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פתח דבר
כאב  של  סודות  בתוכם  אוצרים  הטיפול  חדרי 

מערכות  והתמודדות.  עמימות  של  ומודעות, 

החינוך פוגשות תלמידים רבים במצבי 'משבר' 

הפרעות  של  רחב  לרצף  הקשורים  שונים, 

או  התפתחותיות  התנהגותיות,  נפשיות, 

ילדים  כואבות,  סטטיסטיקות  פי  על  אורגניות. 

רבים חווים כיום  כאב מטלטל של חולי נפשי, 

הטובים  המשפחה  מחיי  הפרדה  צער  של 

ובלתי מדובר  והקודמים, של כאב בלתי נסבל 

ושל חוסר פניות לימודית וחברתית. 

הכאב, השכול, העוני, המצוקה ההורית והחולי, 

נותנים את אותותיהם בתלמידנו, בילדים אשר 

ביותר,  הגדול  הקושי  חטא.  טעם  טעמו  טרם 

אי  היא  כתפיהם,  שעל  הגדול  הנטל  מלבד 

לא  בחייהם.  האפרוריות  העמימות,  הוודאות, 

מרגש. לא משמח. גם לא כואב. לא מתגעגע. 

לא רוצה. רק שורד עם שכבת אוטם ללא מגע. 

את  לקלף  באומניות  כמטפלות  תפקידינו 

הכובד,  מכשול  את  להסיר  האובך,  שכבת 

ולהקשיב,  לרפות  להקל,  וזהירות  ברגישות 

מציאות,  תפיסת  ולשנות  לעבד  ולהבין,  להכיל 

פירוק-  במקום  מסכנות - התמודדות,  במקום 

עוצמה והתגברות. 

איגוד "קול דודי" הוא איגוד של מאות מטפלות 

כגרעין   2015 בשנת  הוקם  האיגוד  באומנויות. 

ומעניק  ענק,  בצעדי  התפתח  אשר  קטן 

בנושאים  חרדיות  מטפלות  למאות  בית  כיום 

במקצוע  והכרה  החוק  מקידום  החל  שונים, 

לטיפול  האגודה  י.ה.ת-  לצד  שנעשית  )עבודה 

באומניות בישראל( וכלה בקריאה להתפתחות 

מקצועי  תוכן  אתר  באמצעות  והתמקצעות 

עיון  ימי  מקצועי,  ביטוח  מטפל,  תיק  ואיכותי, 

חיפוש  של  וייחודי  עצום  ומאגר  תוכן,  מתאמי 

עבודה לצד מאגר מטפלות מקצועיות. 

נקודות  בליבון  שעה  לצורך  הוקם  האיגוד 

הטיפול  למונחי  המשיקים  וקונפליקטים 

והיהדות. נקודות המחייבות שיח ושפה אחרת, 

ממוקדת ומשותפת למטפלות חרדיות העובדות 

בהתאם  השונות.  והחינוך  הבריאות  במערכות 

לכך, התפתחו קשרים בתוך הקהילה, ולמערכת 

מנהלים  מטפלות,  של  פניות  מאות  מגיעות 

ובעלי מכונים המבקשים סיוע בתחומים שונים, 

ונענים באופן אישי ומקצועי.

החינוך"  במערכות  טיפוליים  "היבטים  מגזין 

והשעה, שנרקם בחוטים  נולד מצרכי הקהילה 

של  ומקצועיות,  אתיקה  של  ורגישים  עדינים 

את  לכם  להגיש  שמחות  אנו  וערכיות.  סודיות 

ואיכותי  מוגמר  כמוצר  שלנו  הראשון  המגזין 

מכלל  וכחלק  שעות  עשרות  לאחר  במיוחד, 

מוסמכות  מטפלות   13 הענפה.  פעילותינו 

שהן  והפסיכודרמה  המוזיקה  אומנות,  בתחום 

גם כותבות מוכשרות יצאו לדרך על מנת להביא 

בעלי  מאמרים  יקרים,  ומנהלים  מנהלות  לכם, 

תוכן עשיר וייחודי עם נקודות וצרכים טיפוליים 

בתוך מערכות החינוך.

המשמעותי  הסטינג  על  תקראו  זה  במגזין   

על  והאתיקה,  הטיפול  חדר  על  למטופלים, 

תפקידם של ההורים ואנשי הצוות, על תלמידכם 

המתקשה, ועל המטפל המתמחה. 

נאמנה,  אתכם  ישמש  זה  שמגזין  תפילה  אנו 

בהצלחת  ולתלמידים  למטופלים  יתרום 

את  נעשה  המטפלות   - ושאנו  הטיפולים, 

שליחותנו, ולא תצא תקלה תחת ידינו. 

בכבוד רב,

     סימה אקסלרוד     אודיה ביטון
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מיהו מטפל

 מאת: שפרה ווייס
 M.A. מטפלת באומנויות 

 עוסקת בטיפול בנוער ובילדים בסיכון ולקויי שמיעה; טיפול במבוגרים; הדרכות הורים וצוות.
 israel20@neto.bezeqint.net

המאירות  בסיסיות  נקודות  אציג  זה  במאמר 

את הסוגיה: מיהו מטפל?

מטפל  ההופכים  הנתונים  את  בנושא  אכלול 

עבודתו  איכות  על  ומעידים  למקצועי 

נוספים  בתחומים  ניגע  כן  ומקצועיותו. 

במסגרת  המטפל - העולים  נדרש  שאליהם 

הטיפול ומשיקים לו.

נקודות מסוימות בהן נעסוק, נוגעות ברבדים 

במאמרן  מובאים  אלו  המקצוע.  של  האתיים 

'סוגיות  סיאנו  ויהודית  חזות  תמר  של 

יצירה'  הבעה  באמצעות  בטיפול  אתיות 

אלו  סוגיות  תזכינה  כאן   .)2008 וסיאנו,  )חזות 

ואופן  ולהעברה למציאות הטיפולית  לפריטה 

ההתמודדות עימן. 

כי  לראות  נוכחתי  השטח  עם  היכרותי  מתוך 

במסגרות  פוגשים  בו  מסוים  קונפליקט  קיים 

החינוכיות: 

מצד  ואמיתי  כן  רצון  גיסא,  מחד 
לתלמיד/ה  להעניק  והצוות  ההנהלה 

הנזקק את הטיפול המיטבי,

ומאידך גיסא היכרות מועטה, אם בכלל, עם 

במקרה  המטפל.  של  ומקומו  הטיפול  עולם 

טווח  קצרת  הזדמנות  למטפל  ניתנת  הטוב 

לפרוש את משנתו הטיפולית. 

במאמר זה אביא תיאורי מקרה מתוך העבודה 

בשטח בדיסקרטיות הנדרשת. מתוך מקרים 

אלו נמצה את הנקודות עליהן חשוב לתת את 

הדעת.

חלקיים  הינם  המקרה  תיאורי  כי  לציין  חשוב 

לתוכן  רלוונטיים  פרטים  הדגשת  תוך  בלבד, 

ואין  הספציפית,  בפסקה  המובא  הטיפולי 

דומים  אחרים,  למקרים  ביחס  מהם  להסיק 

ככל שיהיו.

 

תעודות מעידות ועדויות מספרות
הצוות  את  להרחיב  שואף  מעסיק  כאשר 

הוא  אוטומטי  באופן  נוסף,  מקצוע  באיש 

מלקט המלצות מעבודתו של המועמד. מעבר 

מוטב  מקדים,  כצעד  אף  ואולי  להמלצות, 

להתבונן בתעודות ההסמכה אותן יש למטפל 

עדויות  לכך,  מעבר  בסיסי.  צעד  זהו  להציע. 

התנהלותו  אודות  לספר  עשויות  מהשטח 

הטיפולית - מקצועית של המטפל.

עמי  יצרה  לחייה,  השלושים  בשנות  אישה  ר. 

אודות  לבטיה  את  לשטוח  מנת  על  קשר 

בת  הילדה  ביתה.  נתונה  בו  הטיפולי  התהליך 

ה-8 מטופלת מזה שבעה חודשים אצל מטפלת 

מאז  שהיא  כל  תזוזה  ניכרת  לא  אך  רגשית, 

ברור  שאלות  ר.  את  שאלתי  הטיפול.  תחילת 

להתמקד  ראשית  אותה,  מכוונת  שאני  תוך 

בה עצמה, כאם, באופן גלוי וישיר: האם נותנת 

אמון בטיפול בכלל ובמטפלת בפרט ועוד כהנה 

וכהנה. לשאלתי מהי הכשרתה המקצועית של 

ידעה  ולא  בלשונה  ר.  התלעלעה  המטפלת 

ביקשתי  נוסף  בשלב  בברור..  ולי  לה  לענות 

ממנה תיאור כללי אודות ההתנהלות הטיפולית. 

כאן נדלקה למולי נורה אדומה;

נתפסת  'המטפלת  כי  תיארה  ר.   
בעיני כאישיות חביבה, שכן אין מפגש 
ממתק  ממתת  פוסחת  בסיומו  אשר 

כלשהו..

באופן  כי  כמוהו,  ומרבים  זה  ממקרה  נראה, 

המקצועית- ההכשרה  את  לוודא  יש  בסיסי 

אקדמית של המטפלת.בנוגע להענקת חטיף; 

בשונה מטיפול פרא-רפואי אחר )טיפולי שפה 

יישמט  לבל  עמידות,  ליצור  המטרה  בו  וכד'( 

המטופל מהטיפול. בתחום הרגשי לעומת זאת, 

מיהו מטפל; תפקידיו הישירים והעקיפים
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אחת מאבני היסוד הבסיסיות היא לא להעניק 

חטיף / פרס בסיומו של מפגש. חלק מהחשיבה 

הטיפולית העומדת מאחורי התנהלות זו היא, כי 

אקט זה עשוי להעביר למטופל מסר של צורך 

בריצוי המטפלת )בחשיבה של המטופל נוצרת 

המשוואה: אעשה כרצון המטפלת ואהיה זכאי 

לצ'ופר...(. בכך החמצנו את המטרה הטיפולית 

באופן  עצמו  יביא את  בה מטרתנו שהמטופל 

ותסכוליו,  כעסיו  שיגיונותיו,  על  וגלוי,  אותנטי 

ללא שי צור סביבה מדומה, נוחה ונעימה ובלתי 

מטופלת בעליל!

מטופלים בדרגות קירבה שונות

שרית עובדת כמטפלת מזה כשנתיים במסגרת 

תלמוד תורה. לאחרונה, פנה סגן מנהל הת''ת 

שלו  בנו  את  תיקח  כי  בבקשה,  שרית  אל 

אמון  כהבעת  זאת  ראתה  אומנם  ש.  לטיפול. 

נדרשת;  )דיסקרטיות  ובאמינותה  בפעילותה 

לבקשה  לסרב  נאלצה  אך  מעלה..(  רם  בוס 

תוך שהיא דואגת להפנותו למטפלת מוסמכת 

אחרת.

המטפל  על  האתיקה,  כללי  פי  על 
ביצירה ובהבעה להימנע מלטפל בכל 
משפחתיים,  קשרים  עמו  שיש  אדם 

חברתיים או כלכליים. 

הנערך  שהטיפול  כך  מתוך  זאת  להבין  ניתן 

טהור  באורח  להיערך  יוכל  לא  סמכות,  בצל 

תיפגם מפני שגם  אינטרסים, השקיפות  נטול 

שאלה  כל  לשאול  בנח  תחוש  לא  המטפלת 

הילד לא  הורי  הנחוצה להבהרת התמונה, אף 

פנימה-  הבית  מתוככי  לפרט  משוחררים  יהיו 

לצורך  בכלל,  אם  מלא,  מענה  יינתן  שלא  כך 

הטיפולי! 

קיום קשר מקצועי עם גורמים נוספים 
המטפלים בילד

רקע  על  לטיפול  הופנתה  ה-7  בת  שירה 

האם  הדגישה  אותו  נוסף  נתון  מופנמות. 

וסביב  כיצד  בררתי  איטיות.  היה:  באינטייק 

שש.  ענתה  האם  זה?  בדפוס  פוגשים  מה 

עושה  וכשכן  בחוויותיה,  לשתף  מרבה  אינה 

לאי  הגורמת  מוגזמת  באיטיות  מספרת  זאת- 

ש.  מטופלת  בנוסף,  האם.  של  מצדה  נוחות 

אצל מרפאה בעיסוק, שהעלתה תהייה אודות 

האם  עם  שוחחתי  עקבי.  לא  כתיבה  קצב 

הנוספים  הגורמים  עם  הקשר  חשיבות  אודות 

המורה,  מלבד  דנן,  )במקרה  בילד  המטפלים 

יצרתי קשר עם המרפ''ב,  אכן,  אף המרפ''ב(. 

גיששתי אחר הסטינג הטיפולי אצלה. התברר 

)דבר  הטיפול  בעת  בחדר  נוכחים  ההורים  כי 

שלרב אינו קורה בטיפול רגשי- פרט למקרים 

כאן  שאין  ספציפיים,  טיפול  ולסוגי  מסוימים 

המקום להרחיב אודותם.( ביקשתי לעקוב האם 

ניכר הבדל בין התנהלותה של ש. בנוכחות כל 

אחד מההורים. 

דיווחה של המרפ''ב היה כי ש. כותבת 
בנוכחות  דווקא  מוגזמת  באיטיות 
האם, אושש את השערתי כי יש צורך 

בטיפול סביב קשר אם-שירה. 

המרפ''ב  התגייסה  מלא,  פעולה  שיתוף  מתוך 

לשלב את הצרכים הרגשיים במסגרת הטיפול 

שלה, כך שנעשתה עבודה מקפת אשר יצרה 

איכות  כי  לציין  למותר  לטיפול.  מאיץ  גורם 

לאין  השתדרגה  הפיזי  והן  הרגשי  הן  הטיפול 

ערוך וכי חל מפנה משמעותי בטיפול.

כי  הנחה  מתוך  לצאת  יש  בילד,  בטיפול 

המטופל אינו שייך ביום מסוים, בשעה מסוימת 

לקלינאית  שונה  בשעה  אחר  וביום  למטפלת 

התקשורת וכו', אלא האופן המיטבי הוא להכיר 

במכלול צרכיו ולהעניק להם מענה אופטימאלי 

תוך שיתוף פעולה בין כל הגורמים המטפלים.

הצלבת המידע בין כל הדמויות הפוגשות את 

הילד בסביבתו הטבעית )משפחתית, לימודית, 

ובאיזו  חברתית, טיפולית(, תורמת לוודא היכן 

רמה נוכחת נקודת ההתמודדות של הילד. כך 

ניתן לדייק את הצורך, ומתאפשר טיפול מיטבי 

משלים.
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בהתאם למקרה, לעיתים יש צורך לקיים קשר 

עם גורמי רווחה רלוונטיים, או כל גורם מקצועי 

ישיבת  בכינוס  צורך  מתעורר  פעמים  אחר. 

תכנון  בוועדת  בהשתתפות  או  טיפול  גורמי 

טופס  כי  לבדוק  יש  מוסגר:  )במאמר  טיפול. 

גורם שהוא.  וויתור הסודיות מכסה פנייה לכל 

הסודיות  וויתור  הוגבל  בהם  במקרים  פגשתי 

לגורם מסויים.(

הפניית מטופל לגורמי טיפול נוספים או 
אחרים בעת הצורך

נמוך  עצמי  דימוי  עקב  לטיפול  הופנה  יונתן 

היה  עמו  הקשר  יצירת  תהליך  יתר.  ותלותיות 

נתון  אמון-  לתת  התקשה  י.  ומייגע.  מורכב 

ששיקף את רקע ההתקשרות הראשונית שלו, 

הוא  החברתית;  התקשרותו  )אי(  אופן  את  וכן 

התנהל באופן חשדני עד למאוד. 

הנהלת  דרשה  השנה  סיום  לקראת 
בכיתה  נוספת  הת''ת להשאירו שנה 
ד'. לדבריהם של אנשי הצוות, רמתו 
הלימודית אינה מספקת את הדרישות 
לימודי  לקראת  הגבוהות  הלימודיות 

הגמרא. 

ביסוס  על  הראה  אחז  בו  הטיפולי  השלב 

אינטראקציה  בקיום  והתקדמות  עצמי  דימוי 

על מורכבותה; מתן אמון בזולת, קיום דיאלוג 

ועוד. עצם התזוזה בתהליך הטיפולי העידה כי 

יש פתח להמשך עבודה טיפולית עד לנרמול 

של  יסודי  בירור  לשם  החברתיים.  הקשרים 

על  ועמידה  הלימודי  הפן  על  הנ''ל  השלכת 

היכולות הלימודיות, המלצתי על אבחון פסיכו 

בנוסף  נמנו,  המאבחנת  בהמלצות  דידקטי. 

לימודית-פרטנית.  תמיכה  אף  רגשי,  לטיפול 

הייתה  הנתונים  ממכלול  שנבעה  המסקנה 

גורפת: הימנעות מהשארתו של י. שנה נוספת 

באותה כיתה- שלא רק זאת שלא תועיל אלא 

עד  שהושגו  הטיפוליים  בהישגים  תחבל  אף 

כה.

בהם  מקרים  קיימים  בדוגמא,  שראינו  כפי 

הגורמים  לכלל  ערנית  להיות  המטפלת  על 

האפשריים ולהפנות את הורי המטופל לבדיקות 

הנוגעות בסיבת הפנייה לטיפול.

 אציין דוגמאות נוספות: קיימים מקרים בהם יש 

להפנות לבירור נוירולוגי על רקע חשד להפרעת 

)לדו':  פסיכיאטרי  בירור  ולעיתים  וריכוז,  קשב 

בהיתקלות בחשש לאי בוחן מציאות(.

היא הרטבה, הרי שיש  וסיבת הפנייה   במידה 

ישלול   / שיאשר  רפואי  לגורם  להפנות  צורך 

/ תורשתי. כמו כן בעת הצורך-  גורם פיזיולוגי 

הפנייה לבדיקות שמיעה וראייה.

ההפניה לבירור אינה עומדת בסתירה לטיפול 

גורם  אם  בין  כזה,  במקרה  הנצרך  הרגשי 

הוא  בבסיסו  אם  ובין  רגשי  הוא  ההפרעה 

)מול  רגשית  התמודדות  אליו  ונספחת  פיזי 

דפוס  סביב  ועלבונות  הצקות  למשל:  החברה 

אימפולסיבי, חוסר היגיינה, הפצת ריח לא נעים 

וכד'(. 

*ביבליוגרפיה: חזות, ת. וסיאנו, י. )2008(. סוגיות אתיות בטיפול באמצעות הבעה ויצירה. בתוך: ג. שפלר, י. אכמון וג. 
וייל )עורכים(, סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים: האוניברסיטה העברית. )עמ' 424-441(.

COUNSELOR

COUNSELOR

COUNSELOR

COUNSELOR

COUNSELORCOUNSELOR

COUNSELOR

COUNSELOR

COUNSELOR

chagaizadok@gmail.com
052-7673970
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 מאת: ציפי פרידמן
 M.A.  מטפלת במוזיקה 

 מתמחה בטיפול בפגיעות 
tzipifri@gmail.com

פגיעות בילדים - מה, למה וכיצד? 

המודעות  והולכת  גוברת  האחרונה  בתקופה 

לנושא של 'פגיעות בילדים. זהו נושא חשוב 

וזהירות  חזק  צורך  בתוכו  המאגד  ורגיש, 

אותי  הנחו  אלה  נקודות  שתי  מופלגת. 

בכתיבת הדברים: מפאת הצורך - התייחסתי 

ומפאת  וברורה  מקצועית  בצורה  לנושא 

הזהירות - אין די במאמר זה על מנת להקיף 

את הנושא. 

