפקיזים: שני ממלאת שיוה לכן קוזם שהוצגו הזבוים בחילופי
 "הילז בתפקיז בו את שמקבעים ה-קו נגז ולטענות המשפחתיים לקולות מצטרפת

 לפיו הסמוי המשפחתי החוק את ספגה שירה הטובה", "הילזה בתפקיז ואותה הוע"
 מהתיוג לה נוח לא שבו-זמנית, גם, נראה אן וועים. טובים ילדים בין נוקשה חלוקה יש

 אחרים מתחים עבו אל בו של מהתנהגותו הכובד מוכז את מסיטה והיא הזיכוטומי
 כן על מצביעה היא מוזע לא שבאופן גם, ייתכן מכן. שלה החששות ואל במשפחה

 מתחת אן הכוחי, הוא בהם שהטיפול המים, פני הם בו של בקשיים שההתמקזות
 בבחינת הם המשפחתי בטיפול ילזים ובות פעמים אחוות. סערות גועשות המים לפני
 לזבו חוששים אן וואים שכולם זבר החלום, מסתוי מה זבו מגלים - התנ״כי יוסף
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 יחסית מגלים עכבות, חיעזר או תנקייח ואייתם בגלל וחילזים, עיוום"(, )"חמלו עליו
 להעלותם כדי במטפל אמון ורכישת זמן יותו דבוש שלמבוגרים "סוזות", בטיפול מוקזם

 כאלה במצבים המשפחה(. תפקוז על אלה נושאים של להשפעתם מוזעים שאינם )או
 כמובן מעולים. וכקו-תופיסטים הטיפול של האבחנתי בחלק כזרזים הילזים מתפקדים

טיפולית. מבחינה המתאים בעיתוי בהן ולהשתמש אלו הבנות לשמור המטפל שעל

 ההורים. של והן הילזים של הן בחזר, והחששות המתח את מרגישה אני כאן, גם קרה כן
 של ראשוני בשלב שאנו מכיוון אולם, המשפחה, שלמות סביב חשש העלתה שיוה

 אכרות בטרם זה בעיתוי הנושא את לפתוח מתאים שלא לי בווו גבוהה, והחוזה הטיפול
 לצייר המשפחה מבני אחז מכל מבקשת אני זה, בכוקום המשפחה. עם טיפולית ברית

שלו. המשפחה את

٥٧
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שלישי שעו

 )למשל: משפחתי בטיפול בציווים שימוש של ביתוונות מלאה המחקבית הספוות
1983 ,Jenkins & Donnelly.) זיאגנוסטית היא שמטרתן שונות טכניקות ישנן 

 היום שהיא כפי המשפחה את לצייר אחז־ מכל לבקש אפשו למשל, כן, וטיפולית.
 לבקש גם אפשר לראותה. רוצים שהיו כפי המשפחה את מצייוים שבה נוסף ציור ולבקש

 המשימה סביב מתאוגנים הם כיצז ולואות המשפחה בני לכל משותף אחד ציור מהם
 רמת את להוויז ואשית, מטוות: מספו שימש הציוו שלפנינו, במקרה המשותפת.

 פעילות זוהי שנית, שעלה. ה״כבז" הנושא לאור בחדר הרגשית והראקטיביות המתח
 שפה לכולם, משותפת" "שפה לשמש יכולה והיא המשפחה בני כל משתתפים שבה

 להערין ניתן זה במצב עולמם. אל מצטרפים והמבוגרים הילזים שפת בבסיסה שהיא
 הימני )הצז שלה היצירתיות ואת המשפחה של (playfulness) המשחקיות את גם
 )הצז רציונלית חשיבה שעוקפת מילולית, לא בטכניקה השימוש שלישית, המוח(. של

 את המשפחה מבני אחז כל של התפיסה על וב אור לשפון עשוי המוח(, של השמאלי
 כזו מפעילות המופק במיזע המשותפת ההתבוננות רביעית, בתוכה. עצמו ואת משפחתו

 מתארגנים שבו )האופן התהלין ברמת והן הציורים( מן העולים )התכנים התוכן ברמת הן
 ניתן למשפחה. המטפל בין משותפת שפה יוצרת לציורים( ההתייחסות ותהלין למשימה

 באה המשפחה שבגללם הנושאים את לקזם כזי הטיפול, בהמשן זו בשפה להשתמש
לטיפול.

 אן מקלונים, זמויות משרבט בו רבה. ברצינות למלאכה ניגשו אבל נבוכים היו ההווים
 בציור. יותו ומשקיע הזף את הופן הוא במטלה, משקיעים ואחותו שהוריו שנוכח לאחו
 היחסי בגוזל שנואה כפי והילזים, ההורים בין ברווה הירוכיה ישנה ההווים שבציורי בעוז

 נואה גוזל. באותו כמעט הן והילדים ההורים דמויות הילזים שבציווי הוי הזמויות, של
 המובילים כמבוגוים עצמם את תופסים שההורים העובזה, את מבטאת זו שתופעה

 הם מבחינתם, כן. זאת וואים אינם הילדים אן עליהם, מגנים גם זו ובזרן ילזיהם את
המשפחתית. בזמוקוטיה זכויות שווי אזוחים

 את משן מה האחרים, של לציווים יתייחס אחז שכל המשפחה כובני מבקשת אני
 האחת התרחשויות, שתי על להצביע אפשר כאן וכו׳. בציור אותם מסקרן מה עיניהם,
 אחז כל של לציווים התייחסות ישנה התוכן בומת התהלין. בוכזת והשנייה התוכן בומת

 תחילה שיסתכלו מאוז רוצה בו נוספת. התוחשות ישנה במקביל, אן המשפחה. מבני
 אי- התייחסות. וזווש מועיש זבוים, עם מתעסק בחזו, מסתובב הוא שלו, הציור על

 (enactment) הפעלה כאן שיש ובפוט לתהליך להיזוש בלא בתוכן להמשין אפשר
 בכן, הכרון הקושי אף על אם ההווים, את שואלת אני בבית. יומיום המתוחש מצב של
 שהוא להמולה להתייחם לא אפשו ואם מגזלת בזכוכית בו על להסתכל לא יכולים הם

 במקביל, כאן. ינסו הם אן להתעלם, מצליחים אינם הם כלל שבזרן אוכווים הם יוצו.
 שהוא שבווו ומכיוון תווו, שיגיע עז להתאפק שלו הקושי את לו ומשקפת לבו פונה אני
 לעשות יכול שהוא משהו על לחשוב יכול הוא אם שואלת אני ולחכות, לשבת מסוגל לא
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 עוסק שבו אף שעל מציין, האב בפלסטלינה. לשחק מתחיל הוא הציפייה. על להקל כדי
 את ומוחיבה לבו פונה אני בחזו. שמתבחש למה קשוב מאוז שהוא בווו אחו, בזבו

 בחזו. אחות בפינה משחק שהוא אף על איתנו שהוא יוזעים שאנחנו האב, של המסו
 כויזע מתן בו. ו בכו ילזים מאפיינת הקשב פיצול שיכולת להווים, בפנייה מוסיפה אני

 להכיל יכולתם בהוחבת וכן ההווים של בהבגעה לעזוו עשוי ילזם של הקושי על להווים
אתהילז.

 עם ביחז המפויעה, ההתנהגות מן התעלמות של (modeling) הזגמה כי נואה
 מאוז חשובה שלו, בדוכו ולהקשיב בשלו לעסוק לבר המאפשרת אמפתית התייחסות

 שלילי בכזעגל נמצאים כותמדת בתנועה הנכוצאים לילזים הווים ובות פעמים להווים.
 מקשיב, אינו זבוים, עם מתעסק יפה, יושב שאינו כן על הילז את ולבקו להעיר של

 תווו הגיע כאשר התחדזה זו התעובות של החשיבות אי-שקט. יוצו כללי ובאופן מועיש
 האם בתגובה, .שלך ר1’םצ מדבתםעל בואכשאנחנו ביקורתית: בנימה קוא ואבא בו של

 מתנהג כשבו נורא, להוגיש לא לעצמה מושה שהיא המקומות אחז זה שכאן אמוה
.25תתנתגכך אתר! שגם ׳٨׳7האב:/כ כלפי חינוכית בנימה הוסיפה ואז בזוכו

 לעשות לו מותו האם מבלבלת. להיות עלולה בשלו לעסוק לילז שההושאה לציין, חשוב
 התמיזי והצוון בוויסות הקשיים שמכתיבים מה פי על להתנהג כלומו לו", ש״בא מה את

 בו עבור ממנו? מצפים שההווים כמו הכיסא על בשקט לשבת צויף שמא או בתנועה,
 בוויסות("." )הקשיים מיצוי לי ואוי ההווים( - )בהשאלה מיוצוי לי "אוי של מצב זהו

 שוב עצכזם את מוצאים והם ההורים ציפיות לפי להתנהג מאוז קשה בו ככוו לילזים
 שילזים שמכיוון החשש, תמיז קיים כן, כמו מעצמם. ומאוכזבים אחוים מאכזבים ושוב

 לכעס תמיזי באופן חשופים הם מכן וכתוצאה בהתנהגותם, לשלוט מתקשים כאלה
 ב"ביטוי להתבטא שיכול זבו עצמם, כלפי הכעס את להפנים עלולים הם הוויהם, של

זיכאון. לפיתוח לחלופין או אלימות התנהגויות של (acting out) בפעולה"

 ء,د ושאל: אליי פנה הוא עבווו. מבלבלת הייתה לשחק להמשין לבו שנתתי הרשות
 להבליע הקושי למוות בתקיפות, השבתי اك)׳?٦ رعءاال يرجع س٨١<2هر٢ ׳٢هدى׳ا

 ואם כאן לעשות ר1אס ומם מותר מם יודע שאתם ל׳ נראם בינתיים ׳.٨ל׳ ממש החיון: את
לן. אזכיו תשכח

 מהם להגזיו שיתבקשו הם ההורים גריזא, גבולות של בנושא מזובו שכאשו לציין, יש
 במקוה בחזו. אותם להציב להם יעזוו והמטפל לילזם, להציב רוצים שהם הגבולות

 בו התנהגותו. בוויסות בו של המולז הקושי לגבי לאינפורמציה זקוקים ההווים הזה,
כיצז הכוונה לקבל זקוקים וההווים לו, שקשה המבינים ההורים של לאמפתיה זקוק

 יזי. על מבוקרת חשה כי לאב כן פנתה האם אם תהיתי
 א. עמוז ס״א זף בוכות מסכת בבלי תלמוז פי על



שלישי שעו

 שלהם הצוכים את בחשבו, שלוקח באופן הגבולות עם האמפתיה מתן את לשלב אפשו
כיסא. על לשבת לו קשה אם גם בחזו, מהתהלין חלק יהיה שבו בו, ושל

 אחז כל על רחב זיאגנוסטי מיזע הציונים מן להפיק כמובן, ניתן, התוכן: לומת נחזוו
 מתחבוים. המשפחה בני תכנים לאיזה לואות היא זה בשלב המטרה אן המשפחה, מבני
 של לשמאלה שירה ואת לימינו בו את יזיים, נותנים במוכז ההווים שני את מצייו אבא

ביז". יד שנלן ווצה "היית ואומות: חיבה בשם לאבא פונה אימא אימא.