פגיעות  של  למאפיינים  יתייחס  המאמר 

מי   – הטיפול  לסוגיית  זיהוי,  לסימני  בילדים, 

ומדוע, ולאופן התגובה הנכון.

אלה  בדברים  אין  אופן  שבשום  כמובן, 

הצורך! בשעת  מקצועי  יעוץ   להחליף 

  

אלו מאפיינים נקשרים לפגיעות ומונעות 
מהילדים לשתף? 

מטראומות  בשונה  ילדים,  אצל  בפגיעות 

שילדים  שכיח  די  באופן  נראה  אכן  אחרות, 

חוויות לא  או לחוות  זמן  יכולים לסבול במשך 

לאף  כך  על  לספר  ולא   קשות,  ואף  נעימות, 

מספר  ידי  על  מוסברת  זאת  תופעה  אחד. 

סיבות, המאפיינות פגיעות אלה, אתייחס כאן 

לחלקן:

• מאוד 	 ברגשות  מלווה  בילדים  פגיעה 

רגשות  ומבוכה,  בושה  רגשות של  קשים: 

ועוד.  אונים  חוסר  בלבול,  רגשות  אשמה, 

מקשים  הילד,  את  המציפים  אלה  רגשות 

עליו לספר את מה שקרה.

• אלמנט הסוד - הרבה מהפגיעות הן בתוך 	

קרובות  לעיתים  המלווה  סודיות,  מעטה 

אשר  את  יגלה  שלא  הקרבן  על  באיומים 

הילד,  נפש  על  מכבידה  זו  סודיות  קרה. 

אי  לשתף  העצומה  לחרדה  מקור  ומהווה 

מי במה שעובר עליו. 

• מתאפיינות 	 אלו  פגיעות   - מילים  אין 

בתחושה חזקה של בלבול, בגלל שלנפגע 

אירע,  אשר  את  לתאר  ושפה  מילים  אין 

אך  מתעצמת  הטראומה  מילים  )כשאין 

לידי  ותבוא  אחרים  באופנים  תצוץ  היא 

ביטוי על ידי סימפטומים שונים.(

• ילדים 	 של  החשש  לעיתים   – הרע  לשון 

יוצר  וכדומה,  הלשנה  הרע"  "לשון  מפני 

של  במקרים  לשתף  מהם  ומונע  בלבול, 

הצקות, פגיעות וכו'. ולכן כאשר מטמיעים 

לזכור  יש  בילדים,  אלה  חשובים  ערכים 

להנחות אותם מה עליהם לעשות כאשר 

מתנהגים אליהם באופן בלתי הולם.

כיצד נזהה ילדים שנפגעו? 

מספרים  לא  ילדים  כאשר  גם  כלל,  בדרך 

ומשתפים ברגשות קשים הם "מתנהגים" את 

הרגשות שלהם, ועל ידי תשומת לב, הקשבה, 

והתייחסות נכונה נוכל להבין אותם. התנהגות 

למצוקה  סימפטום  או  סימן  לעיתים  מהווה  זו 

של ילד. ישנם סימפטומים המאפיינים פגיעות 

בילדים. אביא כאן את עיקרי הדברים אך עלינו 

סימפטום  עם  ילדים  נראה  לפעמים  לזכור: 

פגיעות בילדים
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המאפיין גם פגיעה, אך לא בהכרח, יכול להיות 

לחלוטין.  שונה  סיבה  בגלל  כך  מתנהג  שהוא 

קיצוניים  שינויים  או  הרטבה   – )לדוגמא 

בהתנהגות, ירידה ניכרת בלימודים ובתפקוד, 

על  להצביע  יכולים  ועוד  אלה  כל 
יכולים  מידה  באותה  אך  פגיעה, 
אפילו  אחרת,  מצוקה  על  להצביע 

"בריאה", 

כגון - לידת אח חדש במשפחה וכדו'(. גם אם 

אנו חוששים לפגיעה, יש להתייעץ כיצד לנהוג, 

ולדעת כיצד לדובב ילד באופן נכון וזהיר.

לשינויים  לב  לשים  עלינו  תמיד  כללי  באופן 

בתפקוד ובהתנהגות של ילדים. הסימפטומים 

יכולים להתבטא בארבעה מישורים:

1. מראה חיצוני וסימנים פיזיולוגיים

כמו: הרטבה, הפרעות אכילה וכו'.

2. שינוי בהתנהגות

או  לילה  סיוטי  בהתנהגות,  קיצוני  שינוי  כמו: 

קשיי שינה ואכילה, התקפי זעם או בכי, ירידה 

בתפקוד הלימודי, קשיי ריכוז, התעללות בבעלי 

חיים או בילדים אחרים. 

3. מצב הרגשי

לעצבני,  מנינוח  הילד:  של  במזגו  קיצוני  שינוי 

עצמי  ערך  של  תחושה  וכדו'.  לבכיין  משמח 

ואטימות  אדישות  מהמציאות,  ניתוק  נמוך, 

רגשית. 

4. ביטויים בציור או במשחק

להתייעצות  לפנות  יש  ספק  של  מקרה  בכל 

את  "לתחקר"  לא  אופן  ובשום  מקצועית, 

הילד.

מהו הטיפול למקרים כאלו ומיהו המטפל 
המתמחה? 

ומיומנות  ידע  דורש  בפגיעות  שטיפול  מכיוון 

תחום  של  הספציפיים  במאפיינים  הקשורים 

אצל  לטיפול  לשלוח  עדיף  מלכתחילה  זה, 

או  הכשרתו,  על  שבנוסף  מוסמך  מטפל/ת 

אם  בפגיעות.  לטיפול  הכשרה  עבר  במהלכה, 

הילד נמצא בטיפול אצל מטפל מוסמך, שלא 

הילד  כי  ובמהלך הטיפול נחשף  עבר הכשרה 

חווה פגיעה, יש להפעיל שיקול דעת מקצועי, 

כיוון שלעיתים נכון להשאיר את הילד בטיפול 

הנוכחי, ולעיתים נכון להעביר למטפל אחר.

מטרות,  מספר  ישנן  הטיפולית  להתערבות 

חלקן כלליות וחלקן ספציפיות למטופל.

הפגיעה,  את  להפוך  היא  כללי המטרה  באופן 

מאירוע טראומתי, המנהל את אישיות המטופל, 

בחומרת  )תלוי  התנהגותו  ואת  רגשותיו  את 

האירוע(, לזיכרון. זיכרון רע, זיכרון כואב. אבל 

זיכרון. כאשר ההבדל המשמעותי הוא, שכאשר 

מנוהל  האדם  מעובד,  לא  הטראומתי  האירוע 

על  שליטה  לו  אין  וממילא  הטראומה,  ידי  על 

ההתנהגות הפתולוגית,  אך כאשר הטראומה 

מעובדת, והיא חקוקה בנפש כזיכרון – האדם 

כבר מסוגל להגיד לעצמו, נכון שקרה לי דבר 

להתרומם,  מסוגל  אני  אבל  כואב,  וזה  קשה, 

להתגבר ולהמשיך הלאה, וגם אם אני נופל, אני 

יודע לקום.... וכדו'. 

הזה  שהתהליך  להבין  מאוד  חשוב 
וברוב המקרים,  אחד,  ביום  קורה  לא 
העולים  נוספים  קשיים  למטופל  יש 

בטיפול. 

על כולם – המטפל, המטופל, ההורים והמערכת 

תהליך  לתהליך.  סבלניים  להיות  החינוכית, 

וכן,  בנסיגה,  וגם  בהתקדמות  מאופיין  טיפולי 

הרבה פעמים הרגרסיה היא כמו השפל שלפני 

והתקדמות  צמיחה  נראה  ולאחריה  הגאות, 

בתהליך.   

נוספות  מטרות  שישנן  כמובן  לכך  מעבר 

הקשורות בהתנהגות של המטופל, ובמערכות 

היחסים שלו בבית ובבית הספר. 
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מהי התגובה ההולמת ומה משמעותה 
לילד? 

עבור  ביותר  משמעותיים  הם  החינוך  אנשי 

ללוות  יכולה  ומנהל  מורה  של  תגובה  ילדים. 

התגובה  למוטב.  והן  לטוב  הן  החיים  לכל  ילד 

מה  זה  ולעיתים  קריטית,  היא  הראשונית 

כאשר  ככלל  הפתלוגיה.  עומק   את  שיקבע 

משתף  או  הפנימי,  עולמו  על  לנו  מספר  ילד 

בתגובה  להגיב  מאוד  חשוב  אישיות,  בחוויות 

הראשונית לעולמו הרגשי של הילד בזמן אמת, 

ולתת תוקף להרגשה הזאת. "זה מאוד מבייש 

כשקורה כך וכך....".

ילד  פעם,  אף  אבל   , פעם  אף  לזכור:  חשוב 

שעה  לא  הוא  אם  גם  אשם.  איננו  שנפגע 

לנו  נראה  אם  וגם  ונשנות  חוזרות  לאזהרות 

שאם היה מתנהג אחרת זה לא היה קורה. צריך 

להיזהר מלשדר אשמה : אבל למה לא ברחת? 

למה לא סיפרת? בתגובה הראשונית אין מקום 

לשאלות ולאמירות מסוג זה.

תגובה  מהי   - נוספות  חשובות  נקודות 

נכונה?

• מלתחקר 	 להיזהר  יש  הראשונית  בתגובה 

קונקרטיות,  שאלות  ולשאול  הילד  את 

הנקרא  למצב  לגרום  יכולים  שאנו  מכיוון 

– "זיהום חקירה". עלינו לשמוע את הילד, 

האשמה  את  להסיר  רגשותיו,  את  להכיל 

ממנו, ולתת לו ככל יכולתנו את ההרגשה 

כדי  הכל  ונעשה  בעבורו  כאן  שאנחנו 

לעזור לו. 

• יש לשבח את הילד ולהעצים את הבחירה 	

שלו והיכולת שלו לספר ולשתף. יש להבין 

כי בפעמים רבות, לילד מאוד קשה לשתף 

מביכה  חוויה  עבר  הוא  עליו.  שעבר  במה 

כדי  רב  לאומץ  נדרש  והוא  ומבלבלת 

כן,  כמו  ארע.  אשר  את  ולספר  לפתוח 

כן  ועל  התערער,  בעולם  שלו  האמון  גם 

 ציפי פרידמן
 מרצה, מעבירה סדנאות

 מדריכת צוותי חינוך בנושא
התמודדות עם פגיעות. 

tzipifri@gmail.com

על  ולחיזוק  מיוחדת  לרגישות  זקוק  הוא 

השיתוף. ולכן, גם אם הדברים ששמענו היו 

קשים, צריך להשתדל לכלוא את תגובות 

בהכלת  ולהתמקד  והחרדה,  הזעזוע 

רגשות הנפגע.

• יש להיזהר מהבטחה על שמירה טוטאלית 	

של הסוד, על מנת לשמר את האימון של 

הילד.

• ומשפחתו 	 הילד  את  לכבד  מאוד  חשוב 

הנוגעים  האנשים  את  רק  בעניין  ולערב 

בדבר.  

• יש 	 לגופו,  מקרה  בכל   – דיווח  חובת 

אפשר  תמיד  הדיווח,  לחובת  להתייחס 

להגנת  במרכז  שם  בעילום  גם  להתייעץ 

הילד.

מורכבת  בסוגיה  נגע  זה  מאמר 
זהו  בילדים.  פגיעות  של  ומאתגרת 
לא  דילמות  המעלה  כאוב,  נושא 
רבים  בתחומים  הנוגעות  פשוטות 
כי  תקוה  אני  החינוך.  במערכות 
מחדר  נוסף  גשר  יהוו  אלו  דברים 
ויהוו  יהיו לעזר,  הטיפול לבית הספר, 
נדבך נוסף במלאכת הקודש של כל 

העוסקים בחינוך.
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הפרעות, אינדקטורים וטיפולים
 

בחברה  הרבים  והשינויים  התמורות 

הביאו  ואחת,  עשרים  המאה  של  המערבית 

וקשיים  הפרעות  התנהגויות,  בכנפיהם 

ניכרים.  היו  לא  ככל  שבעבר  מאובחנים 

היו  לא  בעבר  מדוע  הפילוסופית  הסוגיה 

זקוקים לטיפול וכיום כמעט מחצית מהילדים 

של  רב  במספר  להיענות  יכולה  מטופלים 

שינויים  הטכנולוגיה,  התפתחות  תשובות. 

חברה  המשפחה,  ובתפקידי  בתעסוקה 

תחרותית והישגית, חברה רב תרבותית ומגוון 

מדגם  רק  הם  והתפתחות,  מודעות  זהויות, 

קטן של תשובות לשינויים הללו. 

והקשיים  מהאבחנות  חלק  תציג  זו  סקירה 

המטופלים במסגרת הטיפול הרגשי במסגרות 

של  הרחב  התחום  בשל  כי  אציין  החינוך. 

אתייחס  לא  טיפול  המקבלות  האוכלוסיות 

ולא  פסיכוטיות,  והפרעות  אישיות  להפרעות 

תתייחס  זו  סקירה  נוירולוגיות.  להפרעות 

ביותר  הנפוצות  הפרעות  של  קטן  למדגם 

על  התנהגות  הפרעות  החינוך:  במערכות 

היבטיהן, הפרעות חרדה, כפייתיות, הפרעות 

אכילה והפרעת דחק פוסט טראומתית. 

חשוב לציין כי אין במאמר זה להסיק ולאבחן 

תלמידים, בשל כך ניתן להפנות לנוירולוג או 

פסיכיאטר.  



הפרעות התנהגות

הפרעת התנהגות על פי ה -DSM-IV מתייחסת 

אינן  אשר  ונשנות  חוזרות  התנהגות  לתבניות 

תואמות לגיל הכרונולוגי. התנהגויות אלו חורגות 

מהנורמה וכללי החברה ופוגעות בזכויותיו של 

האחר. הפרעות התנהגותיות מתפתחות בדרך 

כלל בילדות או בגיל ההתבגרות ובהעדר טיפול 

כדי  עד  להתפתח  עלולים  נכונים  והחזקה 

הפרעות אישיות, או דיכאון. 

אחר  לעקוב  יש  ההפרעה  לזיהוי 
וקיצוניים  עקביים  אינדיקטורים 
חד  כמאפיינים  ולא  התנהגויות  של 

פעמיים של התנהגויות מתבגרים.

עשויים  מתבגרים  אצל  ההפרעה  מאפייני 

טווח  לביצועים;  יכולת  בין  גדול  פער  להיות: 

וחוסר  המחשבה  במיקוד  קושי  קצר;  ריכוז 

יכולת התמדה; התרסה כנגד הממסד; התקפי 

זעם תכופים וארוכים; פגיעה ותקיפה בעצמם 

פלילית;  בהתנהגות  מעורבות  באחרים;  או 

בריחה מביה"ס או מהבית; אלימות, תוקפנות, 

ונדליזם; מרדנות, קושי בקבלת סמכות ומרות; 

התנהגות  סיכונים;  ולקיחת  אימפולסיביות 

סיפוקים  בדחיית  קושי  מותאמת;  לא  מינית 

ובשליטה על דחפים; מניפולציות להשגת רווח. 

ניתן  צעירים  אצל  ההתנהגות  הפרעות  את 

לסווג לשלוש  קבוצות עיקריות:

התנהגויות של חוסר ריכוז היפר . 1
אקטיביות ואימפולסיביות

• הפרעת 	 הפרעות.  בשתי  להבחין  ניתן 

היפראקטיביות  עם  משולבת  קשב 

 Attention כ-  המוגדרת  ואימפולסיביות, 
 Deficit and Hyperactivity Disorder

(ADHD)
• כ- 	 המוגדרת  "טהורה",  קשב  הפרעת   

Attention Deficit Disorder (ADD)

האבחנות  ספר  ע"י  מוגדרת   ADHD ההפרעה 

 מאת: אודיה ביטון
M.A. מטפלת באומנות 

 מטפלת במשרד החינוך ובפרויקטים עירונים לנוער בסיכון.
101shanel@gmail.com 

הפרעות וטיפולים
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לפסיכיאטריה  האמריקאית  החברה   של 

תחומים:  שני  הכוללת  (DSM-IV) כהפרעה 
אימפולסיבית  והתנהגות  בקשב  ליקוי 

השונים  התסמינים  כאשר  והיפראקטיבית, 

מקובצים סביב שני תחומים אלו.

אחר  יש  לעקוב  מקצועית  בהבחנה 
קיום של שישה או יותר מסימפטומים 
המצויינים ב- DSM- IV אשר התקיימו 
האחרונים  החודשים  ששת  במהלך 
ולא  הסתגלותית  לא  שהיא  בצורה 

תואמת את רמת ההתפתחות. 

חוסר  הם:  בקצרה  העיקריים  התסמינים 

מפעילות  לעבור  נטייה  לב;  ותשומת  ריכוז 

להם;   לנאמר  לב   שימת  אי  לשנייה;  אחת 

במשימה;  בהתמדה  קושי  בקלות;  מוסחות 

הפרעת  חפצים.   איבוד  או  בהקיץ  חלימה 

מתוארת   - אימפולסיביות   / אקטיביות  היפר 

וקופצנות;  חוסר שקט  כתנועה מתמדת;  לרב 

תנועה  איכות  והצקות;  במרחב  מהירה  תזוזה 

וחסרת  מסודרת  לא  מבולבלת  אנרגטית, 

התנהגות  רבות.  לתקלות  הגורמת  מטרה, 

עכביות;  בחוסר  מתבטאת  אימפולסיביות 

תגובה  השהיית  בקרה;  ללא  התנהגות 

והתאפקות )מנור וטיאנו, 2012(. 

התנהגויות אגרסיביות, התנהגות . 2
מרדנית והתנהגות עבריינית

התנהגות מרדנית  - מתנגדת (ODD) - כוללת 

תבנית של שליליות, עוינות והתנהגות משובשת 

במשך לפחות חצי שנה: איבוד עשתונות, הרגזת 

האחר במכוון, האשמת האחר בטעויות עצמיות, 

ועוד.  ונשנים  חוזרים  וויכוחים  ירוד,  רוח   מצב 

התנהגות  כוללת   -  (CD) התנהגות  הפרעת 

חוזרת ונשנית אשר פוגעת בזכויות הבסיסיות 

בריונות,  חברתיות  בנורמות  ואף  אחרים  של 

אכזריות,  חיים,  ובעלי  אנשים  כלפי  אלימות 

רכוש,  הרס  ונדליזם,  הצתות,  מינית,  אלימות 

בריחה מהבית ומבית הספר, גניבות, הפחדות 

וכו'  )אפטר, הטב, ויצמן וטיאנו, 2010(.

התנהגות  הפרעות  בעלי  ילדים  כי  לציין  יש 

נוספות,  תפקודיות  בעיות  של  שורה  חווים 

ומצביעים לעיתים קרובות על הישגים נמוכים 

בבית הספר ודחיה חברתית.  נוסף חשוב לציין 

כי ישנם מצבים בהם הילד יתנהג בהתנהגויות 

מרדניות שהם סימפטום למורכבות משפחתית, 

טראומות ומחלות במשפחה, כאשר ההתנהגות 

אונים  חוסר  עם  התמודדות  כדרך  משמשת 

ודיכאון.