 אבא בו. ליז אבא השני ובקצה שיוה ליז כשהיא במרכז, הילזים את מצייות אימא
 מעיו בו ומשפחתיות. ביחז להיות רצון שם וואה שהוא ואומו אימא של לציוו מתייחס

 כאן מבטא שבר )ייתכן המשפחה בני לשאו בניגוז בגזים לו צייוה לא שאימא כן, על
 המשפחתית להיווכיה רגישותו את גם מבטא הוא השחורה"(, "הכבשה ה-קו, של תחושה

 לגבי התלבטה שהיא מספות אימא (.0עןי٥ اءارم عي׳و'م yryic שמוסיף: בכף
 כולם. בין להתחלק הקושי את כורגישה היא כי המשפחה, מבני אחז כל של המיקום

 מפוידה, הילזים, בין יותו אולי היא במציאות אבל בצז, יהיו והיא שאבא החליטה, בסוף
שפיות. על לשמוו ומנסה נותנת מתווכת,

 בו את )!(, תואר ללא עצמה את היפה, אימא הטוב, אבא את הסזו לפי מציירת שיוה
 אימא ואילו מחייכים ובו אבא זה שבציור מציינת, אימא הכלבה. ואת הכזווגל שחקן
 בני לשאר שעשתה כמו לשמה, תואו שם הוסיפה לא מזוע שואלת אימא וציניות. ושיוה

 אמרה. שאימא אתמה.-1) שיוה שם? לכתוב ווצה הייתה מה שואלת ואני המשפחה
ללביאה... ואימא לקוף זוכזה שאבא וכוציין תוומתו את תוום בו זה בשלב

 קשייו ניכוים בציווו שירה. ואת אבא את ליזה, עצמו את אימא, את תחילה מצייו בו
 ללא מצייו הוא עצמו את המשפחה. בתון וגשי ביטוי למתן הקושי גם אף המוטוויים,

 שהטיפול בכן וצוון המשפחה בתוך להוגשתו מוזע לא ומז גם בכך לואות אפשר פה.
 עצמו ואת ושמנה, גבוהה גזולה, כן כל אימא את צייו מזוע שואלת שיוה פה. לו יהווה
 יוצאים קווים מצייו לא כבו והוא התפתח מאוז שלו שהציוו מציין, אבא וזה. נווא

לציוריו. מההתייחסות נהנה אינו שבו ניכו מקל(. )זמויות

 על דגש עם הפגישה מן משוב למשפחה לתת ווצה ואני לסיומה מתקרבת הפגישה
 לילזים שנותנת משפחה וחמה, חיונית מאוז משפחה שהם אומרת אני שלהם. הכוחות

 שהאם רואה אני הללו, לדברים בתגובה לשמוע. נעים שלא זבוים גם להגיז וחופש כוח
 שהיא אומות האם לכן. בקשו משהו להגיז ווצה היא אם אותה שואלת אני זומעת.

 מתקוב בו בוכה, כשהאם בבית. והבלגן העצבים עם לה קשה ונווא עצובה היא כי בוכה
 "כן". של כן ואחו בראש "לא" של תנועה עושה הוא נבהל. אם אותו שואלת אימא אליה.
 האם עצובה. שאימא מזה נבהלה היא שגם אומות שיוה כן ואחר בו את מחבקת אימא

 שואלת אני חזקה. תהיה שהיא צויכים והם עצובה אותה לואות להם שקשה אומרת
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 בדבוים מה לשאלתי "לא". במקהלה: משיבים ההווים שני נבהל. הנא גם אם האב את
 ת١١לה יכול שזה תקווה גם לה יש אבל עצובה, שהיא האם, משיבה במיוחז, בה נגעו שלי

 מצב על וכאב עצב הנבה בלבה שיש האם, של בזבויה סיכמתי הפגישה את אחנת.

אחות. להיות יכול שזה תקווה גם יש זה עם אבל כיום המשפחה

הספו בית עם המפגש
 פעולה שיתוף על ב٦ זגש שמה למיזה לקויות עם לילזים הטיפולי' ב׳מרכז העבודה

 פסיכולוגית המחנכת, את גם כוללת ולהוויו לילז שבנוסף ספרית, הבית המעוכת עם
 להוחיב היא הפעולה שיתוף של המטרה לצורן. בהתאם אחוות ודמויות הספו בית
 של להבנה תתוום אחז מצז המורה שבו מצב ליצוו ולנסות הטיפולי המוחב כתלי את

 של המבט מנקוזת הילז ואיית יזי על תיתום שני ומצז הילז, את וההורים המטפל
 של הקוהונטיות / הכוובנות חוויית של ההבנה הוחבת תתאפשו כך והמטפל. המשפחה

והעמקתה. הילז

 ההווים שני הספו, בית פסיכולוגית הכיתה, מחנכת נכחו בו של הספו בבית בפגישה
 שנה נשאו הוא )כזכוו הספו לבית בשל מאוז הגיע שבו היא שהתקבלה התמונה ואני.

 וואה לא והמווה ٢מתפו לא הוא המקוים בווב בקריאה, מתקזם חובה(, בגן שנייה
 הובה, ולתנועתיות הויכוז לקשיי המוטוריים, לקשיים לב שמה המורה במעבוים. קושי

 והואלא לו מוותרת ’א] ת.אז 1פצי1א 1ל שברשותה:׳/؛، בכלים איתם מתמוזזת היא אך
 בלון לו ויש בכיתה לעמוד לו מרשה כך.אני אחר ומסיים חצי עושה שהוא ומדביקאו גוזר

להתוכז. לו שעתו זבר השיעוו, בזמן לשחק יכול הוא שאיתו אווז עם

 הנוומה בטווח התנהגותו את לכלול כיצז שיזעה מווה אצל למד הוא בו, של למזלו
 בו הספו שבבית התרשמתי זאת, עם בכיתתו. לחויג אותו להפון לא וכן המקובלת,

 לכן כווזע היה בר בבית. מאשר יותר טובה עצכזית ושליטה ויסות יכולת להפגין הצליח
 לאלהשתולל. לי עדיף אתזהלבית,בביתהספר שומר ג׳٨בפגישה:׳ אותו ציטטה והאם
 הקושי את בשבילה חיזד זה אבל בכיתה, בעייתי ילז לא הוא שבו לשמוע שמחה האם
 נשאו הוא בבית ואילו הספו בבית ובים כוחות מגייס שבו מוגישה היא בבית. איתו
 שהתנהגותו יוזע הוא וחלש, שונה מוגיש שבו הוסיף האב בהתנהגותו. לשלוט כוח בלי

בלמיזה". "חזק שהוא גם יוזע הוא בעצמו. לשלוט ווצה והוא בעייתית

 ושזווקא הקויאה, ברכישת ליקויים כמו נוספים קשיים היו לא שלבו שהעובזה ספק, אין
 להם שיש ילזים בכיתה. להשתלבותו רבות תומו אצלו, מפותח היה השפתי התחום
 ההתנהגות לוויסות כוחות לגייס יותו עוז יתקשו ושפתיים לימוזיים קשיים גם בנוסף
תוקף. משנה לקבל עלולות והריכוז הקשב ובעיות
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 שבגן בשד הזזמנויות. חלון כאן נוצר בר שעבור ברבנר הסתיימה הספו בבית הפגישה
 נע", "ילז הכול ובסן מסתכסן מפויע, בשקט, יושב שאינו כמי עצמו את חווה בו ובבית

 בעקבות היום, הקיים מזה שונה עצמי זימוי לעצמו ליצוו יכול הוא הספו שבבית הוי
המורה. של לעיניה מבעד לעצמו משתקף הוא שבו האופן

 ישיוה בצווה עלו זו בפגישה שציינתי, כפי המשפחה: עם הואשונה לפגישה נחזוו
 של שאלות כוללים אלה נושאים הטיפול. במוקז שיעמזו המוכזיות התמות ועקיפה

 הילזה בין הנוקשה התפקיזים חלוקת בו; של הובה לתובענות המתאימה ההתייחסות
 האב של המעוובות לבר; גבולות מציבים ההורים שבו האופן "הרע"; והילד "הטובה"

 כתוצאה הזזית בתמיכה והצוון לזה זה יותו קרובים להיות ההווים של הוצון בבית;
 ולהתייחס להבין יש כיצז וכמובן, בו. עם בהתמוזזות היומיומית והשחיקה מהעייפות

החושי. הוויסות בתחום ולקשייו בר של ללקות

הטיסול של ת١٠כז٦המ התמות
לעיל. התמות מן אחת כל לגבי מעט נפרט

 של התובענות סביב שנוצר השלילי למעגל התייחסות הייתה בטיפול ראשון בשלב

 בר של הקושי כלפיו. יוצות זו שהתנהגות והזחייה הכעס ההורים, של ה״נסחטות" בר,
 יוצוים כותכוזת, ותנועה גירויים של גבוהה ברמה הצוון עם יחז עצמו את להעסיק
 גם מכן וכתוצאה יזו, על תמיזית ונתבעים מותשים כזרגישים ההווים בבית. אי-שקט

 גוום זה מצב כוחם. תש כאשו אותו להעסיק לשירה ופונים בקובתו, לבלות נהנים פחות
 זחייתם, את אף ואולי אותו להכיל ההווים של בקושי מוגיש בו האישית שבומה לכן

 צוכים עם שילז להזגיש, חשוב הוריים. תפקיזים לוקחת שיוה המשפחתית בומה ואילו
 משפחה של חיים שבמעגל בעוז נורמטיבי, חיים מעגל של הזוימה את מפר מיוחזים

 מסוים בשחווו מתאפיין החביון שלב של הסיום התפתחותיים, קשיים ללא ילזים עם
 לו ולזאוג להעסיק להמשיך צויכה בו של שמשפחתו הוי קטן, לילז ההורות מתפקיז

ההווים. של להתעייפות הוא אף התורם זבו יותר, צעיו ילז היה כאילו

 מבני אחז כל של והיכולות הצוכים ביווו תון בחזו, שהתקיימה משותפת בחשיבה
 האב שבהם קבועים וזמנים ימים על החלטנו ומתן, משא של תהלין ומתוך המשפחה,

 הקבועים הזמנים הנתבעים. והם התובע תמיז הוא בו שבו מצב יימנע וכך בו עם ישחק
 במסגות בו של הצווך על ענה זה המשפחה: מבני אחז כל עבור שונים צוכים על ענו

 שהוא להרגיש שיוכל כן המשחק, זמני בתחימת האב של הצוון על וקבועה; בוווה
 לקחת לאם אפשו זה עוז; לזרוש וממשיך מרוצה לא בו אם גם טוב" מספיק "הווה
 הורי. מהתפקיז שירה בשחווו הצוון על גם ענה וזה בבו המתמיז מהעיסוק זמן פסק
 היא רבות שפעמים אף ועל כתפיה על כבז עליה המוטל שהתפקיד לראות היה ניתן

 ויוצו האחים בין החיכוכים את מגביר וק זה זבר של שבסופו הוי היטב, אותו ממלאה
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 זה צעז של ת١הנחיצ את הבינו שההווי□ לציין, מעניין ממנה. מציאותיות לא ציפיות
 הפגישות לאחת הגיעה היא מהתפקיז. להשתחור יותו קשה היה לשיוה אן מאוז, ٦מה
 ההורים של היכולת מיוזמתה. לבר עשתה שהיא מחמירה(, )מאוז התנהגות טבלת עם

 שקיבלה ההווי התפקיז מן אותה לשחור עזוה ולשיוה לבו ביחס הווית עמזה לקחת
 בו כי שירה, לגבי לפחות ٦)כ לבחור שיכולים אחים להיות לילזים עזוה וכן עצמה, על

בצוותא. לשחק האם איתה( לשחק תמיז וצה

 למשפחה לעזוו הוא המטפל של תיוון בעזרת המשפחתי הזיון קיום של נוסף וווח
 מתון ולא המשפחה בני של השונים לצוכים כבוז של עכוזה מתון ומתן משא לקיים
 בכל זו במיומנות להשתמש יכולה המשפחה בהמשן, אשם. ווגשות נסחטות של עמזה
שולחנה. על לזיון העולה תחום

 ה״ילזה בין הדיכוטומית החלוקה את הפגה הוגית עמזה לקחת ההווים של היכולת

 (.Minuchin, 1980) הווי" "ילז המושג את שטבע הוא מינושין הוע״. ל״ילז הטובה״
 הם ההווים לפיה הנוומטיבית ההיווכיה שבה במשפחה שגזל לילז מתכוון הוא בכף

 מקומו את מאבז ובכן הוויים תפקיזים מקבל הורי" "ילז מופרת. - המשפחה מובילי
 בוגות בצווה להתנהג צויכה הייתה היא הווית", כ״ילזה תפקזה שיוה עוז כל הילזי.

 גוזל בין משמעותי הבזל אין שיוה של המשפחה בציוו כזכוו, הזמן. כל ואחואית
 כל המשפחתית. ההיווכיה לגבי שלה התפיסה את המשקף זבו שלה, לגוזל ההווים

 כ"ילזה תפקזה היא ההווים, של כשליחה בר את להעסיק צויכה הייתה שירה עוז
 איתו. לשחק גם יכולה אן אחיה, על פעם מזי ששומרת מאחות להבזיל זאת, הווית".

 כן יתו. זכויות להם מקנה הוא שכן ילזים, עבור מזמין מקום הוא ההווי" ה״ילז מקום
 שלנו במקרה גבוה. מחיר תג נושא זה תואו אן הטובה", "הילזה בתואר "זכתה" שירה
 כוזוכונות לעתים האחים. בין התכופות הכוויבות היה המעוכתית בומה המחיוים אחז

 הווית נוכחות כשאין מתפתחות אחים בין הוגילות( למריבות )מעבו פתולוגיות מריבות
 "עצמי של התפתחות להיות עלול הפוטנית ברמה הווי" "ילז של נוסף מחיר מספקת.