התנהגויות המקושרות לדיכאון ודימוי . 3
עצמי נמוך 

התנהגויות של הרס ופוגענות עצמית המלוות 

קיצוניים  בשינויים  או  תקווה   והעדר  בייאוש  

שילוב  כי  סבורים,  מקצוע  אנשי  הרוח.  במצב 

פסיכולוגים  וגורמים  ביולוגים  גורמים  של 

וסביבתיים מובילים להיווצרות הפרעות במצבי 

ובני נוער מתבטאים   הרוח. דכאון אצל ילדים 

שונים  סימפטומים  ועם  עצבני  רוח  במצב 

כמו- תאבון לקוי או אכילה מופרזת; הפרעות 

הערכה  האנרגיה;  ברמת  וירידה  ליאות  שינה; 

עצמית נמוכה; בעיות בריכוז ובביצוע החלטות; 

תקווה. בגיל  וחוסר  עצבות  של  תחושות 

הדיכאון  תמונת  מתחילה  לערך  ההתבגרות 

להדמות  לסימפטומים  הדיכאוניים שמבטאים 

מבוגרים. ככלל ניתן לומר כי דיכאון נפוץ יותר 

ואצל  ילדים  אצל  מאשר  מתבגרים  בקרב 

מתבגרות יותר מאשר מתבגרים.

את  להוביל  עשוי  הרגשי  הטיפול 
התנהגות  הפרעות  עם  המטופל 
להתנהגויות,  מודעותו  לחידוד 
ולשיפור  לתוצאות,  לתוקפנות, 
קשיים  עם  בהתמודדות  מיומנויותיו 

ותסכולים. 
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בדפוסי  הפוגעת  מחלה  היא  דכאון  במקביל, 

נוטה  הפרט  הילד,  של  וההתנהגות  החשיבה 

לשפוט את עצמו בחומרת יתר, מפחית מערכו 

ומהישגיו, ומפחית בערכם של אנשים אחרים, 

במבט של עתיד באופן קודר. מאחר שמדובר 

בשינוי דפוסי התנהגות בסיסיים, הפניה לטיפול 

בגיל מוקדם עשויה לשפר את התנהגות הילד 

באופן משמעותי. 

הפרעות חרדה 

אבחון הפרעת חרדה מורכבת בשל התפתחות 

נפש הילד. חלק אינטגרלי בהתפתחות תקינה 

עם  יחד  אולם  הפחד.  וזיהוי  להופעת  קשורה 

היומיום  ומלחיצים בחיי  זאת, אירועים חדשים 

מלחמה,  כגון  חרדה  להפרעת  לגרום  עשויים 

תאונה, אובדן בן משפחה קרוב, מעבר למסגרת 

השכיחות  החרדה  הפרעות  ועוד.  מוכרת  לא 

אצל ילדים על פי שלבי ההתפתחות הם:

• חרדת נטישה ופוביה שכיחים בקרב ילדים 	

צעירים בטווח הגלאים 6-9.

• חרדה 	 והפרעת  מוכללת  חרדה  הפרעת 

הביניים  בתקופת  יותר  שכיחות  חברתית, 

של הילדות ובתקופת ההתבגרות.

• בתקופת 	 שכיחים  פאניקה  התקפי 

ההתבגרות. 

• חרדה 	 הם  טיפול  המצריכות  חרדות 

ואילמות  נטישה,  חרדת  חברתית, 

סלקטיבית. 

חרדה חברתית. 1

חרדה המאופיינת לרוב באמצע שנות העשרה, 

טרום  בגלאי  ילדים  בקרב  גם  מצויה  אולם 

החרדה  תסמיני  יסודי.  ספר  ובית  ספר  בית 

חברתית  מסיטואציה  פחד  הם:  החברתית 

אחת לפחות או סיטואציה הכוללת ביצוע של 

בהימצאות עם קבוצה  משימה מסוימת; פחד 

פיזיולוגים  תסמינים  מבוגרים;  עם  או  גילו  בני 

בטן,  כאבי  מואצות,  לב  דפיקות  הזעה,  כמו 

תחושות סחרור, בכי, קיפאון ועוד. 
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חרדת נטישה. 2

אינדיקטורים  במספר  מוגדרת  נטישה  חרדת 

המופיעים לכל הפחות במשך ארבעה שבועות, 

בתפקוד  ובפגיעה  משמעותי  למתח  וגורמים 

האינדיקטורים  והלימודי.   המשפחתי  האישי, 

מאנשים  בפרידות  וחוזר  עודף  מתח  הם  לכך 

ביחס  וחוזרת  עודפת  דאגה  משמעותיים; 

לאובדן או נזק פוטנציאלי של מושא הקשר; אי 

רצון ללכת לבית הספר עקב הפחד מהפרדה; 

אדם  קרבת  ללא  לישון  ללכת  עקבי  סירוב 

מבוגר; סיוטים חוזרים ונשנים בהם מופיע נושא 

פיזיולוגים  סימפטומים  לגבי  תלונות  החרדה; 

כאשר מתבצעת פרדה מדמות מוכרת. 

אילמות סלקטיבית. 3

אילמות סלקטיבית נחשבת לצורה הקשה של 

שמתרחשת  תופעה  חברתית.  חרדה  הפרעת 

לעיתים קרובות במסגרת החינוכית ומתבטאת 

מדיבור  הימנעות  של  סלקטיבית  מבחירה 

במצבים ובמקומות מסוימים, על אף שבפועל 

של  מאפיינים  כהלכה.  לתקשר  מסוגלים  הם 

ילדים בעלי אילמות סלקטיבית יהיו קפיאה על 

מקומם; חוסר הבעה; הסבת ראש; לעיסה של 

השערות; הימנעות ממגע עין והדחקות לפינה. 

מתמקדות  חרדה  בהפרעות  טיפול 
לחרדה,  הגורם  הסימפטום  בזיהוי 
חוויות  בעיבוד  עצמית,  בקבלה 
את  להפחית  מנת  על  טראומטיות, 
רמות החרדה ולשפר את תפקודו של 

הפרט.

הפרעות אכילה

פסיכיאטריות  מחלות  הן  אכילה  הפרעות 

בעייתית  אכילה  בהתנהגות  המתאפיינות 

באופן קיצוני. שתי הפרעות האכילה השכיחות 

נרבוזה.   ובולימיה  נרבוזה  אנורקסיה  הן  ביותר 

ניתן לסווג הפרעות אכילה  לצד הפרעות אלו 

  (BED) פחות שכיחות כמו  אכילת יתר כפייתית

ותסמונת  כרומינציה  יותר  נדירה  והפרעה 

הפרעות  המקרים  מן  בחלק  לילית.  אכילה 

אכילה  ותיתכן  בזו  זו  משולבות  ושינה  אכילה 

לילית כביטוי לאכילת יתר כפייתית המתמשכת 

אף לשעות הלילה )לצר וצ'ישינסקי, 2003(.

בעשורים האחרונים חלה עלייה ניכרת 
האכילה  הפרעות  של  בשכיחותן 
המערבית,  בחברה  נשים  בקרב 
כיום  שהן  מתבגרות,  בקרב  ובפרט 
הקבוצה החשופה ביותר להתפתחות 

של הפרעות אכילה. 

בגיל זה גוברת הרגישות לסטנדרטים ולנורמות 

חברתי  באישור  הצורך  גם  ועמה  החברתיות 

מראה  על  שליליים  חשיבה  דפוסי  ובפיתוח 

הגוף )הלוי, הלוי, 2000(. 

אנורקסיה נרבוזה. 1

בגיל          נערות  בקרב  בעיקר  מוכרת  זו  מחלה 

השמנה,  מפני  בחרדה  ומתבטאת   11-20

התזונה,  ערכי  על  ומדוקדק  קפדני  במשטר 

משקל.  להורדת  ויזומה  מכוונת  ובהתנהגות 

חייו של  אורח  על  מחשבות אלו המשתלטים 

תת-תזונה  של  מצבים  ויוצרים  בעל ההפרעה 

עד כדי סכנת מוות, שבמקרים רבים מצריכים 

אשפוז ושיקום לטווח ארוך )וייסבלאי, 2010(. 

בולימיה נרבוזה ואכילת יתר כפיתית . 2
(BED)

תופעה  על-ידי  המאופיינת  אכילה  הפרעת 

ופיקוח,  מעצורים  חסרת  זלילה  התקפי  של 

של  תקין  בלתי  תהליך  מתבצע  שבעקבותיה 

המשקל  על  ופיקוח  שליטה  שמטרתו  פיצוי, 

התקפים אלה אינם תוצאה של רעב  הגופני. 

עז, אלא בדרך כלל משמשים כמענה למצבי 

לדימוי  הקשורות  בעיות  או  מתח  דכאון, 

החולה  ההתקף,  בזמן  החולה.  של  העצמי 

חווה אובדן שליטה, והוא אוכל כמויות גדולות 

המעצורים,  חסרת  הזלילה  מזון.  של  מאוד 
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נוסכת שלווה שנמשכת זמן קצר בלבד. לרוב 

של  תחושה  מגיעה  שלווה,  אותה  בעקבות 

תיעוב עצמי שמביאה את הפרט לידי פעולות 

לתיקון המצב  על ידי טיהור עצמי של הקאות 

)לצר וצישינסקי, 2003(. 

תוכנית  כולל  אכילה  בהפרעות  הטיפול 

תזונתית- רפואית הממוקדת בהשגה ושמירה 

על משקל תקין לצד טיפול רגשי. תפקידו של 

כמו  רגשיים  בחלקים  לטפל  הרגשי  הטיפול 

והפרעת אישיות  זהות   דכאון, אשמה, חרדה, 

לצד התערבויות משפחתיות ואף אשפוז בבית 

חולים במצבים מסוכנים. 

OCD הפרעה טורדנית כפייתית

הפרעה המאובחנת אצל ילדים החל מגיל עשר 

לערך. מדובר בהופעה של מחשבות טורדניות 

מצליח  איננו  הפרט  אשר  להכרה,  שחודרות 

זיהום  סכנה,  אודות  )מחשבות  עליהן  לשלוט 

מבצע  הילד  אלו  מחשבות  בהשפעת  ועוד(. 

שחוזרות  כפייתיות  התנהגויות   - "טקסים" 

המחשבות  עם  להתמודד  במטרה  עצמן  על 

ידיים  נטילת  תפילה,  )למשל  הטורדניות 

גורמת  גבוהה  בעוצמה  התנהגות  ושוב(.  שוב 

והלימודי  החברתי  האישי,  בתפקוד  להפרעה 

של הילד.

 PTSD הפרעת דחק פוסט טראומטית

צעיר.  מאד  מגיל  החל  ילדים  אצל  מאובחנת 

החוויות הטראומטיות אצל ילדים יכולות להיות 

חשיפה  כגון   קשים  חיים  לאירועי  קשורות 

לאלימות, התעללות פיזית או נפשית, תאונות 

הימנעות,  הם  לכך  הסימנים  טבע.  ואסונות 

ודמיונות  מחשבות  דיכאון,  ניתוק,  התנגדות, 

הרוח,  במצבי  קיצוניים  שינויים  חודרניים, 

סיכונים  לקיחת  נשלטים,  בלתי  זעם  התקפי 

)אליצור,  וכו'  יתר  עוררות  הקצה",   על  ו"חיים 

טיאנו, מוניץ, נוימן, 2010(.

צעיר  בגיל  טראומה  פוסט  בהפרעת  טיפול 

ודמויות אחרות  תורמת להשפעה של ההורים 

בסביבה בתהליך התמודדות, שכן בגיל צעיר, 

מעוצבים  אינם  ההגנה  ומנגנוני  האישיות 

ומגובשים דיים כמו אצל מבוגרים. 

לסיכום, סקירה זו עסקה בחלק קטן 
ילדים.  אצל  השכיחות  מההפרעות 
טיפול  לזיהוי  ניתנות  אלו  הפרעות 
רגשי  טיפול  מתן  באמצעות  ושיקום 
נכון, בחוויות הדורשות עיבוד החוויה, 

תמלול ושינוי הרגש והחשיבה. 

הוא  ביותר  יעיל  התערבותי  אמצעי  בנוסף 

ליצירת  המכוונים  וצוות,  הורים  הדרכת 

המניעים,  את  תבין  אשר  סביבתית  מערכת 

ותאמן  ההתנהגות  את  תגביל  ובמקביל  תכיל 

את הסביבה בהשמת גבולות מיטיבים ופיקוח 

על התנהגות ויצירת חוויות חיוביות. 

*ביבליוגרפיה :
אליצור, א.,  טיאנו, ש.,  מוניץ, ח.,  נוימן, מ. )2010(. פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. ח. מוניץ )עורך(. תל אביב: דיונון. 
אפטר, א.,  הטב, י.,  ויצמן, א.,  טיאנו, ש. )2010(. פסיכיאטריה של הילד המתבגר .ש. טיאנו )עורך(. תל אביב: דיונון. 

הלוי, נ., הלוי, א.  )2000(. הפרעות אכילה בגיל ההתבגרות המוקדם- מחקר חתך על אוכלוסיית מתבגרים צעירים בירושלים. הרפואה, 
.523-531 ,)138(

המחקר  מרכז  הכנסת,  ירושלים:  ואיתורה.  מניעתה  התופעה,  תיאור  נוער:  ובני  ילדים  בקרב  אכילה  הפרעות   .)2010( א.  וייסבלאי, 
והמידע.

לצר, י., צ'ישינסקי, א. )2003(. הפרעת אכילה בולמוסית (BED)- תת קבוצה של השמנת יתר או של בולימיה נרבוזה?. הרפואה. )142(, 
7, עמ' 544-548.

מנור, א. טיאנו, ש. )2012(. לחיות עם הפרעות קשב  ADHD תל אביב: דיונון.

 DSM-V (2013) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical .A.Mnual of Mental Disorders, Fourth Edition.
Washington DC: American Psychiatric Press
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המפגש בין עולם החינוך לעולם הטיפול 

בשנים האחרונות אנו עדים יותר ויותר לשילוב 

מקצועות פרא רפואיים בתוך מערכת החינוך. 

שילוב זה הוא תוצאה של יישום חוק החינוך 

החינוכיות  המטלות  את  המרחיב  המיוחד 

המוטלות על הצוות החינוכי במסגרות החינוך 

המיוחד. בד בבד וכדי להתמודד ביעילות עם 

אנשי  החינוכי  לצוות  נוספו  המטלות,  מגוון 

מקצוע מתחומי התמחות שונים )חוזר מנכ"ל 

באומנויות  המטפלים  נט/10 )א(, 1999(. 

השונות שותפים לעבודה הרב מקצועית בכל 

הסקאלה של מוסדות הלימוד. החל ממוסדות 

מקדמות,  בכיתות  עבור  מיוחד,  חינוך  וגני 

גני שפה ושילוב וכלה בחינוך רגיל. מחקרים 

מוכיחים כי כ 75% מהילדים שמקבלים עזרה 

דרך  אותה  מקבלים  רגשיות  לבעיות  בנוגע 

הסקטור החינוכי.



שחווים  לקונפליקט  רבות  מתייחסת  הספרות 

בתוך  בעבודתם  ויצירה  בהבעה  המטפלים 

המערכת החינוכית )למשל: מוריה, 2000; נחום 

ובר,  2012; עופר- ירום, 2007; שרים- קליין, 2015(. 

כך מוזכרים למשל, מסגרת זמן קצרה יחסית 

הלימודים  משעות  המושפעת  יציבה  ופחות 

תנאים  החינוך.  מערכת  של  החופשות  וזמני 

פיזיים המקשים על שמירת הפרטיות והמיקוד 

2000(, קושי  )מוריה,  בעולמו הפנימי של הילד 

וכתיבת  ומדידות  חינוכיות  מטרות  ביצירת 

אך  החינוכית  הרוח  את  התואמים  דוחות 

מטשטשים את מהות התהליך הטיפולי )קופר- 

המערכת  מצד  המופנים  לחצים   .)2006 אדר, 

הטיפוליות,  המטרות  על  ומשפיעים  החינוכית 

החלטה לגבי המטופלים ואופי הטיפול ועוד.

החינוך  לעולם  הטיפול  עולם  בין  המפגש 

 )1998( ונגרובר  ומורכב.  ייחודי  מפגש  הוא 

כ"מפגש  העולמות  בין  המפגש  את  מתארת 

בין תרבותי". כאשר התרבות החינוכית מכוונת 

הכלל,  את  מדגישה  והמאחד,  המשותף  אל 

מהפרט  בדרישה  ומתמקדת  האוניברסלי  את 

לעמוד בסטנדרטים כלליים ומדידים. בתרבות 

וערכים  ידע  להנחיל  הוא  זו תפקיד המחנכים 

זאת,  לעומת  ולמציאות.  לגיל  המותאמים 

בייחודי,  בפרט,  מתמקדת  הטיפולית  התרבות 

איכותני.  באופן  מוערכות  שתוצאותיו  בתהליך 

המטפלים יוצרים קשר בין אישי משמעותי עם 

המטופלים ומאפשרים להם להתבונן בעולמם 

נחום,  )ניסימוב-  עצמם  את  ולהביע  הפנימי 

2013(. תרבות החינוך ותרבות הטיפול מדברות 

אחידה  שלהן  המטרה  אך  שונות,  בשפות 

את  להגשים  תלמיד  לכל  לאפשר  ומשותפת: 

שיח  דו  נוצר  כאשר  שלו.  הפוטנציאל  מלוא 

פתוח ומכבד בין השפות,  הן גם מפרות זו את 

לצרכי  יותר  ומותאם  רחב  מענה  ומעודדות  זו 

הילד.

היתרונות בטיפול במערכת החינוך

זמינות הטיפול

ונוח.  זמין  החינוכית  המערכת  בתוך  הטיפול 

הוא ניתן בחינם למטופלים, מתרחש בסביבה 

גמישות  ביתר  ומתאפיין  הילד  של  הטבעית 

הוא  רבות  פעמים  חיצוניים.  לטיפולים  ביחס 

המתאימים  לילדים  מועדפת  אפשרות  מהווה 

וזקוקים לטיפול אך מתקשים לקבל אותו מחוץ 

 מאת: מירי ארליך
   M.A. מטפלת באמנות 

 עובדת בגנים לילדים בעלי קשיים התנהגותיים ובכיתות מקדמות בבי"ס.
 mirierlich@gmail.com

מפגש טיפולי חינוכי
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כלכליים  משאבים  חוסר  עקב  הספר  לבית 

הטיפול  בנוסף,   .)2012 ובר,  )נחום  הוריים  או 

בסביבה המוכרת לתלמיד מסייע ביצירת אמון, 

וכרוך בפחות  מעורר פחות התנגדות לתהליך 

סטיגמה עבור התלמיד והוריו. לזמינות הטיפול 

לאיתור  הקשור  בכל  רבה  חשיבות  נודעת 

ומניעה מוקדמים )רגב, שניר ושות' 2016(.

היכולת לעבודה מערכתית

מערכתית,  לעבודה  היכולת  הינו  מרכזי  יתרון 

המשמעותיים  הגורמים  בין  פעולה  ולשיתוף 

הצוות  המטפלת,  הילד,  של  בחייו  הפועלים 

מיודע  המטפל  הילד.  של  ומשפחתו  החינוכי 

בסביבתו  הילד  של  מצבו  לגבי  שוטף  באופן 

הטבעית, ומסוגל לסייע בייעוץ לצוות החינוכי 

של  מצבו  על  נוספת  פרספקטיבה  ולהעניק 

שלו  הפנימי  העולם  עם  היכרות  מתוך  הילד 

החינוכית  במערכת  העבודה   .)2000 )מוריה, 

שיתופית  צוות  לעבודת  הזדמנות  מאפשרת 

לטיפול  כמענה  הטיפולי,  החינוכי  הצוות  של 

ומבוצעת  נבנית  העבודה  תכנית  הוליסטי. 

והוריו.  התלמיד  מקצועי,  הרב  הצוות  בשיתוף 

)חוברת קווים מנחים, משרד החינוך, תשע"ז(. 