 עצמו והתאמת ההווים ויצוי בתפקיז שנמצא "הטוב", הילז (Winnicott, ו 960) כוזב"
 זה מצב המשפחה. מזבח על שלו האמיתי" ה״עצמי את להקויב עלול המשפחה, לצורכי
 ילזים אצל יקר. מחיר כן על משלם הילז אן המשפחה, עבוו זמני שקט לפעמים מקנה
 שיוה של שחוווה ההתבגוות. בגיל גבוהות בעוצמות פווצת הסעוה לעתים, אלה,

 תפקיזים של יתו עומס ללא זרכה את לחפש לה מאפשו הטובה" "הילזה מתפקיז
 וקע על במיוחז חשוב זה מוחב ביתו(. את גבו על שנושא לצב )בזומה משפחתיים

עלסףגילההתבגוות. היותה

 בעזרת בטיפול התאפשרה וע" ל״ילז טובה" "ילזה בין הזיכוטומית החלוקה הפות
 כבוגות לתפקז מהצוון שיוה את משחווים אחז מצז כאשו מלקחיים, תנועת

 ועל כוחותיו את וכזחזקים בו של הקשיים את יותו כובינים שני וכוצז תמיז, וכמוצלחת
 הפות של תהלין זהו גזל. שעמה הרע", "הילז מתווית במקצת אותו פוטוים כן יזי
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 ההתעובויות שבו (,Minuchin& Fishman, ו 981)של מושג - (unbalancing) האיזון
 יכולים ובר שירה המשסחה. של ה״מסוותית" התפקיזים חלוקת את משנות במשפחה

 אחז כל של והועים הטובים החלקים על בביתם, אחים / ילזים יותו להיות מעתה
מהם.

 הגזול הצוון - והוא בו, של מגיזולו היטב שיזעו זבו, להווים התחזז הטיפול במהלן

 הגבולות אן ומאורגן, מובנה בבית גזל הוא בו של למזלו ובגבולות. יום בסזר בהבניה,
 אף על שלו. הקשיים בלי שנולז ילז של לגבולות מעבו הם להם נזקק שהוא וההבניה

 השוטפים. בחיים הללו ההבנות את ליישם התקשו הם להווים, שהיה התיאווטי היזע
 ההווים מצז הגבולות הצבת יכולת את גם שחקה בר עם היומיומית ההתמוזזות

זאת: מזגימה הבאה השיחה זה. בנושא גזול בלבול הייתה והתוצאה

 "לא". ל) להניד צחכה ’א] דבר 1ת1א את ושוב שוב מבקש בר אם שבם '!דעת ג׳٨אימא:׳
 בל' אפילו ושחיקה, עייפות כותוף "כן" אוכורת אני ממני מרפה שאינו אחוי בפועל, אבל

חצם. הוא סר, ף10ם עד שהבנת

אוכזר? זה מה זה" על או"נדבו אומות"אולי" כשאני לב־ג- ٦١١١١٥ HI ?١٦٦ל٧ב٦

)!(ה.٢י٨ל׳/ ءابرءابر5ي׳ا ן٠٢٢2ז٠ ”כן” ٩י٥ה٢ ה5דו Me בו:

HI'.אומות"לא"? וכשאני

׳اوه. Icf'jic يربروااالر. ז۵,^־{٥בו:
 של המבלבלים המסרים בגלל וק לא החיצונית, המציאות בקויאת מבולבל בו כי ייתכן

 בוויסות מהקשיים המושפעים שלו, המבולבלים הפנימיים המסוים בגלל אלא ההורים,
החושי.

 לשק אבנים שתי נוספו ובכך ההווים של והשחיקה העייפות כווסיקת את היטב שמע בר
 בגלל להם, זקוק כה שהוא הגבולות את מהוויו קיבל לא הוא מכוילא: שנשא הכבז

שלהם. הזאת בהתשה "אשם" גם הוא ובנוסף בהווים, שלו ההתשה מלחמת

 עם בשותפות חשו ההווים בבית. הגבולות את מחזש להציב להורים עזר הטיפול
 גבולות. לו ולהציב איתו להיות כוחות לגייס הילז, את להכיל להם סייע וזה המטפל

 תיתפס שלא כזנת על עכוזתם את להסביו גם אן חז-משמעיים, יותו להיות למזו הם
 נואה אן קיבלו, שההווים הקוזם בטיפול גם המוקז היה זה נושא כזכוו, כשויוותית.

 של הייחוזיים לקשייו הזבוים של )הקונטקסט( ההקשו אז להווים חסר שהיה שכיוון
לצרכיהם. מכוון אינו שהטיפול הוגישו הם בר,
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 כלים לקבל רצה הוא הזוכה. לקבל ביקש האב הואשונות בפגישות האב: של מקומו
 הנחיות אווכה תקופה במשן קיבל האב בעבר, בו. עם בהתמוזזות לו שיעזוו ייחוזיים

 בזבקות הללו המטלות אחר מילא והוא בבו שטיפלה בעיסוק כוכוופאה ייחוזיות כואוז
 ולמעוובות ביניהם לקשו תום זה שטיפול נראה וחצי. שנה במשן עוב, מיזי בו, עם יחז
 עם התמוזזות לגבי ייחוזיות להנחיות הבקשה קשייו. עם ובהתמוזזות בגיזולו האב של

 "ביצועיסטים". יותר שהם אבות, שבמיוחז ונזכוה הווים, מאפיינת שונים קשיים עם ילזים
 ההדרכה לפעמים, יותו. מותאמת לעשייה אותם ומכוון ההווים את מוגיע כלים מתן

 "אנחנו לילז שמסמנת השפה עזיין חסרה להורים כי מפתח, משפטי מתן אף כוללת
 נותנת מושכל באופן בהם ושימוש כאלה משפטים של הזגמה שלן". החוויה את מבינים
 להווים הצעתי למשל, כן, מובנות. של תחושה - ולילז ועשייה הבנה של תחושה להורים
 כזי אחותו אחרי ורוזף משועמם הוא כאשו בר, של החוויה את אמפתי באופן לשקף
 ואתה משהו לעשות עכשיו חייב שאתה מנגיש "אתה כמו: משפטים תעסוקה. למצוא

 לעזור עשויות אלה מעין הצעות אתן". תשחק ששירה רוצה נורא "אתה או: מה" יוזע לא
 שלהם האונים חוסר תחושת על מקלות גם הן הילז, של לחוויה להתחבר לנסות להורים

 נתנו הייחוזיות ההנחיות כהן, משפחת של במקרה הקומפטנטיות. תחושת את ומגבירות
 היה וביקורת. כעס משפטי החליפו הללו המשפטים לבר. להתייחס אחרת זרן לאב

 לקחת לאם ולעזור לאביו בר בין הקשר של חשיבותו בדבר מיזע להורים לתת חשוב
 נוכחות ללא אביו, לבין בר בין הבלתי-אמצעי הקשו חיזוק אותו. ולאפשר אחווה צעז

 לראות שלו הצורף מבחינת קריטי בגיל הוא בר ראשית, מטרות: כמה משמש האם,
 בלתי-אמצעי קשר שנית, להזזהות. יכול הוא שעמה ויציבה משמעותית אב זמות

 על להכביז העלולות וקואליציות ؛’משולשים יצירת מונע המשפחה מבני אחז כל בין
 ולנוח קצת להתרחק לאם מאפשר לבר האב בין הקשר שלישית, המשפחה. התנהלות

 בין והתמיכה השותפות תחושת את ומחזק והמתישה האינטנסיבית מההתמוזזות
ההורים.

 ם١בהשבעתי١ת.היאחש١תומשפחת١כהחשובהבכלמערכתזוג١תמ١ת١תפ١שלש תחושה
 כף, על מצביעים הישר והשכל מחקרים מיוחזים. צרכים עם ילז עם מתמוזזים כאשר

 לביטוי הבא זבר מיוחזים, צרכים עם ילז שלהן משפחות בקרב זוגית מצוקה יותו שיש
 והשחיקה העייפות (.Darling & Seligman, 1997) יותר הגבוהים הגיוושין באחוזי גם

בזוגיות. מושקעים להיות יכולים אחרים שבמצבים ובים, כוחות שואבים היומיומיים

 (togetherness) ת"1חדוי؛“1 אוטונומיה )’ב הקיים במתה ו1קש בוין, מ. של התיאוויה מתון־ הלקוח "משולש", המונח "
 הזיאני. הקשו בתון־ הנוחות אי ומת עולה הללו. הציוים אחז על שמקווה חוזה קיימת כאשו וקיובה. מוחק ובין

 שלישי. עבוזה( למשל כמו אובייקט, )או אזם היחסים מעוכת לתון ישלשו בזיאזה השותפים שני או אחז זה במצב
 אצל תסמינים של הופעה לואות עלולים אנו מתקבע, זה תהלין באשו היחסים. בתון החוזה ומת הווזת שתפקיזו

 עמי Ha,״ 1991 ;61-119 עמי Guerin et al,. 1987 ואה: משולשים בנושא להרחבה לש.1המש מקתקתי אחז
61-71.
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 יותר בהתמוזזות צורן יש שכן הזוגית, המערכת את יותו עוז מאתגוים קש״ם עם ילזים
הזזיות. והאשמות קונפליקטים זעות, לחילוקי מקום יותר ויש הילז, עם אינטנסיבית

 ובקשו בקובה שלהם הוצון עלה הילזים, נוכחות ללא ההווים, עם שהתקיימו בשיחות
 ביקש, האב למשל, כן, בזה. זה להיעזו ׳ציותיות דוכים אחו לחפש והרצון יותר טוב

 האם הילזים. לפני שלא כן, אחו אותה לו ותגיז תתאפק היא עליו, ביקורת יש לאם שאם
 עלה להירגע. לה יזכיו וכן כתפה על יז יניח שהאב סועות, היא שכאשר ביקשה, מציזה

 מתון המצבוים. ולמילוי הקשו לחיזוק הילזים ללא יחז לבלות ההווים של הצוון גם
 הרצון על לזבו יכלו ההווים הזוגי. הקשו על עבוזה להמשן יוזמה נולדה אלה שיחות
 הבסיס בבניית ז׳ השקיעו לא שהם הוגישו הם בו. של הקש״ם ٦זר לא הקשר בחיזוק

 של האכזבות על לזבו יכלו הם שירה. עם בהיויון הייתה האם כי שנישאו, לאחו הזוגי
 שחוסמות האם של הוגשיות והעוצמות המויבות על זיבו האב מהקשו. מהם אחז כל

 מה בין הקבלה לואות אפשו למעשה להיוגע. לה עוזו אינו שהאב הוגישה, האם אותו.
 להיתפס יכולים בו של הוויסות קשיי גם בו. עם הקושי לבין הזוגית במערכת שקווה

 של: השלילי המעגל ישתנה הטיפול שבעזות ברגע אותן. להכיל שאי-אפשו כ״עוצמות"
 הולכות בעוצכוות חלילה וחוזר הקשיים העצמת - הוגעה היעזר - ויסות קשיי / עוצמות
 בעוצמות הזוגתית יויזה - הוגעה - ויסות קשיי / עוצמות של: חיובי למעגל וגזלות,

 ברגע אחוות, במילים ילז. - ההווים של במעוכת גם יתרחש זה הוי הזוגית, בכועוכת
 קשייו את ולקבל להכיל היכולת תגדל כן הזוגית, במעוכת וקבלה הכלה יותו שתהיה

 המשפחה את יכיל שהמטפל בלי המטפל. את גם כמובן, כולל, ההכלה מעגל בו. של
המעגל. בכיוון שינוי יתרחש לא האישית, בוכוה חבויה ואת

 בתון התסמינים נושא הוא המשפחה, של identified patienM 1שה-ק קווה כן
 של unidentified potentials הוא UPS להיות הפן־ בר, שלנו במקוה המשפחה,
 הפציינט באמצעות מציגה היא לטיפול, מגיעה משפחה כאשר כלומו, המשפחה.