משרד החינוך הינו המעסיק הגדול ביותר בארץ 

חשיבה  מקיים  והוא  באמנויות,  מטפלים  של 

ולמערכות  קווים מנחים למטפלים  סדירה על 

רב  עבודה  שתתקיים  מנת  על  החינוכיות 

מקצועית מתואמת ויעילה.

טיפול מתוך ראייה הוליסטית

המטפלים במערכת החינוך אמונים על טיפול 

המאפשרת  הוליסטית,  ראייה  מתוך  בתלמיד 

התלמיד   של  המיטבית  השתתפותו  את 

מבחינה לימודית, חברתית ורגשית )שם(. טיפול 

המורכבויות  מגוון  את  בחשבון  לוקח  בבי"ס 

והמערכתיות  הרגשיות  הקוגניטיביות, 

כמו  בחובה,  טומנת  החינוכית  שהמציאות 

התמודדות עם לקויות למידה, חרדת בחינות, 

קשיים חברתיים בכיתה וכד'. 

תמיכה בתהליך הטיפולי

הטיפולי  בתהליך  תומך  החינוכי  הצוות  כאשר 

לתלמיד  חיוני  מסר  מעביר  הוא  אותו,  ומגבה 

והצלחתו.  הטיפול  להשלמת  ומסייע  ולהוריו 

החינוכית  המערכת  כיצד  מרגיש  המטופל 

מתגייסת לטובתו, ומטרות הטיפול נתמכות גם 

מחוץ לחדר הטיפולים. בנוסף לכך, מתאפשר 

הטיפול  תוצאות  אחר  טווח  ארוך  מעקב  גם 

ומצבו של הילד. 

נוכחותה של המציאות הממשית 
והשפעתה על הטיפול

בשונה מטיפול חיצוני, בטיפול בבי"ס המציאות 

הטיפולית.  מהסיטואציה  חלק  והיא  נוכחת 

של  מציאותית  התנהלות  וחווה  רואה  המטפל 

כדוגמת  שונות  טיפוליות  גישות  המטופל. 

או  למשל(  )מינושין  המערכתיות  הגישות 

שבה  בסיטואציה  רואות  האינטגרטיביות 

העשוי  גורם  מהטיפול,  חלק  היא  המציאות 

לחזק את הטיפול )נחום ובר, 2012(. 

למנוע  עשוי  המציאות  עם  המפגש 
הטיפולים  בחדר  התחושה  בו  מצב 
יכולה להיות חיובית בעוד שבמציאות 

מחוץ לחדר, הילד וסביבתו סובלים. 

גומלין  יחסי  רואות  האינטגרטיביות  הגישות 

של  המציאות  גורמים:  שלושה  בין  מעגליים 

הפנימי.  והעולם  אישיים  הבין  יחסיו  המטופל, 

כל אחד מהערוצים  דרך  יכול להתרחש  שינוי 

הללו ולא רק דרך שינוי במרחב הפנימי )שם(.

מקום לביטוי חיובי עבור המטופלים 
במרחב הבית ספרי

הטיפול מאפשר פניות רגשית ללמידה, בניית 

בנוסף,  בעצמי.  חיובית  ואמונה  נפשי  חוסן 



23

יכול  בו  ובטוח  מכיל  מרחב  מהווה  הטיפול 

הילד לבטא את עצמו באופן שונה מהמסגרת 

הכיתתית.

על  להקפיד  צורך  יש  הנ"ל  היתרונות  למרות 

יתאפשר  שאכן  מנת  על  מסוימות  נקודות 

הפניה  תהליך  לאפשר  חשוב  מיטבי.  טיפול 

והערכה מובנה ומסודר. כיון שמדובר בתהליך 

ממושך, מוטב להקדיש זמן להערכה מסודרת 

בהמשך  וכשלים  קשיים  לחסוך  שעשויה 

להקדיש  מומלץ  כן,  כמו  הטיפולית.  העבודה 

לטיפול  המטופלים  התאמת  על  לחשיבה  זמן 

המתאים-  הטיפול  אופן  את  ולשקול  בביה"ס 

פרטני מול קבוצתי. חשוב ללוות את העבודה 

ובמעורבותם,  ההורים  בהדרכת  הטיפולית 

השגה  ברות  טיפוליות  מטרות  ולקבוע 

המתאימות לאופי הטיפול. 

מענים ייחודיים הנולדים כתוצאה 
מהמפגש החינוכי- טיפולי

הספרות בנושא מייחסת לוותק של המטפלים 

בתוך מערכת החינוך  חשיבות מכרעת. נראה כי 

ובמהלכו  עוברים תהליך הסתגלות  המטפלים 

הם לומדים ומבררים לעצמם את מהות הטיפול 

החינוך מנחה את  החינוכית. משרד  במערכת 

ללמוד  החינוך  במערכת  העובדים  המטפלים 

מטרותיה,  על  החינוכית  המערכת  את  להכיר 

מנת  על  בה,  העבודה  ותהליכי  חזונה  ערכיה, 

לבצע את התפקיד הטיפולי בהתאמה אליהם 

)קווים מנחים, משרד החינוך, תשע"ז(.

על  כי  טוענת   )1995( אוסטרויל 
במערכת  העובדים  התרפיסטים 
הטיפול  מתחום  ידע  לשלב  החינוך 
האינדיבידואלי בסביבתו של התלמיד 
יותר  טוב  לתפקד  לו  לסייע  כדי 

בסביבתו. 

מההבדלים  הנובעים  לקשיים  מודעת  היא 

הגישה  בעוד  הגישות.  שבין  העקרוניים 

ולהסביר  להבין  מעוניינת  רגשית  הטיפולית- 

הגישה  התלמיד,  של  בנפשו  המתרחש  את 

לבעיותיו.  למצוא פתרונות  החינוכית מבקשת 

עם זאת, היא מציעה לעבוד במסגרת עבודה 

אחת  לכל  מגבלותיה.  אף  על  מערכתית 

במגבלות  הכרה  משלה.  מגבלות  מהגישות 

לגישות  גם  לפנות  מקצוע  איש  כל  מחייבת 

אחרות ולחפש בהן השלמה לטיפול. כך, מתוך 

המותאמים  ייחודיים  מענים  נולדים  ההכרח, 

והמערכת  המטפלים  המטופלים,  לצרכי 

החינוכית.

טיפול כיתתי

יחידת הבסיס של התלמיד בבית  הכיתה היא 

את  חווה  הוא  ובה  משתייך  הוא  אליה  הספר, 

כיתתי  טיפול  שלו.  החברתיים  הקשרים  עיקר 

תלמידי  מכלל  המורכב  קבוצתי  טיפול  הוא 

הקבוצתית  בדינמיקה  ומתמקד  הכיתה 

המתקיימת בין חברי הקבוצה. 

בדומה לכך ניתן למצוא מודלים המעודדים קו- 

תרפיה של מחנכת ומטפלת- קבוצה טיפולית 

מטפלת  של  משותפת  בהנחיה  כיתתית 

ומחנכת הכיתה. אופן עבודה זה תורם לפיתוח 

השפה החינוכית- טיפולית המשותפת בביה"ס, 

ומספק  ומעשיר,  מכבד  דיאלוג  מאפשר 

מספק  התהליך  לתלמידים.  חיובי  מודלינג 

בקשיים  ומטפל  לקבוצה,  שייכות  תחושת 

ככל  הקבוצה  חברי  של  ורגשיים  חברתיים 

קבוצה טיפולית )עופר- ירום, 2014(.

אמנות קבוצתית

לעיתים מתאפשרת עבודה קבוצתית טיפולית 

על  מבוססות  פחות  אלו  קבוצות  שונה.  מסוג 

תיאוריה ומחקר ונובעות מתוך הצורך וההתאמה 

לשטח. כך למשל ניתן לראות הקמת מקהלה 
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בית ספרית המשלבת בתוכה תלמידים בעלי 

קישוטי  הקמת  בבטון,  פיסול  פרויקט  קשיים, 

כל  ועוד.  טיפולית  גינה  הקמת  ייחודיים,  קיר 

מלכדת  מעצימה,  חוויה  לספק  עשויים  אלו 

ומספקת נראות לקבוצה בתוך המערכת הבית 

ספרית.

טיפול בזוג

טיפול שבו משתתפים צמד ילדים בעלי בעיה או 

קושי דומה. זהו מענה שנולד כפשרה בין רצונו 

שיותר  לכמה  טיפול  להעניק  הספר  בית  של 

תלמידים, לבין רצונו של המטפל להתאים לכל 

ילד את הטיפול המדויק לפי צרכיו.  טיפול זה 

מעורר חילוקי דעות ביחס לתועלת הטיפולית 

במקרים  כי  הסכמה  קיימת  אך  בו.   הטמונה 

מדויקת  חשיבה  מתקיימת  כאשר  ספציפיים 

אודות מטרות הטיפול ואופיו, הוא עשוי להצליח 

)שרים- קליין, 2015(.

לסיכום, חינוך וטיפול הן שתי דרכים הנפגשות 

בשביל אחד. המטפלים אינם באים לשנות את 

המערכת החינוכית אלא לתרום דרך עבודתם 

על  לרשותם.  העומד  הכלים  ארגז  באמצעות 

צורך  יש  ומעשיר  מפרה  יהיה  שהמפגש  מנת 

בדיאלוג מכבד, בהסברה, ובניסיונות משותפים 

למציאת הדרך הנכונה והמיטבית לטיפול יעיל. 

פתוחים. פתרונות   .)1995( ז.  אוסטרויל,  *ביבליוגרפיה: 
טיפול פסיכולוגי בילד ובסביבתו. ירושלים: הוצאת שוקן.
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מורות ומטפלות באומנויות בבית-ספר. סחי"ש. כרך 13 מס' 2.
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דפוס טורבו.

פסיכולוגי  בטיפול  מרכזיות  סוגיות   .)2012( א.  בר,   , י.  נחום, 

]גרסה  הספר.  בית  במסגרת  פסיכודינאמית  באוריינטציה 

מאתר  02  ספטמבר  2015,  רביעי   ב יום  נדלה  אלקטרונית[. 
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מאת: טובי דנק
מטפלת באומנות

בבית ספר בית שי שע"י אוהל שרה, ומכון תרפיסנטר שלהבת.
uridanek@gmail.com

חדרי הטיפול

חדרי טיפול באומנות 

במאמר זה אנסה להציג את הקשיים השונים 

להעסיק  שרוצה  מעסיק  מול  העומדים 

של  הקשיים  ספרו,  בבית  באומנות  מטפלת 

המטפלת העומדת מנגד ומנסה להסביר איך 

חדר אומנות צריך להראות, חשיבותו של חדר 

ושמור  גזור  ורשימת  כהלכה,  בנוי  אומנות 

של חומרים וציוד נוסף שכדאי שיהיה בחדר 

אומנות אידיאלי.

 

משימה  הינם  באומנות,  טיפול  חדרי 
מעסיקים  מול  העומדת  עצמה  בפני 
המבקשים להעסיק מטפלת באומנות 
הוא  הראשון  הקושי  ספרם.  בבית 
ספר  בבתי  בו.  לעבוד  מקום  מציאת 
רבים, מספר החדרים העומד לרשותו 

של המנהל מוגבל. 

כן, שעות התרפיה אינן רבות בדרך כלל,  כמו 

הספר  שבית  בסל  האחרונות  השעות  והינן 

לו. הידיעה בדבר זכאות לשעות תרפיה  זכאי 

האחרונים  לרגעים  עד  שאלה  בסימן  נותרת 

לפני תחילת שנת הלימודים. כפועל יוצא מכך, 

למטפלת  פונים  ומפקחים,  מוסדות,  מנהלי 

כמה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים, לאחר 

על  שברשותם  החדרים  רוב  את  איישו  שכבר 

מורות  שפה,  מורות  תקשורת,  קלינאיות  ידי 

להוראה מתקנת ועוד. לעיתים, בשל קושי זה 

במציאת חדר פנוי, תרפיסטיות מקבלות חדרון 

קטן, או חדר "כל בו" המשמש אנשי צוות שונים 

לאחר  השבוע.  ימות  בשאר  שונים  מתחומים 

והוא  השני,  הקושי  מתגלה  מקום,  שנמצא 

באומנות  טיפול  חדר  כיצד  או  החדר,  מראה 

התקציב,  הינו  השלישי  הקושי  להראות.  צריך 

ומקום אחסון לחומרי האומנות השונים. הקושי 

של  הקושי  הוא  כולם,  מבין  והעיקרי  הרביעי 

היצירות  בשמירת  הצורך  את  להבין  מנהלים 

לקחת  )במקום  בחדר,  שלמה  שנה  במשך 

החשיבות  בדבר  הבנה  חוסר  הביתה(,  אותם 

לעין,  גלוי  שאינו  באופן  היצירות  שבשמירת 

כל  ממנו  ויוצאים  נכנסים  שלא  בחדר  הצורך 

רגע, חדר שיש בו פרטיות ושקט, וצורך במדפים 

לשמירת יצירות שנראות לפעמים כגוש דביק 

ולא כל כך ברור. לאחר שסקרנו את הקשיים 

המטפלת  של  בדרכה  שעומדים  השונים 

והמנהל הרוצה את שירותיה, נציג את העיקרון 

המקצועי העומד מאחורי הדרישות לחדר הולם 

שנשמעים מצדה של המטפלת.

הצורך בחדר שקט, שלא נכנסים ויוצאים . 1
ממנו: 

בכלל  הרגשיים  והטיפולים  התרפיות  כל 

דורשים חדר שקט ואינטימי, חדר שבו הלב יוכל 

לשתף,  ליצור,  בנוח  ירגיש  והמטופל  להיפתח, 

או  מעבר,  חדר  שהינו  חדר  ולשוחח.  להירגע, 

מדפסת  למינציה,  מכונת  בו  שיש  ספח  חדר 

כניסה  שמצריך  אחר  ריהוט  כל  או  מרכזית, 

זמינה של צוות באופן חופשי מהווה הפרה של 

אחד מהיסודות הבסיסים ביותר בטיפול, והוא 

הסודיות. סודיות בטיפול איננה מילה שמגוללת 

התכנים  שמירת  אלא  אפל,  סוד  בתוכה 

מוגן  באופן  המטופל  ידי  על  בטיפול  המועלים 

שמתחיל  לאמון  כבסיס  המטפל,  של  בליבו 

המטפל.  כלפי  המטופל  של  בליבו   להירקם 

25



26

למטופלים  לגרום  עלול  טיילת  בו  שיש  חדר 

מה  ששומעים  ולתחושה  מוגנים,  לא  לחוש 

שהם מספרים ולנסיגה באמון. 

מקום אחסון ליצירות: . 2

כשם שיש צורך בשמירת סודיות מצד המטפל, 

המטופל  של  היצירות  בשמירת  צורך  יש  כן 

בטיפול  שיצירות  משום  מדוע?  סודי.  באופן 

בציור  המטופל.  לנפש  ראי  הינן  באומנות 

המטופל,  של  חייו  סיפור  לעיתים  מתגולל 

עתידו,  עברו,  הכמוסים,  רצונותיו  תחושותיו, 

חלומותיו. חשיפה של היצירות עלולה להחוות 

מצד המטופל,  כחדירה לפרטיות ממש. בנוסף, 

מטופלים לעיתים חוששים משימוש באומנות 

מוכנים  אך  לצייר,  יודעים  אינם  שהם  בטענה 

סגורות  תהינה  יצירותיהם  אם  ורק  אך  לצייר 

בתוך ארון, הרחק מעיניהם של זרים. 

 הצורך במגוון חומרים: 

עיקריים:  חומרים  סוגי  שני  ישנם  באומנות 

חומרים יבשים וחומרים לחים. שימוש בחומרים 

היבשים יבטא בדרך כלל צורך בשליטה רגשית, 

סדר, ארגון, איסוף ושליטה של המטופל בלא-

מודע וברגש, ואילו השימוש בחומר נוזלי יבטא 

ואת האזורים הלא  בדרך כלל את הלא-מודע 
נשלטים של המטופל. 1

לסיכום, שני צדדים מושכים בחבל, המטפלת 

מצד אחד, והמנהל מצדו השני. כל אחד מהם 

והמכריע בסופו של דבר הוא התקציב.  צודק, 

סדר  קצת  לעשות  אנסה  הבאה  ברשימה 

בחומרים הדרושים לתרפיסטיות בחדר בסיסי, 

ולמיין את הרשימה לפי נצרך מאוד, כדאי, וציוד 

נוסף כאשר יש תקציב גדול. 

 1  גרוס, ש. )2012(. כחומר ביד היוצר- שימוש בחומרים בטיפול באומנות ככלי לביטוי רגשי מתוך כתב עת, סמינר קיבוצים גליון 6.

תרפיה במוזיקה

חווים קשיים חברתיים, קשיים בין אישיים, חרדות או מתחים?
  

 M.A שרה פרידמן | מרפאה במוזיקה

טיפול רגשי לכל גיל:
ילד/ה, נערה, אישה

ע''י מרפאה במוזיקה מוסמכת עם ותק 
של 20 שנה.

כמה טוב להשתחרר מזה ולעבור שינוי אמיתי.

052-7611891 | 02-5714351
מיקום הקליניקה בשכונת רמות



27

חומרי יצירה:

חמר ***	 
גואש בצבעי יסוד: כחול, אדום, צהוב. 	 

אקריליק בצבעי יסוד. ***
צבעי מים. ***	 
גואש בצבעים נוספים. צבעי הקשת, וצבעים 	 

זוהרים ונוצצים: כסף, זהב וכדומה.**
גבס. ***	 
מקלות ארטיקים בגדלים ובצבעים שונים 	 

ומגוונים. ***
פונפונים צבעוניים. **	 
אביזרי קישוט: פייטים צבעוניים, נצנצים 	 

צבעוניים, עיניים זזות.  סרט הדבקה מקושט 
)סלוטייפ צבעוני מקושט(. כפתורים, חרוזים, 

נוצות צבעוניות, קוביות עץ, אבני פסיפס, 
ועוד. **

מדבקות עגולות בשלל צבעים וגדלים. 	 
מדבקות קישוט שונות. ***

דפים בגודל A4  צבעוניים. ***	 
דפים בגודל A4  לבנים חלקים. ***	 
שמיניות בריסטול לבנות, שחורות, 	 

וצבעוניות. ***
בריסטולים גדולים לבנים, שחורים, 	 

צבעוניים. ***
גליל ענק של נייר גיליון לציור להנחה על כן 	 

ציור גדול. + קליפסים גדולים. **
נייר אריזה חום לציור. **	 
מקלות סיגרים )לבנים ארוכים(. **	 
מנקי מקטרות. **	 
שמיניות סול, וצורות סול שונות. *	 
צבעי פנדה, גירי ציור איכותיים, טושים 	 

עבים, טושים דקים, טושים חותמות, 
טושטוש )טושי נשיפה(, טושי ארטליין 

צבעוניים, צבעי קרש )צבעי עפרון(. ***
 	** . B6 עפרונות רגילים, עפרונות מסוג
פחם דק, פחם עבה. **	 
מחק לפחם. **	 
סכין יפנית, ומשטח לחיתוך. )על מנת לא 	 

לשרוט את השולחן(. ***
קרטון ביצוע, גדול ושמיניות קרטון ביצוע 	 

קטנות יותר. ***
משטחי קאפה. גדולים וקטנים. )שמיניות( 	 

ליצירה תלת ממדית. **
גירי לוח. ולוח לגירים. *	 
לוח מחיק, וטושים ללוח מחיק. ** 	 
פלסטלינה בכמות גדולה ובצבעים 	 

מגוונים.***
טושים מסוג מרקר בצבעים שונים. **	 
כדורי קלקר בגדלים שונים.**	 
ציוד עזר ליצירה:	 
מספריים: רגילות קטנות, גדולות,*** 	 

ומספרי זיג זג.*
דבקים: דבק ביג צהוב גדול, דבק פלסטי 	 

לבן גדול, דבק מגע, דבק סלוטייפ, 
ומסקינטייפ.  דבק חם- אקדח )כדאי 

להשקיע מסוג טוב כזה שלא נוזל 
כשמתחמם( + נרות )הדבק(. ***

מפת ניילון מסוג שאבנית שקופה בגודל 	 
השולחן, או מפות ניילון חד פעמיות. ***

חד פעמי: כוסות, צלחות, כוסיות קטנות עם 	 
מכסה, וקופסאות רבות לאחסון. כפיות חד 

פעמיות. )לגבס למשל(. ***
תבניות לגבס. **	 
מכחולים עבים + דקים. ראש עגול ו/או 	 

מרובע.  אם אין תקציב קודם כל לקנות 
מרובע. למכחולים יש מספרים, ויש צורך 

לקנות מספרים שונים, כדי שיהיה מגוון. ***
סרגל רגיל, סרגלי צורות, סרגלי אותיות, 	 

שבלונות. **
מחדד, מהדק, סיכות למהדק, מחק, מחורר, 	 

מחוררי צורות. נעצים צבעוניים. סיכות 
משרדיות. ***

מדבקות לבנות מרובעות. )לקטלוג עבודות, 	 
תיקיות, וסידור חומרי יצירה בקופסאות( *** 

פלטות לצבעי גואש, ולערבוב צבעים. ***	 
ספריי פיקסטיב לפחם. * 	 
משטחי קלקר. ***	 

להלן רשימת גזור ושמור, של חומרי אומנות שונים וציוד נוסף שכדאי שיהיו בחדר התרפיה 

באומנות, ומראה כללי של החדר:

הרשימה הנה בגדר המלצה, ומשתנה כמובן לפי התקציב של בית הספר. 

ציוד שהינו ציוד בסיסי, יסומן בשלושה כוכבים. ציוד כדאי, יסומן בשניים, וציוד שהינו בגדר "מותרות" 

ומתאים למקומות בעלי תקציב גבוהה יסומן בכוכב אחד. 

להשקיע  מומלץ  וכדומה,  מכחולים  חמר,  גואש,  כמו  בחומרים  יצירה:  חומרי  בקניית  ברזל  כלל 

בחומרים של חברות מובילות וטובות, גם אם הן יקרות יותר. 
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מראה החדר:

לעין,  נעים  חדר  להיות  צריך  החדר  בכלליות, 

נעים  יהיה  חדר  האם  נדע  כיצד  ללב.  ונעים 

למטופלים? אפשר להציע למנהל/ת לשבת יחד 

עם המטפל כמה דקות בתוך החדר, להתבונן 

בו, ולהרגיש לבד מה התחושות שעולות בלב. 

חדר עמוס בריהוט, או חדר כל בו, עלולים לתת 

ומלוכלך  מאובק  חדר  וכבדות.  עומס  תחושת 

וכן על  עלול לתת תחושת אי נעימות כללית. 

זה הדרך. לעומת זאת חדר צבוע בצבע פסטל 

אחיד, או חדר מסודר ונקי, עשויים להוות קרקע 

פורייה ללב שעתיד להיפתח באמצעות שיתוף, 

בצבע  החדר  את  לצבוע  כדאי  ויצירה.  שיחה 

פסטל מרגיע, טורקיז או כל צבע אחר. מומלץ 

הפונים  גדולים  חלונות  יש  באם  וילונות  לשים 

לחצר מרכזית על מנת לתת תחושה שהחדר 

מוגן ואין צופים חיצוניים ומאזינים. 

ציוד נוסף לחדר:

סלוטקס 	  לוחות  לשים  צריך  הקירות  על 
להתקין  יש  הלוחות  את  ללוח.    221x402
כדי  הקיר,  על  ויציב  קבוע  באופן 
שתתאפשר יצירה בעמידה במקרה הצור 
מתחת  בלבד.  ליצירה  מיועדים  הלוחות 
״ספסל״  להתקין  ניתן  אורכו,  לכל  ללוח, 
מים,  להנחת  ס׳׳מ,   52- כ  של  ברוחב 

מכחולים וצבע. )קול דודי(.1 **

ספר 	  לבתי  )מתאימה  נוספת:  אפשרות 
הקיר  את  לכסות  מוגבל(  שתקציבם 
בניילון עבה קבוע, למניעת לכלוך בעת 

הנחת בריסטול על הקיר לשם ציור. ***

ונוחים 	  בחדר,  וקבועים  יציבים  שולחנות 
לעבודה + כסאות נוחים וקבועים. ***

כיור, כלי או נטלה למים עבור מכחולים, 	 
ומכחולים. אם  ידיים  לניגוב  לנייר  ומתקן 
אין כיור אפשר להשתמש בדליים גדולים 

ולמלאותם במים. ***
ומדפים 	  לנעילה,  אפשרות  עם  ארונות 

יצירה  ועבודות  חומרים  לאחסון  רבים 
גמורות או כאלו שצריכות ייבוש. ***

מצלמה . )מצלמה יכולה לשמש לתיעוד 	 
התהליך, לתחושת הנראות של המטופל 
וברצון  באישור  אישית,  העצמה  בחדר, 
צילום  הקלטה,  בנוסף  כמובן.  המטופל 
המטפל  את  לשמש  יכולים  הסרטה  או 

לצורך הדרכה, גם כאן אך ורק בהסכמת 
המטופל(.*

טייפ עם מיקרופון, דיסקים עם מוסיקה, 	 
וטייפ להקלטה. )אותו עקרון כמו בצילום(.*

יצירות. 	  לאחסון  ריקות  קרטון  קופסאות 
קופסאות נעליים ריקות. ***

תלוי 	  ערסל  מיוחד:  לחינוך  ספר  בבתי 
ידי המטפל, לתחושת  שניתן לנדנוד על 

גבולות הגוף, ותחושה עוברית. *

בחינוך 	  לילדים  שונים,  תחושה  אביזרי 
המיוחד בעיקר. **

)צריך 	  החול,  להנחת  משטח  קינטי,  חול 
להיות בעל עומק( , וצורות למשחק בחול.

ארגז חול טיפולי. מידות מקובלות: אורך 	 
07 ס"מ, רוחב 05 ס"מ, ועומק של 7 ס"מ. 
בארגז זה שמים חול ים טבעי בהזמנה. *

חול, 	  ולארגז  למשחק  קטנות  בובות 
ומכוניות קטנות. *

בית בובות למשחק. *	 

 	 61 של  משחק"  "רב  משחקים  קופסת 
משחקי קופסא שונים. **

טאקי 	  חתחתול,  כגון:  קלפים  משחקי 
רק  לא  טיפולים,  לכל חדר  )טוב  ודאבל. 

לאומנות(.**

 .http://forumtaplot.com/PAGE271.asp .2017 ,2קול דודי
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 מאת: אביגיל וענונו
 M.A.. מטפלת בפסיכודרמה 

avigailvanunu@gmail.com

השאלה "מה טוב יותר, טיפול פרטני או טיפול 

קבוצתי?" צריכה כמובן להישאל באופן אחר: 

איזה  ועל  טיפול פרטני  עונה  "לאיזה מטרות 

התשובה  קבוצתי?"  טיפול  עונה  מטרות 

כמובן- אינדוודואלית.



נעשית  קבוצתי  או  פרטני  לטיפול  ההפניה 

לאחר חשיבה משותפת של אנשי הצוות מהם 

הטיפוליות  המטרות  או  הרגשיים  הצרכים 

שבגינן מופנה הילד/הנער לטיפול.

קשרים  ביצירת  המתקשה  ילד  כללי  באופן 

חברתיים וכד'  )תוכן בין אישי( יופנה מן הסתם 

ממצוקות  הסובל  נער  וילד/  קבוצתי  לטיפול 

אישיות )תוכן תוך אישי-מצב משפחתי, פחדים, 

אולם  פרטני.  לטיפול  יופנה  וכו'(  אישי  משבר 

הרבה פעמים הדברים שלובים זה בזה. 

או דחייה  ילד הסובל מחרדה חברתית  למשל 

הוא  חברתיים  קשרים  יוצר  לא  ולכן  חברתית 

ככל הנראה גם חסר בטחון, ביישן או מתקשה 

לתת אמון ואז יש לתת את הדעת האם לשלוח 

את הילד בשלב ראשוני לטיפול פרטני ובהמשך 

לשלב אותו בנוסף בטיפול קבוצתי.

מרחב  מתאפשר  הפרטני  בטיפול 
יותר  רבה  וסודיות  שקט  אינטימי, 
למטפל  כן  כמו  בקבוצה.  מאשר 
במטופל  להתמקד  אפשרות  יש 
יש  שני  מצד  מלא.  באופן  הספציפי 
עליהם  רק  הפוקוס  שכאשר  ילדים 
מתקשים להיפתח ואז יתכן שנתאים 

להם עבודה בקבוצה קטנה. 

הלב  תשומת  הקבוצתי  בטיפול  זאת  לעומת 

של המטפל מתחלקת בין כל המשתתפים אך 

הוא שיש אפשרות לעשות התערבויות  הרווח 

טיפוליות שלפעמים אין אפשרות לעשות אותם 

בטיפול אחד על אחד, למשל טיפול במיומנויות 

חברתיות.

כאן ארצה להעמיק בתכנים ובשלבים שיחווה 

נער שיופנה לטיפול קבוצתי.

שיש  חברתית  מערכת  היא  בעצם,  קבוצה 

לצורך  ביחד.  להיות  כדי  מוסכם  קריטריון  לה 

העניין "קבוצה טיפולית להפרעות אכילה" –יש 

המאחדים  קריטריונים  שני  התחלה,  בתור  לה 

בה  טיפולית,  קבוצה  זוהי   .1 משתתפיה:  את 

ייעודית  קבוצה  זוהי   .2 רגשיים.  בתכנים  דנים 

בתקופה  אכילה  בענייני  שמתקשים  לאנשים 

יעלו  כזו  מן הסתם בקבוצה  בחייהם.  מסוימת 

תכנים רגשיים רבים הסובבים סביב קשר גוף- 

נפש, חיבור או חוסר חיבור לגוף וכד'. 

מספר  על  לשמור  מקובל  טיפולית  בקבוצה 

על   )8-10 עד  )בד"כ  משתתפים  של  מצומצם 

מנת לאפשר "מקום" לכולם. 

חברתי"  "עולם  מעין  להיות  הופכת  הקבוצה 

נוער,  )ילדים,  שהמשתתפים  היא  והשאיפה 

חברתית  למערכת  אותה  יעשו  מבוגרים( 

מבוססת  ביניהם  התקשורת  שבה  תומכת 

המשתתפים  פרטיות  על  שמירה  אמון,  על 

שעולים  בעניינים  משוחחים  לא  )לדוגמא: 

בקבוצה מחוץ לשעה הקבוצתית(.

ביחד או לחוד?! מה בין טיפול פרטני לטיפול קבוצתי

ביחד או לחוד?!
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המשתתפים בקבוצה כמובן יתקבלו אליה אם 

הם עונים על קריטריון שנקבע מראש, זאת על 

בקבוצה  הטיפולית  העבודה  את  לעשות  מנת 

לממוקדת מטרה. 

את  כינה  פוקס  בשם  ידוע  פסיכולוג  בנוסף, 

זאת  המראות".  "היכל  הקבוצתית  העבודה 

בה  קבוצתית  בעבודה  המוסף  הערך  בשל 

משתתפים מסויימים יכולים לעורר בנו רגשות 

מסוימים, טובים או פחות טובים, עשויים להזכיר 

לנו תקשורת עם אדם קרוב אלינו )בן משפחה 

וכד'( ועקב כך יעלו כעסים, או חוסר הסכמות 

שבעצם "יושבים" על הקשר עם בן המשפחה 

יש  בתכונותיו.  הקבוצה  למשתתף  שדומה 

למשתתף  הזדמנות  יש  דרכו  משני  רווח  כאן 

בקבוצה לעבד רגשות או יחסים מורכבים. 

בתהליך של העבודה הקבוצתית ישנן תקופות 

גם  אך  פרטני  בטיפול  לתהליכים  המקבילות 

שוני. 

הקשר  תחילת  פרטני  בטיפול  אם  למשל  כך 

של  הקשר  יצירת  על  בהתמקדות  מאופיין 

קבוצתית  בעבודה  המטפל,  מול  המטופל 

המטפל  עם  גם  קשר  יוצרים  המשתתפים 

זהו  במקביל.  הקבוצה  חברי  שאר  עם  וגם 

והתמקמות  יצירת תקשורת  ממש תהליך של 

תיצור  הקבוצה  אם  החברתית.  הקבוצה  בתוך 

כמובן  הדבר  משתתפיה,  בין  טובה  תקשורת 

יקדם את המטרות הטיפוליות. האווירה בשלב 

כיוון שיש  אוניברסליות  היא תחושת  הראשוני 

הקבוצה.  חברי  של  לנוכחות  משותפת  סיבה 

מפחדים.  שסובלות  לנערות  קבוצה  לדוגמא- 

של  תהליך  תחווה  הקבוצה  הבא  בשלב 

להתבונן  מקום  ויהיה  דיפרנציאציה  הבדלה- 

באופן  החברים.  בין  זאת  בכל  שקיים  בשוני 

תהיה  זה  שלב  על  התגברות  אחרי  טבעי 

של  הייחודיות  וקידום  לאינדיבידואציה  חזרה 

אפשרות  שתהיה  בכך  המטרה  משתתף,  כל 

שלו  אישי  רגשי  תוכן  להעלות  משתתף  לכל 

הקבוצה.  ומחברי  מהמנחה  תמיכה  ולקבל 

של  האישיים  בצרכים  ההכרה  מתוך 
כל משתתף נוצרת האפשרות להיות 
ומתפתחת  רגשית,  קרבה  ביחסי 
אינטראקציה יותר עמוקה דרך שיתוף 
והרווח המשני בשלב  רגשיים  תכנים 
לומדים  שהמשתתפים  הוא  הזה 

להיות משמעותיים עבור האחר. 

של  תחושה  יש  בו  הזה  בשלב  פעמים  הרבה 

שכאמור  המשתתפים-  בין  רגשית  קרבה 

חשובה מאד והתרומה שלה היא בכך שלאחר 

הקשר   יצירת  אופן  את  יפנימו  שהמשתתפים 

לזמן  מחוץ  גם  זאת  לעשות  יוכלו  האחר  עם 

הקבוצה, עם אנשים אחרים

קשרים  ביצירת  שהתקשו  ילדים  )למשל 

חברתיים, או התקשו לתת אמון באחר(. לעיתים 

מתוך תחושת הקרבה בין המשתתפים עשויים 

המנחה... מול  הקבוצה  של  עימותים  להתפתח 

היא  המטרה  והפרידה  הסיום  שלב  ולקראת 

לסייע ביצירת לכידות קבוצתית שהיא התנסות 

היא  הוטמעה  הלכידות  תחושת  אם  חשובה. 

והמשתתפים  הקבוצה  סיום  לאחר  גם  תישאר 

יוכלו להחיל את ההתנסות המיטיבה הזאת גם 

לקשרים אחרים בחייהם.

וחם  אישי  קשר  המטפל  יוצר  פרטני  בטיפול 

המעניק מקום בטוח למטופל, והשלבים שיחווה 

למטופל.  ממטופל  בהתאמה  ישתנו  המטופל 

ישחזר  פעמים  הרבה  פרטני  בטיפול  המטפל 

יחסים עם דמות משמעותית בחיינו )הורים וכד'( 

אי לכך עשויים להתעורר כעסים והתקפות מול 

המטפל. פתירת הכעסים בתורה מיטיבה יש בה 

כח מרפא ויכולת ליצור תיקון לחוות לא נעימות 

מהעבר. חלק מהמטופלים הם מדי פגיעים, אנטי 

קבוצתי  לטיפול  בשלים  שאינם  או  סוציאליים 

ובמקרה הזה טיפול פרטני משרת אותם היטב.

*ביבליוגרפיה: ארצי, ע. )1991(. פסיכודרמה, סידרת מה?דע!, תל אביב: הוצאת דביר.
קאסון, ג’. פסיכודרמה בטיפול פרטני. 

המודל ההתפתחותי ע"פ ד"ר רוי מקנזי וד"ר ג'ון ליווסלי- ירון זיו.
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הסודיות

 מאת: איטה מרגלית 
M.A. מטפלת במוזיקה / הבעה ויצירה 

 רכזת ומדריכת מטפלים רגשיים ברשת פתחיה ומסגרות חינוך ובריאות.
itamrgalit@gmail.com

הסודיות שמאחורי הדלת הסודית 

בישיבות  משתתפת  לא  הרגשית  "המטפלת 

צוות".

עם  אך  משהו  עושה  שטיפול  מאמינה  "אני 

שיפור,  שום  רואה  לא  אני  האמת  את  לומר 

המטפלת לא משתפת אותנו בכלום".

לי מושג מה  אין  "היא אומרת שהחומר סודי 

הילדים עושים בחדר הטיפול".

שומעת  אני  ודומיהן  אלו  כאין  משפטים 

לעיתים מצוותי חינוך, בבתי הספר או בגנים 

ולעומתן ישנן גם את האמירות של המטפלות:

ולא  הילד  של  משפחתו  את  חושף  "המידע 

שומר על כבודו".

מהר  מעבירים  משפחה  כמו  זה  מורות  "חדר 

את המידע".



אז מה נכון?
חכם  אלא  צודק  תהא  אל  בטיפול  נכון,  אין 

הינו  בין המטופל למטפל  הקשר  או מקצועי:  

המאפשר  ביותר  והבסיסי  המשמעותי  הגורם 

הנוצר  הקשר  איכות  בטיפול,  שינוי  תהליכי 

כבוד, אמון  בין המטפל למטופל, מתבסס על 

והקשבה. כחלק מבניית קשר זה מיידע המטפל 

את המטופל כי התכנים שיעלו בחדר נשמרים 

ואינם מוצאים מהחדר, כמובן במידה ואין דבר 

יודע  מיומן  מטפל  זאת  עם  יחד  אותו.  המסכן 

היטב כי הקשר עם הסביבה הקרובה של הילד 

קרי הוריו והמסגרת החינוכית, הינו הכרחי על 

מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר.

   "שמירה על סודיות הטיפול הינה חלק מכללי 

המטפלים  את  המחייבת  המקצועית  האתיקה 

בתוך  העבודה  זאת,  עם  אמנויות.  באמצעות 

המטפל  את  מעמידה  החינוכית,  המערכת 

חסיון הטיפול מחד  על  עליו לשמור  בו  במצב 

ולשתף את הצוות הבין מקצועי מאידך  גיסא, 

במאפייני  תתמקד  המידע  העברת  גיסא. 

מחדר  ותובנות  התמודדות  אופני  הבעיה, 

ישירים החושפים את  ולא בתכנים  הטיפולים, 

תכנים  בו.  לפגוע  ועלולים  הטיפולי  התהליך 

הנושא  הבהרת  לשם  נדרשים  אינם  אשר 

מטרת  לשתף.  המטפל  חייב  עליו  המרכזי 

קיום  לשם  היא  המטפל,  ע"י  במידע  השיתוף 

התערבות,  ודרכי  החלטות  קבלת  התייעצות, 

להבנת התלמיד ולקידום המטרות החינוכיות- 

מנכ"ל  חוזר  החינוך  )משרד  שלו.  טיפוליות 

פרא  מטפלים  של  לעבודתם  מנחים  קווים 

רפואיים תשע"ז(. 