 ושל המערכת של הקשיים את הטיפול במהלן חושפים כאשר קשייה. את (IP) המזוהה
 המזוהה הפציינט בכן (.UP) המשפחה בתון שינוי ליציות פתח זהו בתוכה, הפוטים

(IP) הפוטנציאל על גם שמצביע זה להיות הופן (UP) המשפחה. של חסוי, היה כה שעז 
 כאן שיש הוי שנוצר, ההזזמנויות חלון זרן להיכנס משכילים והמשפחה המטפל אם

לצמיחה. פוטנציאל

 שהציב, הקשיים עם התמודזה המשפחה שבו והאופן בו של הצרכים שלנו, במקוה
 להביא טיפול, של בתנאים יכולים, ٦א למכשול, שהיו במשפחה נושאים וחשפו חיזזו

 שירה את לשחור עזו בו תהלין, של בסופו כיחיזים. או כזוג כמשפחה, חבויה לצמיחת
 האישיים צוכיהם לגילוי אפשוויות הוויו בפני פתח ואף הטובה" "הילזה ממגבלות

 שאיום אף ועל בטיפול, פתיחתם עז מקום מספיק קיבלו לא אלה צוכים זוגם. בני בפני
 האזמה את הרגישו הילזים ובות שפעמים הוי מייזי, היה לא זו במשפחה הגיוושין

הראשונה. בפגישה כבו ששמענו כפי לוגליהם, מתחת רועזת
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ייחודי לד

הה״־ים של שי١הק١ בר של הקשיים הבנת
 אחז מצז ולגירויים לעוררות הזמן כל הזקוק בוויסות, קשיים עם לילז הקוובה הנוכחות
 ופעלתני, כזועיש טוובו סנוע לזמיין נסו מאוז. קשה היא שני, כוצז להירגע ומתקשה
 כאם ותיוון. הוגעה התעובות, התייחסות, הזמן כל וזורש הפסקה ללא בבית מסתובב

 לעייפות מהווים, הנזושת היומיומית להתמוזזות היטב מוזעת אני ,ADHD עם לילז
 קשובה להיות לי עזר האישי ניסיוני הבית. בתון ושלווה שקט אחו לחיפוש ולשחיקה,
 משפחתו בני עם באינטראקציה ונתוניו ייחוזי הוא ילז שכל היזיעה עם להווים. ואמפתית

 אופי עם והיכוות כאם שלי השנים ובת הפרספקטיבה זאת בכל שונה, תמונה מניבים
 במקום בו של ההווים עם להיות לי אפשוו ההתבגוות, של שונים בשלבים הקשיים
 גם אולי עולמו, את אמיתי באופן להבין ויכולתי בו את מאוז חיבבתי במקביל, מוגיע.

 הייתה הקצרה, הטיפול בשעת אפילו בחזו, עימו שהנוכחות אף על מבני, בהשאלה
 בהתמוזזות הקשיים וקבלת בו של הקשיים הבנת שבין השילוב ומפעילה. תובענית
 להיות להם ואפשר לה, זקוקים כן כל היו שהם האמפתיה את להורים סיפק ההורית,
 מיזע למתן גם רבה משמעות יש ולאמפתיה, לקבלה בנוסף לבו. אמפתי יותו במקום
 ממצב לעבור קושי לבו יש אם למשל, כך, יום. ביום נראים הקשיים שבו לאופן באשר

 מהחוש המתקבלים המסוים בין קצו או מעומס כתוצאה רגיעה, של למצב עוררות של
 שאינה וק לא "תירגע" הזוושת שההוראה מאליו מובן והפוופווצפטיבי, הווסטיבולוי

 לזכור, חשוב שלו. היכולת חוסו תחושת את ומחזקת מתסכלת אף אלא מוגיעה,
 המסוים בין מה״קצו" כתוצאה מבולבל, פנימי עולם יוצוים החושי בוויסות שקשיים

 להרגיש יכול הילז למשל, כן, הילז. של ההתנהגויות לבין החושים יזי על המתקבלים
 אינו והוא קזימה" לשעוט "המשן הוא החושים מן המתקבל המסו אן עייף, מאוד

 קוהרנטיות של חוויה להשיג קשה כזה לילד הגוף. את ולהרגיע הקצב את להאט מסוגל
 הוויסות מעוכת של האובייקטיבי הקושי את מבינים ההווים אם זאת, לעומת פנימית.
 להוויז קשה ולבו פועלים הטוובו כשמנועי למשל: אחות. להגיב יכולים הם אזי החושי,
 עוני". מאוז מרגיש אתה אבל להיוזם ומת עייף נווא "אתה לומו: יכולים הם הילון,

 בוגע הילז. של בחוויה ובהשתתפות בהוגעה לעזוו יכול כשלעצמו האמפתי השיקוף
 וביחז הילז של בואשו נמצא הוא אמפתי, באופן תחושותיו את לילד משקף שההווה

 מוגיש הילז הוגשי. במובן בעיקו אך הקוגניטיבי, במובן גם לחוויה משמעות נותנים הם
ולסביבתו. לו קוהרנטי להיות הופן שלו וסיפורו ולסביבה לעצמו מובן

 יכול שהילז משהו לגבי הצעה או שאלה של שני נזבן להוסיף אפשו האמפתי המסז על
 כזי לעשות יכול שאתה משהו יש להיוזם. עכשיו לן "קשה עצמו: על להקל כזי לעשות,

 ההתבוננות של לתהליך הפויע בו כאשו בטיפול הוזגמה כזו התערבות בזה?" לעזוו
 פתוונותיו בהתמוזדות. לו שיעזוו פתוון להציע היה יכול בו זה במקוה ואכן בציווים,

 ,agency של תחושה לו נותנים הם שכן מציעים, שההווים אלה על עזיפים הילז של
 לפתרונות לעוזז או לכוון יכולים ההווים ישימים, או נגישים פתרונות לו אין כאשו אן
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 הוי המתרס, עברי משני ניצבים והילז ם١ו١הה שבה ה"תיוגע", עמזת לעומת אחוים.
 White )& ה"בעיה" ניצבת כשמולם צז באותו הילד ואת ההווים את שמה כזו שעמזה

1990 ,Epson)“.

 לקש״ם ההבנה את וק לא מוחיב המתחזשים המוח מחקו׳ מתחומי מיזע מתן
 וכן הבעיה עם בהתמוזזות ההורים של הקשיים של הקבלה את אף אלא הילז, של

 הנויוו-ביולוגיה מתחום מחקרים למשל, כן, מיותוים. אשמה מרגשי לשחוום עשוי
 הווים גם ועייפות שחיקה של שבמצבים כף, על מצביעים ("Siegel, 2003) הבינאישית

 עזים נהיה הנויוו-ביולוגית בומה אלו. יכולות מאבזים מפותחות, אמפתיות יכולות עם
 של הגבוהים התפקתים על השולט (,prefrontal cortex-21) הגבוה המוח שבו למצב

 באופן מגיבים אנו זה ובמצב נחסם, רציונלית וחשיבה אמפתית הבנה עצמית, התבוננות
 נקלעים שאליהם המצבים של אמפתית הבנה אמפתיה. וחסו נוקשה אימפולסיבי,

 מתפקז שבו האופן לגבי מיזע מתן כולל מתמזת, התכווננות שזווש ילד עם ההווים
 מיותוים אשמה מוגשי ההווים את לשחוו עשויים ועייפות, שחיקה של בכזצבים המוח

ילזם. את גם זבו של ובסופו עצמם את יותו טוב להבין להם ולעזוו

סיכזם
 עם שהתקיימה מעקב, בפגישת חוזשים. כעשרה נמשן בו של במשפחתו הטיפול

 פחות בו של שהתגובות סיפוו הם שנה, חצי כעבוו בנפוז ההווים ועם כולה המשפחה
 חיוביות התנהגויות מעוזזים יותו ההווים קלות. ביתו אליו" "להגיע וניתן מבעבו קיצוניות

 בוווים. יותו גבולות להציב הצליחו ובמקביל שליליות התנהגויות על כועיוים ופחות
 לו שעוזוות זרכים מוצא הוא .50%ל- 20%מ- עלתה להתאפק שלו שהיכולת סיפו בו

 השתפוו לא האחים בין היחסים קצו. לטיול לצאת או בעוסל להתעוסל כמו להיוגע
 ההתבגרות לגיל הגיעה שירה פחתה, בו של שתובענותו אף על משמעותי. באופן

 האם נותוה מכן כתוצאה עולם"(. חצי ועל "עליו האם: )בלשון עליו לצעוק מובה והיא
הנוקשה בזיכוטומיה שינוי שחל כן על כזצביע זה כוידע בבית. האו״ם" "שליחת בתפקיז

 ואה: הקושי. מול המשפחה איחוז תמונת את להשלים יכולה הבעיה את "מחצינים" בה נוטיבית בבישה שימוש 28
-White & Epston, أ 990

 מחובו ההווה כאשו לטענתו. ההתקשוות: תיאווית של בהקשו חוש׳ וימות על נם מנבו (Siegel, 2003) סינל29
 ובינאישית פנימית קוהונטיות שיוצו זבו ווגש׳. גופני איזון להשיג לילז מאפשו זה עצמו של הפנימית למציאות

 שלו הקשו באמצעות הילז יזי על המושגת אינטגוציה של תחושה היא זו קוהונטיות של משמעותה הילז. אצל
 הוא אף החושי הוויסות אחוות. במילים לאחוים. וקישוו פנימית אינטגוציה לילז נותן זבו של שבסופו ההווה, עם

 צווכי סיפוק של תמיז׳ מצב איו זאת, עם ההווה. של העצמית וממוזעותו הילז עם ההתקשוות מאופי מושפע יהיה
 העולם וחקו מובנות אהבה, לצווכ׳ הילז של זכותו את לכבז כוונה עם הווות שפיוושו זיו, טוב הווה וק יש הוויסות,

 בזמן. הללו הקועים את לאחות יכול ההווה הילז, של המתפתחים לצוכים ונישות של הזזמנויות מחמיצים אם וגם
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 הזכות את ש١ המבוגרים( גם )ואולי מהילדים אחז ולכל הגע" ל"ילז הטובה" ה״ילדה בין

יפה". "לא להתנהג לעתים

 מתינות יותד הבבה ויש הטיפול מן מאוז הנוויחו הם הזוגי שבנושא הנגישו ההודים
 כיום, שביניהם". משהו על ולא בג על הם בו על "העצבים לזבויהם: בקשו. וקבלה

 הקשיים עם בהתמודדות לו שזי ונזמה הזוגיים, הקשיים את כתפיו על נושא אינו בו
 יכולותיו בעזות הריכוז וחוסו התנועתיות קשיי על לפצות מצליח בר הספו בבית שלו.

הטובות.

 בוויסות קשיים דנן )במקוה שונות לקויות המכיר משפחתי, מטפל כיצז כאן הדגמתי
 מסוימת. משפחה של סיוט(, הוא )שלעתים החלום להבנת יותו עוני להיות יכול החושי(,

 של ובסיוטים בחלומות המופיעות אוניבוסליות תמות היו כהן משפחת של ב״חלום"
 המבנה על זו למשפחה וק שאופייניים אישיים "סמלים" גם היו אן ובות, משפחות

 להבין שמטרתו במסע, שותפים היינו בו. של הייחוזיים לקשיים ותגובתה שלה הייחוזי
 ואת התמוזזותם את לקזם מנת על פשו, להם לתת ובניסיון השונים הסמלים את

 כל על להסתכל אפשו כי נואה זו, למשפחה הייחוזי לפשו מעבו אן כמשפחה. חייהם
 גם המקובלת. המשפחתית הנורמה עם כוסתזו שלא במשהו בשונות, כטיפול טיפול
 לעזוו הוא משפחתי טיפול כל של המטוה לשונות. מטאפווה להיות יכולה למיזה לקות

 להכיו ללמוז עמה, ולהתמוזז שבתוכן השונות את להכיל יכולתן את להוחיב למשפחות
 זיכוטומית ראייה שאין במקום וק אפשוית זו הסתכלות האחנ. את השוני, את ולקבל

 כשהורים מורכב. ילז לנאות אפשר אז רק נכון. ולא נכון ורע, טוב והצלחה, כישלון של
 להכיר הילז, של הכישלון עם להתמוזז שלהם הקושי את הטיפול, בעזרת להכיר, יכולים

 ואולי להכיר הילז את משחררים הם המושלם, הלא הילז מן האכזבה את לקבל אף ואולי

בתוכו. אגו-סינטוניים שאינם חלקים לקבל אף

 מילזיה. לאחז לקות כשיש המשפחה, בכל לטפל בהכרח אומר אינו משפחתי טיפול
 המשפחה. בתון לה שיש התפקיז של בהקשר גם הלקות את להבין שיש אומו, זה

 שבמשפחה. וזה שבתוכנו זה האחו, השונה, קבלת הוא כזה להקשר האפשרויות אחת
 עשויה המשפחה מילזי אחז של הלמיזה לקות טיפולי, בתהלין מלווה זה כאשר
 להיות הופכים האחים, גם ולעתים ההווים המשפחה. כל של לגזילה להזזמנות להפון

 במצב המשפחה. בתון שלו השונות את להכיל לומזים שהם בכך הילז, של המטפלים
 בין אחו, להיות שמותו המסר את מקבל הוא כי מרוויח, המשפחה מבני אחז כל כזה
 הופן שבתוכו, השונות עם והבית, בזעות, או במואה בכישווים, בלמיזה, אחו זה אם

והשתייכות. קבלה של למקום
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שענשליש׳

 לקויות עם בילדה סטרה ססוקד טיפול ה.
עזרה לקבל הססרבת לסידה

**שפויו ושרה *כומי שוו, ٠

 למגזר התחנה מנהלת - בכירה משפחתית מטפלת מזריכה. התפתחותית חינוכית פסיכולוגית - כרמי שרה *
ירושלים. החווי-שפ״ח

ינושל׳□. שפי'ח - נמות תחנת מנהלת - משפחתית ומטפלת מוויכה חינוכית, פסיכולוגית - שפריו שנה **

מבוא
 קשיים לצנ תקינות יכולות עם ילזה ת׳. בכיתה הלוכוו־ת ילדה לגבי פנייה אלינו הגיעה

 וכוגיבה הספו ובבית כזתקנתבבית הונאה של ענוה לקבל הכזסובת יחוזיים, ליכזוניים
 הצוות של זיון לאחו הגיעה הפנייה הלימוני. בנושא ניבוו לכל ובהתנגנות בהכחשה

 הספו. בית פסיכולוגית יזי על שבוצע פסיכו-ניאגנוסטי ואבחון הספו בבית הבין־מקצועי
 לפני הספד לבית שהגיעה ילנה של תמונה עלתה הפסיכולוגית עם שלנו הבווו בשיחת
 מאוכנבת מאונ שהילנה מכן, התושמה המווה שם, לימוניה תחילת עם וכבו כשנה,

 וניווח הימנעות של התנהגות פיתחה היא מכן, כתוצאה ובעבונות. במבחנים מהישגיה
 ההעוות עם להתמוננ והעניפה לבניקה ועבונות מבחנים להגיש הפסיקה היא שקני.

הכישלון. חוויית עם להתמוננ מאשו כן על והכעס

 מנובו הקוגניטיבית שבומה הואה, תקופה באותה לה שנעשה פסיכולוגי אבחון
 והויכונ, הקשב הניכוון, האוגון, בתחומי קשיים עם תקינה, בומה המתפקנת בילנה

 עיקב ההישגיות. תת את חלקי באופן להסביו שיכולות למינה, לקויות על המצביעים
 גבוהה חונה ומת לה הייתה הוגשי. בתחום היה הספו, בית פסיכולוגית לנעת הקושי,

 תחושת לצנ ויקנות תחושת על הצביעו וגשותיה ועבכה. נהותה סביב ספקותיה וקע על
 לעשות שנטתה ההשוואה בלימונים. שלה ההצלחה חוסו עם בהתמוננות ותסכול עצב

 עליה הקשו המשפחה, בתון גם וכנבאה הספו, בבית אחוים של הצלחותיהם עם
 אלה, ממצאים לאוו הספו. בבית ולא בכזשפחה לא מקומה את מצאה לא היא במיוחנ.
 שיש, המיוחנ המקום את ההווים, עם שלה המשוב בשיחת הפסיכולוגית, הנגישה
 שנאת לכן, האפשוות הועלתה שבוצעה. בהעוכה שאותוו וגשיים לקשיים לנעתה,
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 הוצע הלימודיים. תפקוזיה את לשפר ובכן חינוכ״ם בגווכזים להיעזו שלה לקושי הסיבה
הפנייה. בוצעה הסכמתם קבלת ולאחו הטיפולי', ל׳כווכז לפנות להורים

ההזוים עם ההערכה מסגש
 )שתי ב-ס לעבוז המשפחתיות למטפלות אפשוות ישנה הטיפולי', ב׳מוכז ככלל,

 שיח של החצנה מאפשר זה עבוזה סגנון המשפחה(. עם ביחז העובזות פסיכולוגיות

 ופתרונם. משפחתיים קונפליקטים לברור טוב מוזל והוא (,1999 ואפסטון, )וייט פנימי
 לכן, יעיל. באופן וקצנ-מועז, ממוקד טיפול מאפשות זו עבוזה ששיטת מצאנו, אף אנו

 כיצז מחליטות כן ואחו במשותף, הואשוני הפניה ברור את עושות אנו שגותי באופן
 עם תמיז נעשה זה ברוו הטיפולי' ב׳מוכז בעבוזתנו אחת. מטפלת וק או יחז לטפל:

 שותפים היותם את והן לילז כהורים סכוכותם את הן מזגישים אנחנו בכך בלבז. ההווים
לטיפול. פעילים

 שנות באמצע הווים בזוג מזובו התינוקת. בתם עם לפגישה הגיעו מוויה של הוויה
 הוושם מהוגנת. בשמונות הלבושים וחייכנים, נחמזים נאים, לחייהם, השלושים
 לא זאת עם אף מיזע, ניזבו לא מאופקים, היו הם שמוו": "זוג של היה שיצוו הואשוני

 לשיחה המתאימה השפה את מכיוים שהם לנו, היה בוור הסתותו. של תחושה נתנו
 מהחזית להתושם יכולנו כן ומוערכים(. מנוסים מווים )שניהם וטיפול חינון אנשי עם

 בזיבור לזה זה לתת יוזעים שהם ומהמקום ביניהם מהקשו הפגינו, שאותה האחיזה
 בהתייחס ההווים בין הבזלים ישנם למילים שמעבו היה, בוור זאת, עם ובהקשבה.

 מעט והייתה נוקשה באופן ישבה יותו, וחרזה מתוחה הייתה האם בתם. של לקשייה
 לנו, נתן והוא יותו, ווכה נינוחה הייתה האב של הגוף שפת לעומתה, ומנוכות. מווחקת

 תמונה הציגו שניהם בשיחה, חזשות. להבנות פתוח יותר שהוא ההוגשה את כמטפלות,
 יכולותיה לגבי שאלה סימני הצגת עם ביחז מוויה, של הלימוזיים בקשייה הכוה של זהה
האחוים. התחומים בכל

 הילז, על הווים של הכובט נקוזות את להוחיב מנסות אנחנו טיפול, בכל ככזו זה, בשלב
 ואייה זוויות ולמצוא שלהם בקלייזוסקופ אחות תמונה לייצר להווים לאפשו כזי

 הסיפוו את מוחיבות אנחנו כן סיפוום. של השונים וכיביו את לואות ניתן שבהן שונות,
(.1999 ואפסטון, וייט בגישת הסיפווים )הוחבת בתם על שלהם הנוטיבי

 ליכולותיה התייחסו מוויה, של החזק החבותי הצז את ציינו ההווים שלנו, הכוונה לאחר
 שמוויה לנו וסיפוו ומאוגנת כויזמטית אחואית, כילזה אותה תיאוו היציותי, בתחום

עליה. לסמון ואפשו צעירים, בילדים מאוז יפה מטפלת

 שבתפקוזיה מוסברים הלא מהפעוים תסכולם את הגבירה זו מווחבת הסתכלות דווקא
לימוזיות, במשימות מצליחה שלא הילזה כלפי הן כעסים, הבעת ואפשרה מוויה, של
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 סו. ת١ב כלפי והן שלהם, בקהילה מוערכים הם ושבגללו עובזים שניהם שבו התחום
 הספו שבית שניהם הבינו וציונלית מבחינה שכן אפשוי, היה שלא כמעט ٦כ על גלוי זיון

 באופן בהם וטיפל מהיר באופן הילזה קשיי את איתו ז'( בכיתה וק הגיעה )אליו הנוכחי
 שאין שהבינו ובווזאי הטיפולי׳(, ול׳מוכז הפסיכולוגי לאבחון ההפניה )כולל מקצועי
הלמיזה. בלקות שמקוום הלימוזיים, בקשייה אשמה הילזה

 את יותו גלוי באופן להביע להווים מאפשוים אנחנו המשפחתי הנוטיב הרחבת בתהליך
 הסיפוו את מרחיבים אנחנו אונים. ובחוסר אשמה בתחושת כלל בדרן המלווה תסכולם,

 והשפעתם בהונות הקשיים את גם בחשבון הלוקח למבט לימודיות" בעיות עם מ״ילזה
ההזזית.

 עם להתמודד הילדה של בקשייה שמקומם ברוו היה ההודים, עם דו נאשונה בפגישה
 שהחינוך ההודים, של הכאב עוצמת את חשנו מאוד. משמעותי שלה, הלמידה לקויות

 אותנו שהוביל מה זה זה. בתחום לבתם לעזוו יכולים אינם ושהם אפם, נשמת הוא
 איתנו. יחז ושלהם שלה משותפים במפגשים מודיה של בקשייה לטפל להורים להציע

 בקשתם את וכן בטיפול, המשפחה ילזי שאר את לעדב שלא נצונם את כיבזנו זאת, עם
רב. פגישות למספד להגיע קשייהם את בחשבון שניקח

 אנו ראשית, עמזתנוכמטפלות. את תאמו והן היות בקלות, יזינו על נענו אלו בקשות שתי
 טיפולית ברית תיווצר וכן ההורים עם שותפות מתון ייבנה הטיפולי שההליך מעזיפות

 טוב יודע שהמטופל בכן שמכירה הנרטיבית, הגישה מתון יוצאות גם אנו יותר. איתנה
 התנגזות כגון למושגים מקום אין זו, עמזה לפי יכולותיו. גבולות את הכוטפלים, מאיתנו,
(.1999 ואפסטון, )וייט והעברה

 הרואים ההורים של העצמי הדימוי את ולחזק להמשיך גם נועזה ההתערבות זה, במקרה
 ושעבוזה המשפחה של בכוחותיה האמנו כן, כמו ושמורה." תקינה כ״משפחה עצמם את

 להמשין יוכלו שאיתם חזשים ראייה כיווני לפתח לה תאפשר וקצרת-טווח כוכזוקזת
עצמאי. באופן

 רקע על ובתם ההורים בקשיי ממוקז קצר-מועד, טיפול הטיפולית: התכנית נגזרה מכאן
 )כולל והוריה מוריה בהשתתפות יהיו המפגשים הלימודיים. בקשייה עזרה לקבל סירובה

 הספרבאמצעות בית עם מתמיד ובקשר אחר(, סידור לה למצוא התקשו שהם התינוקת,
המערכת. פסיכולוגית

 הפגישות מבנה על במשותף החלטנו הראשון. במפגש ההורים עם גלוי באופן זאת סיכמנו
 עם המפגש לאחו לשבועיים שנועז והוריה, מוויה עם שלנו למפגש בסקרנות וחיכינו

ההורים.
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הראשון הטיפולי המפגש
 מוויה עם הגיעו הם ההווים, עם המוקזמת מההיכוות כתוצאה לשער, שיכולנו כפי

שנקבע. למקום בזמן

 חוסו את הפגינה היא ועצווה. ביישנית שקטה, לגילה, בהתאם נראית נאה, ילזה מוויה,
התינוקת. באחותה והתעסקה מהמפגש ווחה ומוות וצונה שביעות

 של ניסיונותיהם חוס. העלו עמה ואשוני חיבוו ליצוו וניסיון המקובלים הפתיחה משפטי
 להשתמש החלטנו שכן, כיוון יותר. עוז וכעוס רועם בשקט נתקלו לזבו לעודזה הוויה

 מכל וביקשנו ובאמונות( בציוו הילזה )כישוון מההווים לכן קוזם לנו שנמסו במיזע
 להכיו שנוכל כזי שלו, מרכזי אפיון עם משפחתם, בני ציוו את לצייו מהנוכחים אחד
 לשתף הסכימו הוויה גם ולכן ממוריה, חיובית היענות הייתה לכן זוכם. המשפחה את

במשימה. פעולה

 יות1פולי,ובמיוחזבהתנגז١תלתהליןהט١ותהמתנגז١בדוןכלל,כשאנונתקלותבהתנהגו
 אצל הכוחות של העצכזה יזי על אותן לעקוף מנסות אנו הטיפול, לתחילת האופייניות
מהחולשות. זמנית התעלמות תון המתנגזים,

 זאת, מרכזי. באפיון מוויה את לאפיין ההווים שני של הקושי במיוחז לנו בלט בציווים
 מוריה, שבמשפחתם. האחרים מהילזים אחז כל לגבי זאת לעשות ליכולתם בניגוז

 לואות קשה שלהווים ולנו, להווים בווו היה כלל. בכן התקשתה לא זאת, לעומת
 חזו - נכוצאים הם שבה בסיטואציה במיוחז הליכווזיים, קשייה זון שלא מוויה את

הטיפולים.