שיתוף  לבין  סודיות  שמירת  בין  העדין  האיזון 

הצוות הינו אתגר למטפלים הרגשיים, יתרונות 

העבודה המערכתית לעומת חסרונות חשיפת 

המטופל. האתגר ישתנה בין מסגרת למסגרת, 

בד"כ קל ופשוט יותר לשתף בתהליך הטיפולי 

לעומת  משלבות.  או  מיוחד  חינוך  במסגרות 

רגילות  חינוך  במסגרות  יותר  הגדול  האתגר 

בהן הטיפול ניתן כפרויקט ייחודי או ע"י קרנות 

למיניהן.

ככל  יעלה  הטיפולי  בתהליך  השיתוף  אתגר 

נוכל להשוות  יותר, לא  בוגר  שגיל המטופל/ת 

הרצף  על  צעיר  לילד  טיפול  במטרות  שיתוף 

תהליך  או  במטרות  שיתוף  לבין  האוטיסטי 

טיפול של נערה מתבגרת. 
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לסוגיות  קרובות  לעיתים  נדרשות  המטפלות 

אתיות ואמונות לפעול על פי אתיקה מקצועית, 

היתרון הגדול של מטפלות האמונות על פי דרך 

התורה היא ההלכה שנותנת מענה לכל שאלה 

הנוגעת בתחומי שמירת הסודיות למול טובת 

המטופל. לעיתים המטפלות נדרשות לסוגיות 

של שמירת הלשון, שמירת כבוד המשפחה, או 

שמירה רוחנית על המטופל/ת.

התכנים  שמירת  את  להגדיר  ניתן  פרטיות 

הטיפוליים בחדר הטיפול כשמירה על פרטיות 

כמדויקת יותר משמירה על סודיות.

החינוכי  המערך  בין  ושיח  ציפיות  תאום 

היעילה  הדרך  את  יביא  הרגשית  למטפלת 

הילד  את  בעז"ה  שיקדמו  פעולה  לשיתופי 

ויאפשרו חסיון ופרטיות לו ולמשפחתו. 

 מנהלות יקרות, 
אל תוותרנה על שיתוף 

פעולה ומעורבות, 
הערך המוסף שהצוות 

החינוכי יכול לתרום 
להצלחת הטיפול וקידום 
הילד/ה נער/ה היא גדול 

ומשמעותי! רק הצוות 
החינוכי שנמצא יום יום 

יכול לתרום ולתחזק את 
הטיפול הרגשי!.

0722-418-777
050-873-9396

pitronot.ka@gmail.com

מתמחים בביטוח אחריות מקצועית למטפלות.
משרדינו נבדק והומלץ ע"י האיגוד

 הנחות והטבות לחברות האיגוד!!
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גיל החביון

 מאת: רחלי ג'נאח
  M.A. מטפלת בהבעה ויצירה

racheludit@gmail.com

בית ספר יסודי - גיל החביון 

גיל בית הספר היסודי מאופיין בנטייה להפנות 

בלימודים  הלב  ותשומת  האנרגיות  כל  את 

ויצרים  לדחפים  ורצון  פניות  ואין  ובחברה, 

אחרים. פרויד, בתיאוריה הפסיכו-סקסואלית, 

החביון"  "גיל  בהגדרה  זאת  לבטא  היטיב 

לטובת  מוחבאים  היצרים  בו  מחבוא,  מלשון 

לימודים וחברה. 

לזהות  אפשר  הספר  בית  במסדרונות 
כל  והפניית  ההתמדה  הרצינות,  את 
המשאבים להצלחה בלימודים, במשימות 
מורכבות יותר ובמבחנים. ומיד עם השמע 
זרם  יתפרץ  הפסקה,  על  המורה  האות 
ולפינות,  למרחבים  לחצרות,  התלמידים 
רמת  ותעלה  הלימודי  המתח  יתפוגג  שם 

העליזות ושמחת החיים. 
המעגלים  להרחבת  יופנו  האנרגיות 

יותר,  הגבוהות  בכיתות  ובמיוחד  החברתיים, 

מעורר  זה  תיאור  להתבגר.  מתחילים  אז 

התחשב  עם  אלו,  לימים  לחזור  ורצון  כמיהה 

בכך, שגם אנו היינו שם וברחנו משם כתינוק 

הבורח מבית הספר..., אולי גם הבריחה הינה 

החביון.  זהו  כן,  אם  עליזות?  מאותה  חלק 

העובדה שכל כך הרבה גילויי שמחה ועליזות, 

המתוק  הגיל  את  מאפיינים  ויצירה  עשייה 

שאר  את  ודוחקים  היסודי,  הספר  בית  של 

האירועים והרגשות הנלווים להם. 



אותם  תחת  ודווקא  ייתכן,  טיפולי,  בהיבט 

גילויים, אותה עליזות וריקוד, מסתתרים רגשות 

עזים ומתרחשים שם אירועים הבוערים מתחת 

במצב  לרוב,  הקשורים  דברים  הקרקע?  לפני 

כלכלי  במצב  יציב,  לא  או  מורכב  משפחתי 

קשה, במצב בריאותי מיוחד או בשאר אירועים 

או  הקונפליקט  גם  שם  להיות  יכול  חריגים. 

לחברים  ולחשוף  לספר  אם  הגדולה,  השאלה 

את הסוד, ובכך לאבד את מעמדי בחברה? או 

הגנה  להשיג  כדי  ולהסתיר,  לשתוק  להמשיך 

מלאה על חיי, ולהמשיך כמו שאר בני גילי. אצל 

בנתונים  בגיל,  התחשב  )עם  מהילדים  הרבה 

המשפחתיים והאישיותיים( מתקיים קונפליקט 

זה, לרב, אינו מודע, ואצל אלו שמודעים, שאלה 

נכבד  מקום  תופסות  המח,  בחלל  מרחפת  זו 

בבית  מהתפקוד  הדעת  את  ומסיחה  במודע 

הספר מבחינה לימודית וחברתית. 

של  התמודדות  לחקור  כשבאים 
קבוצת גיל מסוימת, יש לקחת בחשבון 
את הנתונים הקוגניטיביים והרגשיים. 
לא  היסודי  הספר  בית  בגילאי  ילד 
האירוע  התמונה,  את  לראות  מצליח 
כראוי,  ולפרשה  במלואה  החוויה  או 
ויכול להיות שמנת הסבל שלו תהיה 

רבה יותר ממבוגר. 

ילד רך בשנים  יותר מכך, אצל  ועוד  בשל כך, 

אותו  לקחת  ויכול  פרוע,  עד  מפותח  הדמיון 

קשים  למחוזות  ונורמטיבי  פשוט  מאירוע 

בהרבה יותר. 

ובזאת עסקינן,  מבחינה רגשית בגילאים אלו, 

קשה לילד לחיות בשלום עם הקושי, להמשיך 

בריא  כיצור  עצמו  את  לתפוס  ועדיין  לתפקד, 

להתעלם  בוחר  הוא  גילו.  בני  בין  השווה  ויעיל 

מהקושי והשונות באופן מוחלט, ומאידך, לחיות 

בעולם שכולו טוב- חברים, שמחה ועליזות יתר 

ובכך מצליח לשרוד. בשפה המקצועית נקרא 

מנגנון הגנה זה "מנגנון הפיצול" )מלאני קליין(, 
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מנגנון העוזר לתפוס את החלקים הטובים של 

ואיתם לחיות, תוך התעלמות מוחלטת  החיים 

והמציאות  בחיים  דיכוטומית מהקושי  והפרדה 

האמיתית. 

של  ההצלה  קרש  זהו  כי  לומר,  ניתן 
ילדים החווים חוויות מסוימות קשות, 
יום,  ועדיין נאלצים לקום בבוקרו של 
כמו  התלבושת,  בבגדי  להתלבש 
כולם, ולהופיע בבית ספר עם שעורי 
הם  בכך,  לטיול,  וכסף  מטלות  בית, 
מצליחים להתעלם מחלקים מסוימים 

בחיים, מהתרחשויות קשות בבית.

הם  כי  לראות,  אפשר  מטפורית,  בשפה 

בגדי  את  שלובשים  שאחרי  רק  שווים,  ילדים 

בוחרים הם מסכה מאוד  התלבושת האחידה, 

מסכה  פניהם.  על  אותה  ועוטים  ייחודית 

היעד  ומן  מגיעים  ממנו  מהמצב  המורכבת 

המערכה  מן  הדרך,  ועל  חותרים,  הם  אליו 

יום. אינספור  אותה הם צריכים לכבוש באותו 

עד  הפשוט,  במצב  דעת-  הסחי  של  דוגמאות 

נמוכה במצב הקשה  ומוטיבציה  חוסר תפקוד 

העלולות להתרחש אצל ילדים. 

הילד שלנו הוא פרקטי, יעיל ופשוט יותר ממה 

שאנו חושבים, הוא בוחר מסכה התואמת את 

טוב  לחיות  לו  ומאפשרת  ומעמדו  אופיו  גילו, 

ספסל  על  ולשבת  הקשה,  מהמציאות  יותר 

לו  עוזרת  והמסכה  יש  כולם.  כמו  הלימודים 

מצבו,  למרות  קיצוני,  מצוין  עד  טוב  לתפקד 

וגם על כך יש לתת את הדעת ולהיות ערניים 

המסכה  גם  ולעיתים,  פנימה,  למתרחש 

התמימה והמוצלחת ביותר לא תחפה על עיר 

יש  השטח.  לפני  מתחת  הגועשת  התחתית 

שמועה  רק  גם  להיות  שיכולה  ולהיזהר,  לציין 

קלה שגונבה לאוזני הילדים ולחולל שם רעש 

לדברי  הראש  חלל  את  לפנות  ולמאן  גדול 

המורה שבכיתה.
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ככל שעולה הבשלות הרגשית של הילד הגדל, 

והמסוגלות שלו להכיל את הטוב והרע שבחייו, 

במודעות  לחיות  שלו  היכולת  מתפתחת  כך, 

שלהן  המסוים  לצורך  לובש,  אותן  למסכות 

לעשות  מצליח  ואז  נלבשו.  הן  בו  ולהקשר 

לבין  בחייו  הקשים  אירועים  בין  אינטגרציה 

לאבד  בלי  שלו,  התמודדות  והיכולות  אישיותו 

את עצמו ולוותר על חלקיו הטובים כפי שפחד 

הבריא  המצב  זהו  התיאוריה,  פי  על  בילדותו. 

והתקין אותו יש להשיג בסופו של עניין. השלמה 

עם חלקים שונים באישיות ועם קשיים וחיבור 

למציאות כמו שהיא, שיכול להתרחש גם אם 

משתמשים עדיין במסכה. 

ילד  של  ההערכה  מידות  למעשה, 
בבית ספר נמדדת, לרוב, על פי רמת 
לסגל  ובציות  בלימודים  הצלחתו 
על  להקשות  שעשוי  מה  החינוכי, 
רגשית  מצוקה  מוקדי  לאתר  הצוות 
לעטות  המצליחים  אלו  ילדים,  אצל 

וממשיכים  חזקה  מסכה  פניהם  על 
שהמסכה  וככל  "כרגיל",  בשגרה 
על  להעיד  יכולה  היא  יותר,  מוצלחת 

סבל רב יותר של הנושא אותה. 

המורה,  מודעות  את  לעורר  אלו,  בדברים  יש 

שילדים  לכך,  הרחב  והסגל המקצועי  המחנך, 

יכולים לשאת עימם תיק  הבאים לבית הספר 

כלפי  ורואים  חושבים  שאנו  ממה  יותר  גדול 

חוץ. יש לשים לב, יותר ממה שחשבנו עד כה 

ואם יש צורך לגלות אמפתיה ולעשות מעשה.

תפקיד  את  לעודד  זה  במאמר  אין  ומאידך, 

המסכות  את  ולקלף  מסך  להוריד  המטפל 

מעל פניו של הילד הרך והזעיר, ההגנות טובות 

ובלעדיהן הילד לא יצליח לתפקד בבית הספר 

ישקע בעולם אחר,  ולהתחבר למערכת, אלא 

חלילה, אלא, לעורר אצלנו את הרגישות ולתת 

כלפי  המתרחש  ועל  מסכות  אותן  על  הדעת 

פנים.
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כינוי שם

 מאת: עידית אוזן
M.A. מטפלת במוזיקה

iditu10@gmail.com

מכינוי שם לתלמיד לראיה אובייקטיבית של קושי / תיאור מקרה

לעיתים  נשמעים  השונות,  החינוך  במסגרות 

פסיכיאטר  צריכה  "היא  המשפטים  קרובות 

ועוד  בסדר.."  לא  שלה  ההורים  דחוף";" 

נדמה  לי  נראה  היה  ואחרות.  כאלו  אמירות 

תוויות  לתת  יותר  קל  החינוכית  למערכת  כי 

הקושי  מהו  לראות  ולנסות  להתבונן  מאשר 

אתו מתמודד התלמיד ומה עומד מאחוריו.

לטיפול  הופנתה   ,12 בת  בדוי(,  )שם  שירה 

כי  לי  נאמר  הראשוני  ברקע  הספר.  בית  ע"י 

ניסו איתה הכל ונראה כי רק פסיכיאטר  יכול 

היה  שירה  של  החברתי  מעמדה  לה.  לעזור 

לא  במריבות  התערבויות  עקב  ביותר  ירוד 

לה. כל דבר שנראה לה כפגיעה בחוש הצדק 

עם  מצידה.  להתערבות  זכה  שלה  המפותח 

המורות היו לה מלחמות מתמידות על שמירת 

"חוצפנית"  הכינוי  ספריים.  הבית  החוקים 

דבק בה מהר מאוד.



 בשיחה עם ההורים התברר כי לאם קיים קושי 
לביתה  להתמודדות  הכלים  את  לתת  גדול 

ביתה  סיפורי  את  שמעה  היא  שכשאר  משום 

היתה "הישאבות" לתוך הסיפור ותפקודה היה 

כילדה ולא כאם. אצל שירה זה יצר בלבול..

דפוסי  שני  זיהיתי  הטיפול  התחיל  כאשר 

התנהגות קבועים אצל שירה:

רדיפת צדק.. 1

ראיית העולם ב"שחור- לבן" כשבדרך כלל . 2

זו היא- קורבן  והלבן  בשחור הם הסובבים 

על לא עוול בכפה. 

מטרות התהליך הטיפולי:

זיהוי תפקודיים הגנתיים.. 1

קשר למציאות- יכולת הסתגלות.. 2

הרגשת אשמה לעומת הפחד מפני סמכות . 3
חיצונית.

פנימיות . 4 חוויות  ולארגן  לשלב  היכולת 
וחיצוניות.

שקרה  ממה  מוצפת  לפגישות  הגיעה  שירה 

הסתכלותה  הצהרים.  ואחר  בביה"ס  יום  כל 

על העולם הייתה שלילית ורואה שחורות, היא 

בחוויית המסכנה שכולם מתנכלים  השתבצה 

אליה על לא עוול בכפה..

גבולות  בין  להבחין  קושי  יש  לשירה  כי  נראה 

ה"אני" שלה ובין גבולות האחרים. אי לכך,  היא 

חשה צורך תמידי "להגן" על כל מי שלפי דעתה 

נעשה לו עוול, דבר שהוביל לקשיים החברתיים 

הרבים שלה.

שירה בחרה להביא לחדר את השיר "בשלכת 

השיר  את  שרה  היא  ברוח".  לבדו  עומד  עץ 

היא  חודשיים.  במשך  פעמיים  ספור  אין  הזה 

בקשה שאני אנגן בגיטרה, היא תשיר ולהקליט 

ההקלטה  את  לשמוע  בקשה  היא  הכל.  את 

בכל פעם מחדש. בין לבין היא בקשה לשתף 

אותי בחוויות אישיות.  היא נגנה בכלים שונים 

כזה  אירוע  לכל  לתת  נסינו  דברה.  כדי  ותוך 

יותר, קודם כל עליה  חיובית  הסתכלות שונה, 

ואחר כך- על אחרים.
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שירה  כי  ראיתי  כאשר  החלה  המפנה  נקודת 

היא  בפניה.  זאת  העליתי  מרוחקת,  מעט 

אלי  להתקשר  מאמה  בקשה  שהיא  לי  אמרה 

כי  לה  אמרתי  אפגע.  שאני  חששה  היא  אבל 

משהו,  לי  להגיד  כדי  לאמה  זקוקה  לא  היא 

חשש.  ובלי  ישיר  באופן  להגיד  יכולה  היא 

כפגיעה  לה  שנראתה  נקודה  עלתה  היא 

הפוך,  בדיוק  היה  זה  שלי  בראיה  אליה.  ממני 

לה  הראיתי  קרבה.  על  מראה  המעשה 

 שלאותו מעשה יכולים להיות כמה זוויות מבט.

מאז שירה התחילה לספר מיוזמתה את הסיפור 

שלה כמו שתמיד היא ספרה ואז הוסיפה זוויות 

נושא  עלה  בבד  בד  מקרה.  לאותו  נוספות 

שמירת החוקים בבית הספר. 

מסיפוריה של שירה עלה כי היא לא 
בטוחה במקומה בביה"ס, לא מובנים 
התחלנו  וכו'.  מסוימים  כללים  לה 
לעבוד על תחושת הביטחון והקבלה 
כדי  תוך  עצמה  את  שלה  הבטוחה 
בחיינו  הגבולות  משמעות  על  הסבר 
כמענקי תחושת ביטחון ולא מגבילים, 

כמו שהיא חשה עד היום...

שירה  כי  עלה  והיועצת  המורה  עם  משיחה 

התחילה להתנהל בביה"ס בצורה רגועה יותר, 

היא החלה להיות יותר קשובה לצוות המורות.

"אבא".  השיר  את  למפגשים  הביאה  שירה 

"כשכולם  ושוב את השורה  שוב  הדגישה  היא 

ואז  בפנים"....  כואב  עמוק  כמה  מבינים  לא 

עלה מתוכה הכאב של ההתנגשות במערכת, 

הזו  ש’המוגלה’  מהרגע  החברתית.  הדחיה 

חלק  להיות  התחילה  שירה  החוצה  התנקזה 

מהמערכת: גם מבחינה חברתית וגם מבחינה 

מתפקדת  היא  המערכת  מבחינת  לימודית. 

כתלמידה מהמניין ומבחינת החברה יש הפרדה 

בין ה"אני" האישי שלה ובין הסובב אותה...

את  החינוכי  הצוות  בפני  פרסתי  כאשר 

התנהגותה  מאחורי  שעומדת  הפסיכולוגיה 

של שירה הם התקשו לרדת לסוף דעתי. אחרי 

עלול  רגשי  קושי  כי  להבין  השינוי הם התחילו 

להופיע ברמות שונות של מצוקה, בהתנהגויות 

לא מקובלות שזועקות "הצילו". ההבנה הקשה 

כי ילד/ה זועק לעזרה ולא תמיד נענה.

את  מפצלת  שירה  כי  גיליתי  הטיפול  במהלך 

העולם ל "טובים" ו"רעים".

מורטון צ'תצ'יק בספרו "שיטות בפסיכותרפיה 

של הילד" מביא את מרגרט מאלהר האומרת 

מספר  עובר  הראשונות  בשנותיו  תינוק  כי 

שלבים בהתפתחות, בתוכם: שלב ההיפרדות- 

התבדלות. כאשר קיים קושי בשלב זה עלולים 
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להתפתח קשיים בהבנה כי אותו אובייקט יכול 

להיות גם מיטיב וגם מתסכל.  הפיצול הזה מקנה 

מהילד  מהתינוק/  מרחיק  שהוא  בכך  ביטחון 

את הצורך להתמודד עם החלקים המתסכלים, 

כביכול הם לא קשורים אליו. המטרה היא לאחד 

ובין מצב הדמות  בין מצב הדמות המתסכלת 

לאותה  משוייכים  שניהם  כאשר  המיטיבה 

הדמות.  חלק מהיכולת לעשות את המיזוג הזה 

האובייקט-  שגורם  התסכול  באיכות  גם  תלוי 

ומציג  הוא אוכף משמעת, מונע סיפוקים  איך 

את דרישותיו וגם בכלים שיש לילד עצמו.