 לימוזיים קשיים הכחישה היא מזבוים. אנחנו מה על הבינה לא מוויה לכן, כשהתייחסנו
 אליה פנתה כשהאם איתנו. לפגישות המוצהות הסיבה שזאת הבינה לא ואף שהם, כל

 שהפתיע בבכי, מוריה פרצה טוב, לומזת שהיא חושבת היא אם פתאומית, בשאלה
 ומאידן שלם, כסובייקט אותה לואות ההורים קשיי בין הפעו כולנו. את בעוצמתו

 מוריה, עבוונו. גם מנשוא חזק היה קשייה, הבלטת תון אליה, האם של הבוטה הפנייה
מהחזו. בוחה ווחה, בסערת שהתביישה

 היו שניהם התגובה. מעוצמת מופתעים הם אף היו כמונו, ההווים, השתור. מתוח שקט
 שהם כן על האשמה תחושת את ייצג האב ואילו ותסכול כעס הביעה האם אונים. חסוי
לטיפול. אותה הביאו

 המוכוים כוהוגעים וגע גם זה היה אף הטיפול. התחלת ניסיון שתם חשש היה לרגע
 שינוי, של ראשונית תנועה להפסיק עלולה כאן יזיים שהומת לו בווו שבו מטפל, לכל

זאת. למנוע ועלינו ובות, שנים לאוון יזיים הרמת בבחינת
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 מכוניתם, ליז מצאה והוא בתו, בנחה לאן לבנוק האב את הביאה מציזנו קלה הכוונה
 הביעה בינתיים, האם, הטיפולים. לחזו וחזר במקומה, להם תחכה שהיא איתה קבע

עליו. לזבו הקושי עם ביחז כולנו, שחווינו הכאב לעוצמת התייחסנו ואנו שקט חוסו

 בצווה מוריה את לואות יכולתם היעזו שאולי השעוה העלינו שיחה, אותה בהמשן
 לה אפשרו לא קשייה, זבן וק זו, זמן בנקוזת לפחות עליה, שלהם וההסתכלות רחבה
עמו. ולהתמודז הקושי את לבטא

 מזויקת לא הווית התאמה לפיה (1991) ויניקוט של ההמשגה את מייצגת זו חשיבה
 אלה חוויות לחוש לו גוום הבין־אישי השיתוף והיעזו מובן, לא לחוש הילז את מובילה

עצמו. עם וק

 ונביע שלה לכאב מקום ניתן שבו מכתב, למוויה נכתוב כמטפלות, שאנו, להווים, הצענו
בה. פגענו ובכן הכאב של לעוצמתו עוים היינו שלא כן על התנצלות בו

 שהם לנו, היה חשוב לכן, ההורית. הסמכות על לשמוו חשוב לנו היה זו בסיטואציה גם
 באה זו עמדה הטיפול. לגבי האחריות את לוקחות אנו בעוז בתם, לגבי אחריות ייקחו

 יחז להבין ניסיון ומתון לטשטשו בלי מקום, לו ונתנו הכאב לעוצמת כשהתייחסנו לביטוי,
הנוכחי. המצב את

כתבנו: כן

"٠٠1٢0׳ ודיה،

 החול? بر1ج1الأ ה٥ןי٤٦٨1י ין2ה٢ اال־ היה 210ח׳ د׳ ٨היר٨/2 بر2هذ0׳ רע٥٥5ה

 ء,٢ رم)־ابر٢ا ٦٢ ?׳סה ה٥י,۵ ٠٠اع יחה(٢5׳٧1 ו׳סה٥ Mdb ה*/٢)כ ٦٢ש
ה..51ד أللءابر I٨כ/ יח٢5^ ٦כ-٢כ

 الء,,־, ז٠٢0׳ اءىبر)׳اك)־׳ ٦٢ה0?׳ ٠2ىداء, ה/٧٢ 2?רו ׳ه׳م0/۵٨د׳0׳ ال(0ده ء,٢)ا ע2ה
!٦٢2ء(כ^הכו هو

.2 ynjtc0- ٢כ pileار20ا׳ Mdb ٥٨٠ה٢٦ا2اء,׳-ء,ه׳ و1ء٨/ ה2ו0ח׳? f،2fc2 اءاليرءر 
 ה*/ ׳٥٢ ההזריסו, ء,ا ٩2٢ ه״م120׳ هاج2 210׳ ٦ابر1׳الرء٨/بذ/ ءاالال دا٢ا

.٦٢ ب؛׳ء٧ى0׳
 ابر1ء٦)ير٢
 ٦٢بر1ح0رم

רה0׳1 ׳סרה
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ייחודי ילד

הבאים המפגשים
 שאם בווו לנו היה השלישי. למפגש יגיע בוי בטוחות היינו לא הזרבוטי, האירוע לאחר

 איזו - וכשתגיע מוריה? עם יקוה מה אך יגיעו, שהם בווזאי אותו, מבטלים לא ההווים

נפגוש? ילדה

 עם מיז נגנזו - ١עליה שחשבנו מהאופציות אחת לכל הכנו שאותם השונים התסריטים
חשבנו. שעליו במאגו הייתה לא ונינוחה חייכנית הופעה שכן, לחדר. מוויה של כניסתה

 שאפשוה מפנה, נקוזת הייתה שבה, והכאב עוצמתה כל על זרמה, שאותה היה בוור
 הקושי לבין יזה, על נחווים שהם כפי כווויה, של הליכזוזיים הקשיים בין להבחין להווים
 אפשוה גם היא בתם. של הלימוזית ההצלחה חוסו חוויית עם להתמוזז כהורים שלהם

 עז נחוותה שבה ٧הלח את מעט לשחרו ובכך יותר, רחב בהיבט מוויה את לואות להם

מתקשה". כ״תלמיזה כה

 על דיבוו העולם לאוויו המעלה מילולי, מתוון של בתפקיז שימש הוא - והמכתב
 ולקיחת שבמצבה, ולכאב ההבנה לחוסר המבוגוים מעולם התנצלות גם בו היה קשיים.

לתיקונו. האחואי של התפקיז את המבוגרים

 בהרחבה. פה שתוארו לאלה מעבר מפגשים שישה עוז מוריה ועם ההווים עם נפגשנו
 אפשרויות את הרחבנו אלה במפגשים ומתמיז. מסוזו באופן התקיימו המפגשים כל

 לאיוועים התייחסנו בפרט. הספר בבית התנהגותה ועל בכלל, מוויה על ההסתכלות
 של והאחרות המווכבות הפנים את והואנו כתלמיזה מוויה של לתפקיזה ٧מחו שהם

 נושא כווריה, של בת-הכזצווה לאירועי התייחסותנו הייתה לכן הזוגכואות אחת כזוויה.
 של הפעילה ההשתתפות את והוריה מוריה תיאוו זה במפגש שלם. מפגש הקזשנו לו

 את תיארו הם האיווע. במהלן והתנהלותה תפקידיה ואת בת-המצווה בתכנון מוריה
 ההורים של הגאווה מביטויי התרשמנו זרשה. וקראה האווחים את קיבלה שבו האופן

 מהאיווע. תמונות לנו הציגו שבו ומהאופן באוזנינו, חדשים שהיו מוריה, על בזבום
 מקום לתת להם ואפשוה להורים מודל שימשה וכנה, אמיתית שהייתה התפעלותנו,

 קוהוט בגישת וסוח1ה-§ח היא זו התפעלות ובליבותיהם. בחזו מוריה של ליכולותיה
(1991 ,Kohut,) לאפשר כזי המטפל(, )המבוגר ההורה בהתפעלות צורך יש לילז לפיו 

תקינה. רגשית התפתחות

 אוו נקודות אחוי חיפוש ההסתכלות, הוחבת - הנרטיבית בגישה השתמשנו כאן גם
 הכוחות על זגש ושימת (unique outcomes) ייחוזיות תוצאות התפעלות, המעוווות

(.1999 ואפסטון, )וייט הוריה של גם כמו הילזה, של

 בכיסא לשבת החלה היא גופה. במנח גם לואות היה אפשר מוריה של תגובתה את
 להתמוזז לה מאפשות ממנה שההתפעלות בווו היה וחייכני. נינוח יותו, זקוף באופן
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שלישי שעו

 ההווים גם וב. כה ٢במאמ אותם להסתיו צורן־ היה לא שוב קשייה. עם יותו יעיל באום,
בה. שחל בשינוי הבהיוו

 של הכוח )מוקדי( אזורי על המבט את ושוב שוב הוחבנו שבהן פגישות, מספר לאחו
 ענייני באופן להתייחס להתחיל יכולים היו המשפחה בני שלושת הוויה, ושל מוויה

 באופן לקבל יכלו עצמה, מוויה גם כמו ההווים, לכך, מעבר מוויה. של הלימוזי למצבה
 כפי למוריה. הציע שהוא הלימוז תכניות את ובהמשן, הספו, בית פעילויות את חיובי

 הספו בבית הצלחה חוויות לאסוף החלה מוויה כאלה, במצבים תמיז הזבר שקווה
 להיות הפכה היא בלימוזים" מצליחה "שלא מילזה הוויה. ובפני עצמה בפני ולהציגן

הייחוזיים. מהקשיים להתעלם בלי וזאת יכולות, עם ילזה

 כזאת להיות הפכה בהווים שמלחמתה בכך, השינוי ניכו בבית גם ההווים, זיווחי לפי
יותו. ומגוון עשיו באופן כווויה את לואות להם המאפשות

 הייתה שבו למצב המשפחה את הביא הקושי אזור נטוול שאכן הייתה, ההתושמות
 באופן מוויה לבין בינם הקשו את ולבנות להמשין כזי שלה בכוחותיה להשתמש יכולה

 ההווים עם ביחז אותה שהצבנו כפי הטיפול, מטות למימוש שהגענו הוגשנו עצמאי.
בתחילה.

 המערכת מצז הטיפולי התהלין את שליוותה הספו, בית פסיכולוגית במקביל,
 את הטיפול בתחילת להכיל יכלה המעוכת, לבין בינינו כמתווכת ושימשה החינוכית
 של ומהיוזמה מהאכפתיות התפעלות תון הספר, בית של וכעסיו אכזבותיו תסכוליו,

 המערכת את עוזזה היא בהמשך, והוריה. מוויה של ההתנגזויות אף על החינוכי, הצוות
 להיפגש הטיפול, סיום ולקואת הצלחה חוויות של צביוה המאפשוים כזצבים ליצוו

 הספו בית כשצוות לילזה. ייחוזיות ליכזוזים תכניות לגבי איתם ٢ע١ולהתי ההורים עם
 הזזית: הייתה וההתפעלות שלג, כזוו של אפקט לכך היה הצלחה, חוויית הוא אף חווה

שני. מכיוון השונים הספר בית ומגורמי אחז מכיוון והוריה ממוריה

 פסיכולוגית באמצעות הספר בית יזי על שלווה הטיפולי', ב׳מרכז הפסיכולוגי הטיפול
 עבוזה שאפשו הוא מוויה, של צרכיה לבין המעוכת צווכי בין שגישרה המעוכת
מצומצם. פגישות ובמספר מטרה ממוקזת

המסכם המפגש
 של סיוובה סביב היה ההווים, עם יחז אותה שהגדונו כפי הפגישות, שמטרת כיוון

 הטיפולית ההתערבות את לסיים נכון ולהווים לנו היה נראה לימוזית, עזוה לקבל מוויה
הספו. בית עם משותפת בשיחה
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ייחודי ילד

 ההווים, מוויה, בו והשתתפו הספו בית בתון התקיים ההווים, יזי על שתואם המפגש,
 הספו בית פסיכולוגית החינוכית, והיועצת המנהלת סגנית המחנכת, הספו, בית מנהלת
(.CIVIC לעיל, )ואה הטיפולי' מ׳המבכז הכוטפלות - ואנחנו

 ממוביה הן שקיבלנו, מהז־יווחים יזענו ווח. ווממות של חוויה זאת הייתה בשבילנו,
 מכפי יותו ומשקיעה לומזת שהילזה הספב, בית מפסיכולוגית והן מהוויה הן עצמה,
 זה היה יותו. מוגש אף מבחינתנו היה ההוואה גוומי עם המפגש אן לקוות, היה שניתן

 כמי השנה, סיום באיוועי מוויה של השתתפותה סיפורי בו ובלטו השנה סוף לקראת
 וזיבוו מהם התעלמו שלא הלימודיים, קשייה לצז הטובות, יכולותיה את להציג שיכולה

 עם עבווה יותו ועשיוה כוגוונת תכנית בניית על יחז לחשוב גם יכולים היינו אוזותם.
 של ההתושמות הביניים. לחטיבת המעבו ולקואת המסיימת הכיתה ו'- לכיתה עלייתה

זוכה. בהמשן גם לה, המיוחז המקום יהיה שלמוויה הייתה, כולנו

 מעוובות ועל ומיקוזה הבעיה איתוו על הספר בית לצוות להוזות מסוגלים היו ההווים
 ממקומו לצאת היה יכול הספו בית צוות במקביל, לשינוי. להביא בניסיון הצוות

 ההווים השנה שבתחילת מכן, נפגע שהצוות בפגיעה ההווים את ולשתף "המקצועי"
אותם. העריכו ולא הספו בית מאמצי את ואו לא

לסיכום הערות
 אחת, במטוה הטיפול את ממקזות אנחנו וקצוי-מועז ממוקזים משפחתיים בטיפולים
 כן אם אלא הטיפול, את מסיימות אנחנו הושגה, כשהמטוה המשפחה. בני עם הנבחות

נוספת. במטוה להתמקד מחליטים המשפחה, עם ביחז אנחנו,

 מכבזים שאנו תוף הטיפול, סיום את בכן ואתה והמשפחה הושגה המטוה הזה, במקוה
איתם. מסכימים ואף ההחלטה את

 כל ששינוי, הרי המשפחה, מחיי אחז פן על ממוקז התהלין אם שגם מאמינות, אנחנו
 בתחום וק מאשו יותו נוחב באופן ומשפיע חזשים כיוונים בהכוח איתו מביא שינוי,

 סביב להיעזו מוויה של מסיוובה בתסכול התמקז הנוכחי הטיפול לזוגמה, המוצהו.
 ההסתכלות בהוחבת התמקזנו אנחנו הספג. בבית והן בבית הן הלימוזיים, קשייה

 מעבר ויה"1"הווים-מ יחסי על השפענו בכן אלו. לקשייה מעבו מוריה, על המשפחתית
 ילדיהם עם ההורים יחסי על גם הקרינה זו הסתכלות הספר. בבית הקשיים לתחום

 מעבו מוויה של 'האני' תפיסת על ובווזאי זוג, כבני ביניהם היחסים ועל האחרים
כתלמיזה. לתפקיזה

 כללי שינוי של התחלה התסכוין בשינוי וואה הפסיכו-אנליטיות, לגישות בניגוז זו, גישה
ומווחב.
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שליש׳ שער

 פסיכולוגית באמצעות הבאה, הלימתים שנת במשן שנעשה במעקב ריה,1למ בחזנו נאם
 שלה תנ1١ טנבה השתלבנת אפשוה לימנזית עזנה לקבל שנכנננתה ננאה הספנ, בית

בביתהספנ.
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נספחים
הטיפולי׳ לימרכן פנייה דף א.

טיפולים לסיכומי הנהיות דף ٠ב

למטפלים מעקב לראיון מנחה שאלון ג.

טיפול קיבלו וילדיהם שהם להורים, מעקב לראיון מנחה שאלון ד.

החינוכית המערכת לצוותי מעקב לראיון מנחה שאלון ה.



הטיפולי׳ ל׳מרכז פנייה זף א.

ירושלים בעיריית כי١סיכולתי-חינ٥ה השירות

התפתחותי בסיכון למירה לקויות עם בילרים הגויפולי למרכז פגייה

הפנייה תאויך ת.ל. ת.ז. התלמיד שם

המשפחה לאיתור טלפונים כתובת

הפונה הפסיכולוג אזורית תחנה כיתה הספר בית

הפנייה( ולעיתוי רגשי לטיפול ההפניה לסיבת )התייחס בתוכה הלמידה לקות ומקום הבעיה תיאוו

_________________העיקויים הממצאים ומהם העוכה נעשתה ומתי כיצד למידה: ללקויות הערכה

ובהמשך. כה עד הטיפולית בתכנית החינוכית המסגות ושל שלך והמעוובות המקום

 של )המוטיבציה עמדתם ומה מתי המבוקש, הטיפול על הספר ולבית למשפחה לילד, שנעשתה ההכנה מה
_____________________________________________________________________אחד( כל

_____________________________והשעה בשבוע היום או הטיפול, מיקום לגבי אילוצים יש האם

_____________________ומהן קבוצתי או משפחתי פוטני, לטיפול ואשוניות אינדיקציות יש האם

 ההתערבות. בהמשך מעווב להיות מעוניין ואני אליי שיפנה המרכז פסיכולוג עם ולהוחיב לשוחח אשמח
הזנוות

חתימה
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טיסולים לסיכומי הנחיות דפי ב.

ירושלים בעיריית הפסיכולוגי-הינוכי השירות

"٠תש - למידה לקות עם בילד טיפול של סופי / ביניים סיכום

_____________________מטה( )תחנה/ הטיפול מיקום_________________________המטפל שם

הפנייה קבלת תאויו ת.ל. ת.ז. התלמיד שם

נייד המשפחה לאיתוו טלפונים כתובת
פסיכולוג אדורית תחנה______כיתה ספר/גן בית

פונה

________________בתאריו____________________עם )ילד/הוריס/משפחה/אחו( עם ראשון מפגש

__________________________________________מטרות כמה הספר בית פסיכולוג עם קשו

כמה_________________________________מי? הספו. בית גוומי עם קשר

________________________________________________(אפיין מה בקשר, בלט )מה מטרות

ועם כמה וכוי(: )פיקוח/לשכה אחדים מעוכת גוומי עם קשר
מי?

מטרות

ההורים עם המשפחה עם הילד עם טיפוליות פגישות מספו

למטה(. )ראה טיפול סיכום דו״ח צרף______________הטיפול סיום מועד
 הטיפול סיום סיבת

 הבאה לשנה טיפוליות תכניות

 הבאות: לשאלות גם שיתייחס שנתי, ביניים דו״ח או טיפול סיכום דו"ח צרף :הטיפול מהלד

הטיפול א,
 לטיפול, בכניסה המטופל, של הסיכוני מצבו לבין אבחון( יש )האם הלמידה לקות בין הקשר התבטא במה

לילד? שקורה למה הלמידה לקות בין הקשו את מבין אתה איר והיום?
הטיפולי? התהליר בתון אתר באינטראקציה לביטוי באה הילד של הספציפית הלמידה לקות איר
שמנעת? העתידי הסיכון מה - שאבחנת הסיכון מהו

המלצות. - הדרר? בהמשן לדעתן נדרש ומה בסיום המטופל נמצא איפה
ההתערבות מערד و

צוות, )מוזנר הטיפול ולאחר במהלן לסיוע גייסת מהם מי את הטיפול, במהלר נדבות גוומים אילו עם

החינוכית? במערכת הלאה לעשות

 הקושי? היה מה לגייס, היה קשה מי את וכוי(? עו״ס
בשינוי? וחלקר לילד הספר בית ערר שינויים אילו

נחוץ מה - השנה של הסיכום סמך על החינוכית? המעוכת עם בקשר אחרת? בדיעבד עושה היית מה
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למטפלים מעקב לראיזן מנחה שאלזן ג.

ירושלים בעיריית הפסיכולוגי-חינוכי השירות

הטיפולי המרכז - מובנה חצי ראיון

טיפול כל על בנפרד לספר / דוגמאות לבקש להקפיד יש שלהלן, בראיון המופיעות בשאלות

העבודה בשבילו הייתה מה לומו יכול/ה את/ה האם הטיפולי, במרכז____________לאחר .ا

במוכז?

ייחודית? למידה עבורך היוותה במרכז הטיפולית העבודה האם .2

 לעבודה )ביחס כלל? בדון שלך מטיפולים שונים היו במרכז הטיפולים בכלל( )אם מידה באיזו .3

אחוים?( ובמקומות עצמו בשירות קודמת, טיפולית

מהילדים. אחד כל לגבי לפוט השתדל/י אנא לטיפול? אליך הופנו ילדים אילו .4

הטיפולים? במהלך נפגשת למידה לקויות סוגי באילו א.

 )אנא הגילאים מבחינת גם הלמידה? לקות סוג לפי הטיפולי במהלך הבדל שהיה הוגשת האם .5

טיפולין(? את פרט/י

 היוו לטיפול, אליו הופנו הילדים/משפחות שעמה הלמידה לקות נושא בכלל( )אם מידה באיזו .6

 בלבד?( לטיפול מההפניה כחלק נשאר או בטיפול עלה הנושא כמה )עד הטיפולי? מהתהליך חלק

רד.٥בנ טיפול לכל זו בתשובה התייחס/י אנא -

 הטיפולי, בתהליך משמעותי חלק היוו הלמידה שלקויות טיפלת שבהם ספציפיים מקרים היו האם .7

 בעיני משמעות חנ״מ, )עצמה, זאת? מסביר/ה את/ה כיצד וכן, במידה אחוים? ממקוים יותו

הדגם/י. אנא וכיוצ״ב(.- ההורים t- הילד/ה

 של הלמידה ללקות להתאימו מנת על הטיפולי התהליך את לשנות נדרשת מידה ובאיזו האם .8

 חיפוש גם אלא הרגשות על משפיעה הלמידה לקות איך בדיקה דווקא לאו )למשל, הילד/ה?

יותר(. אקטיביים פתרונות כגון ייחודיים, פתרונות

 אנא האחרונים? הטיפולים לבין שעשית הראשונים הטיפרלים בין הבדל רראה את/ה האם .9

הדגם/י.

הספר בית פסיכרלרג / ספרית הבית המערכת עם הקשר

 לציין מהמרואיין/ת לבקש יש כן, כמו טיפול. כל על בנפרד לספר / דוגמאות לבקש להקפיד יש כאן, )גם

בהדגמות(. הילד/ה שם את

בנפרד!( שטופל ילד/ה כל )לגבי הספר בית עם שעשית העבודה של הפוופורציה מהי .١
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 - הקשו תדיוות פוט/י )נא במערכת נוספים גורמים ועם הספו בית פסיכולוג עם א.

ספציפיים?( למוקד או לבעיה התייחס או קבוע באופן נעשה האם למשל,

)מעקב(? ובהמשך הטיפול במהלן לפני, ב.

 במהלך )לפני, הטיפולי לתהליך תרם הספו בית פסיכולוג/ית עם הקשו מידה ובאיזו האם .2

מעקב(? - ובהמשן הטיפול

 הייתה מי של הספו(? בית פסיכולוג וק )לא אחריס/נוספים גוומים עם קשו ליצוו לן גום מה .3

 מי עם עצמה(? החינוכית המערכת של ו/או הספו בית פסיכולוג של ההווים, של )שלך, היזמה

הילד/ה. שם את ציין/י אנא - וכיוצ"ב(. מחנכת / הצוות )כל הזו היוזמה בעקבות נפגשת

 הטיפולי לתהלין תום הספו בית במעוכת נוספים/אחוים גוומים עם הקשר מידה ובאיזו האם .4

מעקב(? - ובהמשך הטיפול במהלן )לפני,

 לבין ספוית הבית המערכת או הספר בית פסיכולוג בין קשו קיים כי נואה כללי, באופן .5

 היית כיצד הטיפוליים, הדו"חות בסיכום ביטוי לידי בא אינו זה דבר זאת, עם המטפל. הפסיכולוג

זאת? מסביו/ה
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טיפול קיבלו וילזיהם שהם להורים, מעקב לראיון מנחה שאלון ד.