לעצמה  פתחה  שירה  כי  נראה  היה 
בעצם  וכך  עצמה  של  אידיאליזציה 
עם  מהתמודדות  עצמה  על  הגנה 

תסכולים או כאב.

בה  בהעברה  היטב  חשתי  הטיפול  במהלך 

הינה  העברה  איתי.  ביחסיה  שירה  השתמשה 

חוויה של רגשות, דחפים, הגנות, הליכי חשיבה 

אדם  כלפי  המטופל/ת  חווה  אותה  ופנטזיות 

בהווה, כאשר אותו מכלול שייך לאדם משמעותי 

אחר בילדות המוקדמת. כאשר שירה ראתה כי 

תסכוליה  מחשבותיה,  את  אותה,  מכילה  אני 

המופנית  מ"תוקפנות"  נבהלת  ולא  והגיגיה 

לה  המוכרים  היחסים  שחזור  היה  לא  כלפי, 

אלא- בניה של מערכת יחסים חדשה שעזרה 

לה לצאת ממעגל הקסמים שהיה ללא מוצא.

נושא  הוא  וכללים  בגבולות  העמידה  נושא 

שדובר הרבה במהלך הטיפול. 

המערכת  כלפי  כעס  נכח  במרחב 
דברים  לעשות  ו"מכריח"  ש"כופה" 
מלוא  את  הטילה  שירה  מסוימים. 
האשמה על המערכת. זהו סוג העברה 
הולם  בלתי  שימוש  הנקרא:  נוסף 
שימוש  להחצנה.  כמושא  במטפל 
בהעברה זה מאפשר למטופל לקחת 
חלק אחד מתוך הקונפליקט הפנימי 
דמות  כל  המטפל/  אל  ולהעבירו 
סמכותית אחרת. כתוצאה מכך, הוא 

חש הקלה מסויימת.

שירה רצתה להיות חלק מהמערכת אך נראה 

היה כי היא חשה קונפליקט בין הביטוי העצמי 

ובין שמירת הגבולות.

כל תהליך טיפולי הוא עדין, מורכב, דורש עיון 

התהליכים  אחר  בהתבוננות  רבה,  וחשיבה 

באילו  המטופל,  עובר  אותם  הפסיכולוגיים 

מערכות הגנה הוא משתמש להבין כי התנהגות 

והקריאה  הסימפטום  אלא-  הבעיה  לא  היא 

לעזרה. אז במקום לתת תווית, להבין כי כל ילד 

רוצה להשתייך, כל ילד הוא ילד טוב… להטות 

אוזן קשבת ולב מרגיש.
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הסטינג

 מאת: חיה מרקוס
 M.A. מטפלת באומנות 
chayama8@gmail.com

 תלאותיו של הסטינג

מבוא
נתקלתי  כמטפלת  עבודתי  שנות  במשך 

בקשיים שונים הקשורים לעבודה. מטופלים 

שלא משתפים פעולה, הורים שלא משתפים 

מן  אנשים  סתם  או  חינוך  אנשי  פעולה, 

"טיפול".  מהו  להבין  שמתקשים  השורה 

בעז"ה,  לפתור  השתדלתי  הקשיים   כל  את 

ביותר  הקטנה  הבעיה  דווקא  להפתעתי  אך 

משמעותית,  פחות  הכי  שתהיה  שחשבתי 

רבות  שנים  כבר  בעיה...  להוות  ממשיכה 

שאני מטפלת ורק לאחרונה החלו המטופלים 

שלי ליהנות מהסטינג.



מהו סטינג?

אחר  ממבט  פסיכותרפיה  בספרו  גרין  דרור 

הטיפול  של  היסוד  כללי  על  כותב   )2007(

ומביא את דבריה של מילנר, שהיתה הראשונה 

שטבעה את מושג מסגרת הסטינג היא הגדירה 

"המסגרת  הטיפולית.  הסיטואציה  את  כך 

בתוך  המציאות  שבין  ההבדל  את  מציינת 

של  מסגרת  לה  שמחוצה  למציאות  המסגרת 

זמן ומרחב מצינת גם את המציאות המיוחדת 

של המפגש הפסיכואנליטי" )מילנר 1952(.

שהגדיר  הראשון  היה   )1988( לאנגס  לעומתה 

את המסגרת הטיפולית באמצעות כללי יסוד. 

התפיסה שלו מבוססת על שלושה מרכיבים:

קיומי  תנאי  היא  ותומכת  בטוחה  שמסגרת   .1

לכל אדם.

2. שהגדרת המסגרת הפסיכואנליטית כסביבה 

של  תחושה  המטופלים  אצל  יוצרת  בטוחה 

ביטחון ואימון.

באמצעות  הטיפולית  המסגרת  שהגדרת   .3

ניהול  בטוח.  מקום  יוצרת  קבועים  יסוד  כללי 

נמשך  תהליך  הוא  הטיפול  של  היסוד  כללי 

עבור המטפל, גם כאשר אחד הכללים נזנח או 

נכשל.

המסגרת  את  תיאר   )1989( אוגדן  תומס 

הטיפולית כמיכל מוגן.

אם תרשו לי להשתמש במטאפורה שלו לתאר 

לי  קרה  זה  לסטינג.  ביחס  שלי  התחושה  את 

פעם שמזגתי משקה חם לכוס זכוכית גבוהה 

והתברר לי שהיא סדוקה לא הייתה לי כל דרך 

"לתפוס" או "להציל" את המשקה שנזל, נשפך 

לחדר  בהקשר  כך  חשה  אני  לפעמים  ואבד. 

הטיפולים אם הוא סדוק, מי ייתן בתוכו משקה 

חם? משקה יקר? וכאשר בכל זאת יתנו בתוכו 

להציל  נוכל  איך  סדוק  שהוא  ויתברר  משקה 

את המשקה שנשפך?

חלומות

כשסיימנו ללמוד ציירה כל אחת מהתלמידות 

בחלומותיה.  לה  שהצטייר  הטיפול  חדר  את 

ירוק. בצד  בחלום שלי היה החדר צבוע בגווני 

אחד חלון גדול שמשתקף אל הנוף הפתוח כן 

ובתוכן  פתוחות  כוורות  בעמידה.  לציור  גדול, 

צבעוני  שטיח  רכים,  פופים  מונגשים.  חומרים 

לאכסן  גדולות  קש  סלסלות  לנקות,  שאפשר 

פרקטיים  ושולחן  כסאות  נפסדים,  חומרים 

ונוחים לעבודה, המון המון חומרים...
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אל תחשבו שהפסקתי לחלום אך בינתיים אני 

נודדת  למשנהו,  מכון  בין  לחדר  מחדר  נודדת 

עם בית הספר ממבנה ארעי למבנה קבע ובכל 

תמיד  לא  ו...  למטפלת  חדר  מחפשים  מקום 

מוצאים. 

מה את בעצם צריכה בחדר? נשאלתי 
לא אחת כאשר את התשובה השבתי 
לאב הבית ולא למנהל כי הוא בעצם 
בקיר  המסדרון  את  שסגר  זה  היה 
לטובת  כיתה  שמינית  חתך  או  גבס, 

חדר טיפולים.

קודם כל פרטיות - אמרתי מול קיר הגבס מוליך 

המסדרון.  בסוף  זה  כשהיה  מילא,  הקולות. 

השמיניות  לשבעת  בצמידות  כשישבתי  אך 

בין  מפריד  דק  גבס  קיר  כשרק  ב'  כיתה  של 

סיפורי בריאת העולם ותרגילי חשבון פשוטים 

שהוריה  ז'  כיתה  תלמידת  של  עולמה  לכל 

חווית האובדן.  ואין לה למי לספר את  גרושים 

היא  להתרכז,  מצליחה  שאינני  מרגישה  היא 

אחת  ילדה  על  צועקת  כשהמורה  צוחקת  גם 

ששוב  לנו,  מבשר  והצלצול  סנדוויץ  שאוכלת 

היה טיפול שהחמצנו בו משהו.

החמצות

וחדר  הטיפול  כשחדר  המילה.  זו  החמצה, 

הטיפול  קירות.  ארבע  אותן  בין  שכנו  המורים 

הראשון שלי ביום החל בשעה 8:30 בבוקר. אל 

החדר נכנס בביישנות תלמיד כיתה ו' שהתייתם 

טיפולים  מעט  לא  חודשיים.  לפני  רק  מאימו 

נדרשתי כדי להשיג את אמונו ולעזור לו לפתוח 

את סגור ליבו אך בשעה 9:00 מסתיימת תפילת 

שחרית בבית הכנסת של התלמוד תורה וכמה 

מורים שלא מבינים טיפול מהו, מנסים לבקש 

את נפשם לשתות כוס קפה של שחר. "סליחה, 

אפשר  "סליחה  אצא".  ומיד  קפה  לי  אכין  רק 

יש כאלה שנכנסים בלי לבקש סליחה.  רגע," 

המטופל  עם  נחמדת  שיחה  מנהלים  אחרים 

שלי תוך כדי שתית הקפה... אני מנסה לאותת 

לרמוז ואף לומר בפה מלא לצאת החוצה! מי 

שלא רוצה לצאת לא נרמז ואני חשה החמצה 

לי  אמר  נכנס,  התורן  שהמפריע  לפני  רגע  כי 

טוק  הרגשתי.."  נפטרה  שלי  כ"שאמא  הילד 

לא  שוב  ההוא  בדלת... למשפט  דפיקה  טוק... 

היה המשך, לעולם.

על אויר ואוירה

לנשום.  אויר,  בחדר?  צריכה  אני  עוד  מה 

מקולקל,  הוא  פעמים  המון  מזגן,  יש  לפעמים 

בדרך כלל אין חלון כי זה חדר בתוך חדר אבל 

פעם אחת בנו לי חדר ממש מיוחד הגודל שלו 

בסנטימטרים היה 150*120 בדיוק. לא היה חלון 

היה מאוורר. לא קשה לדמיין מה קורה בחדר 

ביום  נכנס לשם לאחר ההפסקה  כזה כשילד 

לוח  להיות  מנסה  שמטפל  כמה  לוהט.  קיץ 

חלק, עדין הוא צריך להמשיך לנשום..

ואם מדברים על אויר  עדיף שיהיה אויר נעים. 

עם  חדרי  את  חלקתי  עבודתי  משנות  באחד 

בעלי החיים של המטפלת הנוספת. לא אתאר 

את רגשותיי כלפי חיות מחמד, אך באופן כללי 

אומר שהחדר הריח כמו גן חיות ממוצע. נכנסתי 

להפנות  לא  והשתדלתי  בחשש  תמיד  לשם 

האוגרים  סליחה  העכברים,  לעבר  מבטי  את 

צריכה  הייתי  אחת  שפעם  עד  החמודים. 

ובמשך  או הם  אני  להודיע חד משמעית שאו 

לי  שמצאו  עד  לגמרי  הסטינג  בוטל  שבועיים 

חדר אחר זה היה בעקבות מעשה קונדס של 

ושחרר  הכלובים  את  שפתח  התלמידים  אחד 

בחדר  המשתמשות  ידיעת  ללא  האוגרים  את 

ואת ההמשך נסו נא לתאר לבד...

הציוד

מה עוד חשוב לי בחדר? ציוד מתאים.

שולחן גדול, כסאות מדפים או מגירות להניח 

שום  מטופל.  לכל  פרטית  פינה  היצירות.  את 
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צריך  וכסא  שולחן  כל  מאליו  מובן  לא  דבר 

המפגש  מתבזבז  לפעמים  בשבילו.  להתאמץ 

עם איתור של כיסא או שולחן שנעלמו מהחדר. 

את  החליפו  ירקות  וארגזי  נעליים  קופסאות 

ושולחן  המגירות המיועדות לשמירת היצירות. 

ברוחב 40 סנטימטר תמיד היה צר מידי בשביל 

לצייר עליו בנחת והרחבת הדעת. 

למה הסטינג כל כך חשוב?

על פי דבריו של לאנגס )1988 בתוך גרין 2007( 

הסטינג  שלמות  של  חשיבותה  כי  להבין  ניתן 

להצלחת הטיפול היא מכללי היסוד של הטיפול. 

להרגיש  המטופל  יוכל  לא  בטוח  מקום  באין 

חופשי לנהל שיחה על סודותיו הכמוסים. כאשר 

נכנסים אנשים ויוצאים, נשבר האימון והביטחון 

שהרהורי ליבו ישמעו וישמרו רק בתחומי החדר. 

והמטפל  טלטלות  עובר  הילד  אם  זמן  ולאורך 

ובדבקות הילד  שומר על המסגרת בעקשנות 

חש בתוך מיכל מוגן שלא תמיד מזדמן לו בחייו 

הפרטיים. ביטחונו עולה ומצבו משתפר.

ילד שמסגרת הסטינג שלו מופרעת שוב ושוב 

שהמורה  אומלל  אותו  כמו  להתקדם  יוכל  לא 

הייתה מענישה אותו. "היום לא תלך לאומנות 

לא מגיע לך" בדמעות הייתי מתחננת על נפשו 

כך  כל  הוא  שהיום  בגלל  דווקא  התלמיד.  של 

מפורק הוא צריך לבוא לסטינג, לפחות שמקום 

ומוגן בחייו ההפוכים.  יישאר קבוע בטוח  אחד 

לא התפלאתי שאחר כך הוא שבר כסא וטרק 

לסוף  עד  אותו  לרסן  היה  אפשר  ואי  דלתות 

היום. הוא התנהג כמו משקה רותח שנוזל מכל 

הסדקים ...

עדנה ליברמן היא מטפלת באומנות, מרצה ומדריכת מטפלות שנתקלת לא אחת בקשיים 
מול המערכת החינוכית, בחוסר ההבנה לצורך בסטינג. מנקודת ראותה של מטפלת ותיקה רואה 

עדנה את הצורך ב"סטינג" של קבע: מקום קבוע, זמן קבוע, "טקס" קבוע, היא חשה כי הפרה 

של הסטינג גורמת להפרעה למהלך ולעיתים לחוסר רצון לשיתוף פעולה מצד המטופל.

*ביבליוגרפיה: אוגדן, ת. )2005(. הקצה הפרימיטיבי של החוויה. תל אביב: עם עובד. 
גרין, ד. )2007(. פסיכותרפיה ממבט אחר. ספרים.

עדנה ליברמן ענתה לנו על 
כמה שאלות שעושות סדר 

בנבכי ה"סטינג":

מדוע כה מורכב להתנהל מול המערכת 
הבית ספרית?

בהיותה  ספרית,  הבית  המערכת  עדנה:   

מערכת לימודית ולא טיפולית מכווננת לתהליך 

הציפיה  הטיפולי.  התהליך   לפני  הלימודי 

להתנהלות  עצמה  להתאים  היא  מהמטפלת 

הבית ספרית ולצרכיה. ציפייה זו מודגשת אף 

מיוחד  לחינוך  מוסדות  שאינם  במוסדות  יותר 

בהם מעמדה של המטפלת אינו ברור – האם 

אושיה  או  החינוכי, המנהלי  היא חלק מהצוות 

בפני עצמה.

אם כך, הפשוט ביותר הוא להגדיר 
תפקידים בתחילת שנה או להתנהל עם 

חוזה מסודר...

המטפלת  מול  הספר  בית  התנהלות  עדנה: 

שהוא-  טכני  בקושי  מסתכמת  לעיתים  היא 

ניכר  בחלק  הספר:  בבית  הפיזיים  התנאים 

בבית  נמצאת  המטפלת  החינוך  ממוסדות 

זוכה  אינה  ולכן   - יומיים בשבוע  או  יום  הספר 

את  תחלוק  היא  הטוב  במקרה  משלה.  בחדר 

חדרה עם היועצת ובמקרה הפחות טוב חדרה 

- דבר שגורם  וכו'  יהיה חדר מלאכה/ הקבצה 

על  ובעיקר  ייחודי  ציוד  על  בשמירה  לקושי 

היצירות. פעמים רבות הציוד והיצירות ישנו את 

יקומם משבוע לשבוע והיכולת לתלות עבודה 

נבחרת על הקיר תהיה מוגבלת ביותר.
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האם את יכולה להצביע על קשיים נוספים 

איתם מתמודדת מטפלת בתוך המערכת 
החינוכית?

בבית  "אורחת"  מהווה  המטפלת  אכן,  עדנה: 

הספר ולכן נדרשת להתאים עצמה להתנהלות 

הבית הספרית - כך לדוג' באם לכיתה יש מבחן 

בשעה בה אמור להתקיים המפגש - המערכת 

להתגמש  מהמטפלת  מצפה  ספרית  הבית 

מכיתה  תלמידה  עם  המפגש  את  ולהחליף 

ספרית  בית  פעילות  יש  שאם  כמובן  אחרת. 

המפגש השבועי יתבטל. כמו כן, היות שפעמים 

רבות בכדי למנוע הפסד חומר לימודי המפגש 

מתרחש בשעת שיעור מלאכה, התעמלות וכו' 

- התלמידה מעדיפה לוותר על המפגש לטובת 

השיעור.

האם התנהלות הטיפול בתוך בית הספר 
משפיעה על הצלחת הטיפול?

עדנה: אין כאן תשובה אחידה אך יתכן בהחלט 

שיהיה הבדל בין טיפול במכון לטיפול בתוך בית 

הספר. תלמידה המגיעה למפגש בבית הספר 

- לאחר שיעור, הפסקה,  "לאחר"  אליו  מגיעה 

קבלת מבחן וכו' ופעמים רבות המפגש מתחיל 

שמתקיים  למפגש  בניגוד  חוויה,  אותה  מתוך 

המטפלת  כי  תצפה  התלמידה  ניטראלי.  בזמן 

התייחסות   – ספרית  הבית  לחוויה  תתייחס 

הטיפול.  למטרת  בהכרח  קשורה  שאינה 

ולעיתים סוחפת אותו לכיוון אחר לגמרי.

כיצד יכולים אנשי הצוות בבית הספר 
לסייע להצלחת הטיפול או אולי 

להכשילו?

זה תלוי מאוד בידע שיש להם אודות  עדנה: 

ידע קודם  טיפול. מורות שמבינות או יש להם 

בקשה  לכל  ונענות  פעולה  משתפות  בנושא 

בבית  האחרים  הצוות  אנשי  לעומתן,   מצידי. 

הסטינג,  לחשיבות  מודעים  שאינם  ספר 

יכולים מתוך רצון טוב לצרכי בית הספר לגרום 

הפעמים  באחת  כך  נעימות.  לא  ל"הפתעות" 

החליטה המזכירה לעשות לי טובה ולסדר את 

- אלא שמבחינת התלמידות  המגירות בחדרי 

העובדה שמישהי מצות בית הספר ראתה את 

אליו  העבודות  בסדר  השוני  לצד  עבודותיהן 

הורגלנו- היוו טלטלה לתהליך הטיפולי.

לסיכום, מה היית רוצה לבקש מאנשי 
הצוות ומהמערכת החינוכית?

עדנה: גורמים אלו לא תמיד ניתנים לפיתרון, 

מכיר   - ספרי  הבית  הצוות  כאשר  אולם 

הסטינג  ובחשיבות  הרגשי  הטיפול  בחשיבות 

ע"י  בעיקר  חלקם,  את  לצמצם  לפחות  ניתן   -

הצוות  והנחיית  לתרפיה  ייעודי  חדר  מציאת 

לחשיבות השעה הקבועה.