ירושלים בעירייה פסיכולוגי-חינוכי השירות

2003 דצמבו,

להורה מעקב שאלוי

זה: בחלק עליהם לענות יודעת שאת פרטים לשאול לא הקפידי

תיק מסי הואיון תאריך מואיינת
__________________מוואיינים__________(IP) בטיפול שהיה הילד שם
הנוכחי הספו בית שם )סוג( כיתה בטיפול כשהיה הספו בית שם

סוג כיתה

 ואחוות מואש, מובנות שחלקן שאלות עם מעקב, שאלון הוא שלהלן השאלון מטפל/ת: - מראיין/ת
 הנוכחי המעקב לגבי אותך שמסקרנות ספציפיות שאלות ובניית שלך הטיפול סיכום קריאת על מבוססות

 להזמין יש ההווים. של במילים התשובות את הניתן ככל מפווט כתוב אנא, משפחתו. ו/או הילד/ה אחר
ההווים. שני את לשיחה

ביום הילד/ה של הכללי לתפקיד המתייחסות שאלות א.
 להתייחס חשוב אך השאלה, של הנוסח על להקפיד הכרח אין בלבד, מכוונות שאלות הן השאלות )העוה:

להלן(. עזמצוינים התפקוד תחומי לכל

היום בנך/בתן של תפקודו/ה ו/או מצבו/ה לגבי הרגשתן את כללי באופן תאו/י

הלימודי התחום לגבי ספציפיות שאלות כעת לשאול בוצוני
 האם כלשהם, מיוחדים לימודיים קשיים קיימים האם לימודית?' מבחינה בנן/בתן של מצבו/ה לדעתך מהו

הספר? בבית שלו/ה ההישגים לבין שלו/ה היכולות בין לדעתך פער קיים

חברתית?' מבחינה בנן/בתן של מצבו/ה לדעתכם מהו

התנהגותית? / רגשית מבחינה בנן/בתן של מצבו/ה לדעתכם מהו

כיום? כלשהי התעובות ו/או טיפול מקבל/ת בנן/בתן האם

התעובויות? / נזיפולים אילו

מדוע?

לדעתך אליהם התייחסתי ושלא היום בנן/בתך של התפקוד לגבי לן שיש נוספות העוות

______________________הטיפול? נמשך זמן כמה
הפסיכולוגי? לטיפול לפנות מתאים לדעתכם היה האם
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 מעקב שיחת ב,

!!!חשיבה הערה

 כי ונראה במידה הואיון. במהלן בהן להיעזו / להשתמש שניתן שאלות הן להלן המופיעות השאלות
 בשיחת גם ועולות הטיפול במהלן שעלו ספציפיות לסוגיות הקשווים אחרים בכיוונים מתמקדת השיחה

אלו. בשאלות דווקא להשתמש הכוח אין המעקב,

 )לבקש אילו? כן, אם האחוונה? בשנה בנך/בתך של בתפקודו/ה שינויים חלו האם לדעתן,
חבותית...( התנהגותית, וגשית, לימודית, מבחינה - שניתן כמה עד פירוט

לועה...( או לטובה שינויים להיות יכולים )שינויים

בנך/בתן? אצל שחל השינוי את מסביו/ה את/ה כיצד

לטיפול? בתך7בנך עם פניתם / שהגעתם מאז לדעתן, השינוי, מידת הייתה מה

אופן? באיזה זה? לשינוי גרם / תום הטיפול שגם חושב/ת את/ה האם

הראיון בסוף
 או הילד/ה אצל שחל בשינוי הטיפול של החלק / הטיפול תרומת לגבי ספציפיות עזאלות לשאול ניתן

בלבד(. אופציונלי הוא הנוסח השאלות, כל את לעזאול צוון אין )עזוב, משפחתו/ה

 קיבל/ה שהילד/ה הפסיכולוגי הטיפול מרם - ההורה לדעת בו האופן לגבי ישירה שאלה
 תפקודים מבחינת - שאפשר כמה עד ובים לתחומים להתייחם )לבקש לד/ה١ה לתפקוד

 הטיפול )בתחילת עזינוי שחל הוגיש/ה בו לזמן וכיו״ב, לימודיים וגשיים־חבותיים, התנהגותיים,
משמעותיות(, ספציפיות בנקודות ו/או הטיפול לאחו / הטיפול במהלן /

 או נוספים טיפולים קיבל/ה בנן־/בתך האם נוספות: התערבויות / נוספים טיפולים
 יכול/ה את/ה והאם אחויו או הטיפול במהלן הפסיכולוגי, הטיפול לפני נוספות התערבויות

 לימודי, תפקוד מבחינת - פיווט לבקש )אפשר לבנן־/בתך תרמו אלה טיפולים כמה עד להעויך
התנהגותי(. רגשי, חברתי,

 את לדעתך, להסביר שיכולים הילד/ה, בחיי ספציפיים אירועים ו/או שינויים היו האם
פרט/י. אנא כן, אם אחריו? או שקיבל/ה הפסיכולוגי הטיפול במהלך בתפקודו השינויים

הספר בבית תפקרדו על קיבל/ה הילד/ה הפסיכולוגי לטיפול שיש ההשלכות לדעתן, מהן
 רגעזי, לימודי, - תפקוד תחומי )מבחינת עזניתן כמה עד לפוט השתדל/י אנא כיום. בבית /

דוגמאות(. באמצעות גם ניתן התנהגותי, חברתי,

 על מעקב לעעזות שנוצה הורים וליידע תשס״ה בסוף למד והיכן היום לומד הילד היכן לבוו יש בסוף,
הספו. בבית הילד
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החינוכית המערכת לצוותי מעקב לראיון מנתה שאלון ה.

ירושלים בעיריית הפסיכולוגי-חינוכי השירות

הטיפולי המרכז

2004 אפויל,

למורה מובגה הצי ראיון

_____________ הראיון תאויו
הילד/ה שם

______________הספר בית_________________________________)תפקידם( המוואיינים שם
________________הילד/ה עם המוואיין/ת של ההיכרות משן

למרואיינים פנייה
הופנה/הופנתה הילד/ה ._______________ל בנוגע שאלות מספר כעת אותן/כם לשאול עומד/ת אני

 אנו בשפ״ח, בטיפול שהיו ילדים על עושים שאנו מעקב ובמסגות הפסיכולוגי, בשירות לטיפולי בעבר
כיום. הילד/ה של מצבו/ה את רואים אתם אין לדעת מעוניינים

התשובה( את בעיגול )הקיפו לא / כן לטיפול? אותו שהפנה זה/זו היית את/ה האם
אי: חלק

כיום הילד/ה של תפקודו/ה תיאור
בעיגול( )הקיפו הילד/ה של הלימודית יכולתו/ה לדעתך מהי ٠

מאוד חלשהחלשהבינוניתטובהמאוד טובה

"ל.ר."( לסמן: - רלוונטי לא )אם לכיתתו/ה: ביחס לימודית מבחינה הילד/ה של מצבו ٠

העוות מאוד חלש חלש בינוני טוב מאוד טוב תפקוד ומת
 יסוד: תפקודי

כתיבה
 יסוד: תפקודי

קריאה
 יסוד: תפקודי

הנקוא הבנת
 הבנה יסוד: תפקודי

בע״פ
חשבון/מתמטיקה

)אנגלית( שפות

)דקדוק( לשון

עיוניים מקצועות

מדעיים מקצועות

נוסף/אחר



מיוחדים: לימודיים קשיים פוט ٠

הישגיו/ה: לבין הילד/ה של יכולתו/ה בין לדעתך פער קיים האם ٠

בחברה: הילד/ה של מצבו/ה את תאר/י ٠

הילז/ה: של הרגשי מצבו/ה את תאר/י ٠

הילד/ה: של התנהגותו/ה את תאר/י ٠

כיום: כלשהי התערבות ו/או טיפול מקבל/ת הילד/ה האם ٠

התערבויות? / טיפולים אילו

מדוע?

להוסיף. דברים / נוספות העוות

a pbnבטיפול היה הילד/ה שבה לתקופה הקשורות שאלות - ׳

לטיפול? הילד/ה הופנה/הופנתה שבעטיין הסיבות לך ידועות האם . 1
 "האם למשל, שניתן. כמה עד לפוט מהמרואיין לבקש יש בראיון, עולה כלשהו שנושא )ברגע
וכיוצ״ב(. קשיים לפרט דוגמה, לתת לבקש לך?" ידוע מה יותו מעט לפרט מוכן את/ה

 בעת לו שהיו בציפיות להידכו יכול/ה את/ה האם המפנה: המווה הוא/היא המרואיין/נת כאשו .2
הבאה(. לשאלה ולעבוו לדלג יש המפנה הוא/היא לא )אם לטיפול? הילד/ה הפניית

 כן אם נוסף, גוום באמצעות נעשה שהקשו או בילד/ה? המטפל/ת עם ישיו קשו לן היה האם .3
 מיוחד חינוך רכז/ת מיוחד, לחינון מורה מנהל/ת, יועצת, הספו, בית )פסיכולוג/ית מי? עם

 עבור ולוונטית היא זו )שאלה מדוע? מועיל? היה הקשר האם הקשו? את יזם מי וכיוצ״ב(,
המפנה(. אינו/ה אם גם הנוכחי/ת והמווה המפנה, המווה

 מאיזו טיפול? קיבל/ה הוא/היא שבה התקופה מאז הילד/ה של בתפקודו/ה שינויים חלו האם .4
זאת? מסביר/ה את/ה כיצד בחינה?

 הטיפול לפני קיבל/ה שהילד/ה נוספות התעובויות או נוספים טיפולים על לו ידוע האם .5
 בעיסוק, ויפוי כגון שונים, פוא-ופואיים טיפולים )למשל, אחריו או הטיפול במהלן הפסיכולוגי,

 וכיוצ״ב, תנועה / אמנות / במוסיקה תרפיה כמו - עזונים וטיפולים מתקנת הוראה בדיבוו, ריפוי
 קיבל/ה מדוע לשער יכול/ה את/ה האם וכן, במידה וכיוצ״ב(. אמנות התעמלות, כגון - חוגים וכן

 לילד/ה תומו אלה טיפולים כמה עד להעויו יכול/ה את/ה האם וכן הנ״ל, הטיפולים את הילד/ה
התנהגותי(. רגשי, חבותי, לימודי, תפקוד מבחינת פירוט לבקש )יש

 יכולים אשר להם, מודע/ת שאת/ה הילד/ה, בחיי ספציפיים אירועים ו/או שינויים היו האם .6
 כן, אם אחריו? או שקיבל/ה הפסיכולוגי הטיפול במהלך בתפקודו השינויים את לדעתן, להסביר

פרט/י. אנא

 כיום, הספר בבית תפקודו על קיבל/ה שהילד/ה הפסיכולוגי לטיפול שיש ההשלכות לדעתן מהן .7
 תחומי )מבחינת שניתן כמה עד לפרט השתדל/י אנא זה? לתפקודו לדעתך תום הטיפול והאם

דוגמאות(. באמצעות וצוי התנהגותי, חבותי, רגשי, לימודי, תפקוד:

הפעולה!!! שיתוף על תודה
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למידה. לקויות עם ובים ילזים יש אן - למיזה ١١לק ילז אין

 כיצז ולהבין להתבונן המקצוע אנשי את מזמין בו" לטפל והאתגר הזכות - ייחוזי "ילן

 הסובייקטיבית החוויה וכיצז הלמיזה הפועת את חווים למיזה לקויות עם ילדים

 אחוים. עם שלהם האינטראקציה ועל תפקוזם על עולמם, תפיסת על משפיעה הזו

 ירושלים, בעיויית הפסיכולוגי-חינובי בשירות שפותח משולבת, להתעובות המוזל

 רגשית התעובות זוכי בפיתוח מסייע החינון, ומשרז ישראל אשלים־ג׳וינט בשיתוף

למיזה. לקויות עם לתלמיזים הנשקף הסיכון לבלימת וחינוכית

 בתחנה רבות שנים במשן עבזה מזריכה, וקלינית חינוכית פסיכולוגית - ٠לו רנה

 ירושלים, עירית של חינוכי הפסיכולוגי ובשרות הבריאות משרז של הנפש לבריאות

 הקימה .٧ולח חרום במצבי התערבות שרותי ובפיתוח פסיכולוגים בהכשרת עסקה

בירושלים. למידה לקויות עם בילזים נפשי לטיפול מרכז וניהלה

٠ذًاملثتلتثتتبتعل
אשלים

ASHAUM
 לילדים שיררתים ולפיתוח לתכנון העכזותה

וע״ר( ומשפחותיהם בסיכון נוער ובני

החינוך משרד