 עדנה ליברמן
 מטפלת מרצה ומדריכה

מתגוררת בבני ברק
ednawh@gmail.com
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מאת: רחלי גשייד
M.A. טיפול בהבעה ויצירה 

מטפלת דיאדית ומדריכת הורים
 r@gurt.co.il

כפה עליהם...
כפה עליהם הר )טיפול( כגיגית

כשהמערכת שולחת את ההורים והילד לטיפול...

קשת רחבה של גורמים עשויה להוביל הורים 

לפנות עם ילדם לטיפול רגשי. אחת הסיבות 

המערכת  מהמלצת  נובעת  לטיפול  לפנייה 

ממחנך  מגיעה  ההמלצה  לעיתים  החינוכית. 

החינוכי  מהיועץ  אחרות  פעמים  הכיתה, 

מסוימים  במקרים  מהמנהל.  דווקא  ופעמים 

כוללת בתוכה גם הפנייה להדרכת  ההמלצה 

הורים.



 להמלצה זו יתכנו תגובות שונות מצד ההורים. 

אינו  שהטיפול  בטענה  המסרבים  הורים  יש 

נצרך. אחרים, מתנערים מאחריות ומפילים את 

האשמה על הצוות החינוכי בבית הספר. ישנם 

בטיפול  מעוניינים  נראים  חוץ  שכלפי  הורים 

בוצע.  לא  דבר  כי  נראה  זמן  לאחר  אך  בילד, 

הילד  את  מביאים  ההורים  אחרים,  במצבים 

לטיפול, כפי דרישת המערכת, אך הם עצמם 

הורים"  "הדרכת  בפגישות  משתתפים  אינם 

הטיפולי,  ההליך  מן  נפרד  בלתי  חלק  המהוות 

או  הטיפול  עבור  מלשלם  נמנעים  ואחרים 

מספר  לאחר  הטיפולי  התהליך  את  עוצרים 

מועט של פגישות בטענות מטענות שונות.

בצורה  רואה  החינוכית  המערכת  לרוב, 

אופן  את  ומבקרת  אלו  מעין  תגובות  שלילית 

לפנות  להמלצה  בנוגע  ההורים  התנהלות 

לטיפול. מנהל, מורה או יועץ חינוכי רואים את 

התלמיד  של  והחברתי  הלימודי  הרגשי,  מצבו 

ההורים.  מאשר  יותר  אובייקטיבית  בצורה 

הצוות החינוכי משווה את מצב התלמיד לשאר 

הוא  עימו  לקושי  לב  ושם  בכיתה  התלמידים 

מתמודד. 

מבחינתו, על מנת לקדם את התלמיד ולסייע 

לו להפיק את הפוטנציאל הגלום בו, הוא זקוק 

לסיוע. הוא זקוק לטיפול. יחד עם זאת, הצוות 

החינוכי בבית הספר מתמודד עם ילדים רבים 

בעלי קשיים ולכן הם מצפים לשיתוף הפעולה 

של ההורים בהתמודדות עם הקושי של ילדם.  

כאשר הורים מסרבים לפנות לטיפול או אינם 

מקדמים את התהליך הנדרש עבור ילדם,  אמון 

המערכת בהורים נפגע, ועלול להתעורר כעס 

אשר יתכן ויושלך על התלמיד עצמו.

להצלחת  ולהביא  לקדם  בכדי 
תלמידים,  בקרב  טיפוליים  תהליכים 
וכן ליצירת אמון בין המערכת להורים 
את  יבין  החינוכי  שהצוות  חשוב 
לפנות  מהורים  המונעות  הסיבות 

לטיפול על אף הצורך. 

אל  לפנות  בוחרת  החינוכית  המערכת  כאשר 

לפנות  לו  וממליצה  מסוים  תלמיד  של  הורים 

כאובייקט  ההורה  את  רואה  היא  לטיפול, 

המספק שירותים הוריים- אדם בתפקיד. 

לטפל  עליו  זה  מתפקיד  כחלק 
את  ולעשות  לקדמו  מנת  על  בילדו 
החיצונית.  המציאות  שדורשת  מה 
יותר מאשר  יחד עם זאת, הורה הוא 
התפקיד האובייקטיבי שלו. כל הורה 
בפני  ראוי  סובייקטיבי  עולם  גם  הוא 
קשרים,  דחפים,  צרכים,  בעל  עצמו, 
ועוד )בנג'מין, 1988; פלגי-הקר, 2005(.

פונה,  היא  ההורה,  אל  פונה  המערכת  כאשר 



45

שלו-  האובייקטיבי  לחלק  חלקיו.  לכל  בעצם, 

כאדם,  שלו-  הסובייקטיבי  ולחלק  בתפקיד, 

וההורה זקוק למענה כשלם. לכן, חשוב שאופן 

לשני  מענה  ייתן  להורים  שלנו  ההתייחסות 

המרכיבים גם יחד. אחרת, המענה יהיה בלתי 

מספק, לא מכיל ומתסכל.

אותם  ולהבין  הדברים  אל  להתחבר  מנת  על 

הדברים  את  לחבר  חשוב  יותר,  טובה  בצורה 

בו  מצב  לעצמכם  לתאר  נסו  האישית.  לחוויה 

קוראים לכם מבית הספר של ילדכם ומודיעים 

לטיפול. מה תחושו, תחשבו  זקוק  לכם שהוא 

ותגיבו? תארו לעצמכם שנוסף על כך, מציעים 

לכם ללכת להדרכת הורים. מה זה יעשה לכם? 

מה תחושו לגבי ההורות שלכם... לגבי עצמכם...

ומתוך כל זה תנסו לבדוק איך תגיבו. מה תענו 

לאיש החינוך מתוך המערכת?

אחרי שרשמתם לעצמכם מה תהיה תגובתכם 

ההורים  לתחושות  להתחבר  יותר  תוכלו 

עם  לטיפול  הספר  בית  צוות  ידי  על  המופנים 

והתחושות  הרגשות  מתוך  תלמידכם.  ילדם- 

נובעים  הסובייקטיבי,  מעולמם  חווים  שהם 

אותה  ההתנהגות  זוהי  שלהם.  התגובות  גם 

הסביבה תראה בפועל במציאות האובייקטיבית 

ובתפקוד ההורי שלהם.

של  בתגובות  משמעותי  הבדל  קיים 
הורה שבוחר מיוזמתו לפנות עם ילדו 
במצב  ההורה  תגובות  לבין  לטיפול, 
בו המערכת החינוכית  מפנה לקבל 

עזרה. 

כלל  בדרך  ההורה,   של  היא  היוזמה  כאשר 

הקושי  קבלת  של  תהליך  לאחר  נעשה  הדבר 

או הלקות והפנמה של הצורך בעזרה. נוסף על 

הוא  שכן  שליטה,  תחושת  מרגיש  ההורה  כך, 

ראיה  ומתוך  בחירה  מתוך  הדברים  את  עושה 

רתום  לפעולה,  נכון  הוא  המצב.  של  מפוכחת 

שדורש  מה  כל  עם  מתמודד  ועדיין  לתהליך 

תהליך טיפולי. 

מגיעה  לטיפול  ההפניה  כאשר  זאת,  לעומת 

עימן  התחושות  החינוכית,  המערכת  מתוך 

מתמודדים ההורים הן מורכבות, אמביוולנטיות 

חוסר  חרדה,  לכלול  יכולות  הן  פשוטות.  ולא 

אונים, תחושת חדירה לפרטיות, רצון להסתרה, 

בושה, רגשות אשם ותחושת כישלון. 

ההורים  מסוימים  במקרים  זאת,  עם  יחד 

יסכימו עם איש הצוות שהפנה אותם לטיפול. 

לרוב הדבר נובע כתוצאה מאישוש התחושות 

לילדם,  בנוגע  להורים  שהיו  והמחשבות 

והמלצת הצוות החינוכי מהווה "דחיפה" לפנייה 

נראה  זה,  לטיפול אצל אנשי המקצוע. במצב 

הורים שמשתפים פעולה עם התהליך הטיפולי 

ובכך תורמים לקידומו.

התנגדות  מביעים  ההורים  רבים,  במקרים  אך 

מתבקשים  הם  כאשר  במערכת  אמון  וחוסר 

הצד  מן  הם  שלהם,  בתחושה  לטיפול.  לפנות 

האחד, והמערכת החינוכית מן הצד השני. 

יתרה מזאת, ישנם מצבים בהם ההורים חשים 

עימו  בקושי  האשם  את  מטילה  המערכת  כי 

משליכים  הם  כן,  ועל  עליהם,  הילד  מתמודד 

ומאשימים  החינוכית  המערכת  על  זו  תחושה 

את העומדים מולם. 

ההורים  של  השונות  התגובות  בתוך 
החלקים  שני  זמנית  בו  פועלים 
האובייקטיבי  החלק  ההורה.  של 
ההתייחסות  כלומר  של ההורות, 
שירותי הורות לילד  להורה כספק 
הקיומיים,  לצרכיו  בהתאם 
וכדומה,  הרגשיים  ההתפתחותיים, 
ההורות  של  הסובייקטיבי  והחלק 
ההורה  של  הפנימי  העולם  כלומר 
דחפים,  רגשות,  המכיל  כאדם 

קונפליקטים, מנגנוני ההגנה ועוד. 

ולכן, גם ההתייחסות לתגובות ההורים אמורה 
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לכלול התייחסות לשני החלקים גם יחד. להורה 

יחד  שלו,  הילד  כלפי  ואחריות  תפקיד  כבעל 

של  הסובייקטיבי  קיומו  את  לראות  יכולת  עם 

עצמי  ביטוי  בעל  ונפרד,  אחר  כאדם  ההורה 

משלו )גנץ, 2005(.

תתייחס  החינוכית  המערכת  כאשר 
לדינמיקה הזו בעת המלצתה להורים 
לפנות לטיפול, הסיכוי שההורים אכן 

יפנו עם הילד לטיפול יגדל.

אצל  יעיל  טיפולי  תהליך  לקדם  מנת  על  לכן, 

הנמצא  הצוות  שאיש  חשוב  בדבר,  הנוגעים 

יקשיב במלא תשומת הלב  בקשר עם ההורה 

לדברי ההורים, גם אם דבריהם קשים, מאשימים 

או כועסים. לא ינסה לענות, להסביר או לשכנע. 

הורים  מתמודדים  עימו  בקושי  יכיר  אלא 

המערכת.  ידי  על  לטיפול  ילדם  עם  שמופנים 

קושי זה נובע הן מתחושות הנוגעות לתפקוד 

ההורי שלהם - עד כמה הם אכן מבצעים את 

תפקידם כהורים בצורה נאמנה, והן מתחושות 

 - שלהם  הסובייקטיבי  בהקשר  בהם  העולות 

כאדם עם רגשות, זיכרונות, משאלות, ציפיות 

שנוצר  אחרי  הפנימי.  לעולמם  הנוגעים  ועוד 

אמון בסיסי, ניתן לנסות לתת פשר לתחושות 

המתסכלות  המבלבלות,  ברורות,  הלא 

והמציפות של ההורים. 

במצבים אלו חיפוש פשר לחוויה הגלויה הבאה 

התבוננות  מתוך  ההורים,  בתגובות  ביטוי  לידי 

לסייע  עשוי  נפרד,  כאדם  הפנימי  בעולמם 

המרה  למעשה  הינו  זה  ארגון  החוויה.  בארגון 

לווסת  שניתן  לייצוגים  מפושטת  חוויה  של 

וניהולו  הקושי  בהכלת  התמקדות  תוך  אותם 

)גנץ, 2005(.

באופן כזה, תהיה התייחסות הן לצד התפקודי 

של ההורה והן לעולמו הפנימי באמצעות מתן 

הרובד  מתוך  הגלויה  החיים  לחוויית  משמעות 

הסמוי של החוויה )גנץ, 2005(.

אופן  את  להבין  להורה  לסייע  יכולת  כלומר   

התנהלותו בצורת התפקוד שלו כהורה של הילד 

המופנה לטיפול, על בסיס הבנות המתייחסות 

לעולמו הפנימי כסובייקט, לדוגמא: מה ההורה 

הרגיש, אלו קונפליקטים התעוררו אצלו, לאלו 

זיכרונות הדברים מחברים אותו ועוד. 

חשוב לזכור, כי מנקודת מבט אישית 
גם איש הצוות מתוך המערכת המפנה 
הורים לטיפול הוא אדם בתפקיד. גם 
אצלו קיים רובד התפקוד האובייקטיבי 

ועולמו הפנימי, הסובייקטיבי. 

תלמידים,  עם הורים,  המקצועי  המפגש  כך 

והפנייתם לטיפול עלולים לעורר גם בו תכנים, 

ואז,  האישיים.  מחייו  וזיכרונות  רגשות  חוויות, 

את  לטשטש  עשויות  הרגשיות  העוצמות 

הדיאלוג  את  לערער  הרבדים,  בין  ההבחנה 

הפנימי החיוני בין רובד התפקוד האובייקטיבי- 

הסובייקטיבית-  החוויה  לרובד  חינוך  כאיש 

כאדם בפני עצמו, וכתוצאה מכך, הדבר עלול 

לגרום לצמצום יכולת ההכלה )גנץ, 2005(. 

למרות המורכבות העלולה להתפתח 
המערכת  בין  היחסים  במערכת 
המופנים  ההורים  לבין  החינוכית 
ולהתייחס  לוותר  לא  חשוב  לטיפול, 
בתוכה  הבאים  השונים  למרכיבים 

לידי ביטוי. 

חשיבות  בעלות  הן  הילדות  שנות  שכן, 

הנפש  בריאות  להתפתחות  משמעותית 

ולפיתוח האישיות, וכדי שהורים יצליחו להתגייס 

והכלה של  לאמון  זקוקים  טיפולי הם  לתהליך 

המערכת החינוכית. 

*ביבליוגרפיה: בנג'מין, ג'. )1988(. כבלי האהבה: פסיכואנליזה, פמיניזם ובעיית השליטה. אור יהודה: דביר 2005.
גנץ, י. )2015(. טיפול בהורות בתנועה גלית: טיפול דינמי מחויב למציאות. ]גרסה אלקטרונית[. נדלה ב 23/7/2017, מאתר 

http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3277 :פסיכולוגיה עברית
פלגי-הקר, ע.)2005(. מאי-מהות לאימהות. תל אביב: עם עובד.
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גיוס צוות בית הספר לטובת טיפול באומנות, בתוך בית הספר

הספר  בבית  רגשי  לטיפול  המודעות  עליית 

של  בהקשר  ושונות  רבות  סוגיות  מעלה 

תוך  הספר  בבית  יעיל  טיפול  לקיים  היכולת 

הישענות על עקרונות טיפוליים דינאמיים. 



לטיפול  המופנים  התלמידים  מן  רבים  עבור 

היא  ספרית  הבית  המסגרת  ספר,  בית  בתוך 

רגשי  טיפול  לחוות  שלהם  היחידה  ההזדמנות 

מיטיב. בהקשר לכך עולות כמה שאלות:

1. כיצד ניתן ליצור מחויבות של המטופל 
לטיפול

 מעצם התרחשות הטיפול במוסד חינוכי, קיים 

התלמיד  של  טיפולית  מחויבות  ליצור  קושי 

רב  מאמץ  נדרש  ולפעמים  לו  המוצע  לטיפול 

למטפל  שמתאפשר  עד  זמן  לאורך  ו"חיזור" 

להתחיל בטיפול משמעותי.

2. שאלת החיסיון והסודיות

ולא  חינוכי  לגורם  כפופים  באומנות  מטפלים 

בהכרח טיפולי. לאור כך, עד כמה ניתן להגן על 

פרטיותו של המטופל וליצור עמו ברית טיפולית 

משמעותית שתאפשר בסופו של דבר שינוי.

3. שאלת משמעותו של חדר הטיפולים

ולייצר  הדלת  את  לסגור  ניתן  טיפולים  בחדר 

מרגיש  המטופל  שבו  מרחב  בתוך  אינטימיות 

יצא  שהדבר  ללא  עצמו  את  לחשוף  נוח 

הטיפול.  להצלחת  קריטי  שהוא  ענין  מהחדר, 

בסביבה הבית ספרית לא תמיד ניתן ליישם את 

ומחסור  עדיפויות  סדר  עקב  הזו  האינטימיות 

בחדרים.

4. הטשטוש בין פנים לחוץ

טיבעו של הטיפול שהוא עוסק בפנים, בחדרי 

בסביבה  מתרחש  הספר  בבית  טיפול  הנפש. 

שבה משמעות רבה למה שקורה מחוץ לחדר 

התלמיד,  על  המורים  דעת  חוות  הטיפולים. 

בית  בתוך  התלמיד  של  היחסים  מערכות 

הספר, הישגיו הלימודיים, כיתתו והקצב הבית 

ספרי כל אלו משמעותיים ביותר ויכולה להיות 

יכולתו  ועל  להם השפעה מטלטלת על הנער 

להיתרם מן הטיפול.     

כל אילו הן שאלות עמוקות ומהותיות שחובה 

להתייחס עלייהן על מנת ליצור אוירה מטפלת. 

בחיבור זה ברצוני לדון ולהציע ראייה 
את  המשתפת  רחבה  מערכתית 
החיסיון  )במסגרת  הספר  בית  צוות 
מעטפת  ביצירת  האמון(   ושמירת 
מעטפת  למטופלים.  ומבינה  מכילה 
ניתן  שבאמצעותה  טיפול  תומכת 

מענה לרבות מן השאלות שהעלינו. 

עובדה  ממושך,  תהליך  הינו  רגשי  טיפול 

שידועה לאנשי טיפול אבל אינה מובנת מאליה 

מטפלים.  ואינם  במערכת  הנמצאים  לאנשים 

באים  הספר  בבית  התפקידים  מנושאי  רבים 

התלמיד  עם  אחר  או  כזה  משמעותי  במגע 

המטופל. המטרה של המערכת היא שקשרים 

הללו יהיו משמעותיים ומיטיבים עבור התלמיד. 

אמנם, לעיתים, נושאי התפקידים אינם מבינים 

פורצת  התנהגות  להכיל  מסוגלים  אינם  או 

גבולות של תלמיד שכבר נמצא בטיפול. 
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את  להרגיע  היא  הטיפול  מטרת  להבנתם, 

הנער או הנערה, לנתב אותם למה שהם רואים 

אינם  והם  בתלם  כהליכה  מבטם  מנקודת 

בתוך  מתרחש  אינו  כזה  שינוי  למה  מבינים 

מספר מפגשים טיפוליים. 

מנהלת  או  למנהל  ובראשונה  בראש  אתייחס 

בית הספר. למנהלים שונים סגנון ניהול שונה 

מאפשרים  שהם  הנגישות  של  שונה  ואופן 

לתלמידיהם. 

ובעיני  הצוות  בעיני  נתפס  הספר  בית  מנהל 

גדול  אב  כעין  הסמכות,  כמקור  התלמידים 

גם  יתכן  הדתית  ובחברה  הסמכותי,  במובן 

במובן הרוחני.

 מניסיוני, הנער או הנערה המטופלים יביאו לא 

מנהל  עם  שלהם  היחסים  מערכת  את  פעם 

בית הספר לחדר הטיפולים. הקשר עם המנהל 

הקשים  דווקא  מהמטופלים,  להרבה  נחווה 

חלק  ומארגן.  מחזיק  חשוב,  כקשר  שבניהם, 

לתווך  הוא  המטפל  של  הטיפולי  מתפקידו 

המנהל  מול  אל  למטופל  שקורה   מה  את 

כפונקציה  המנהל  בסמכות  ולהשתמש  מחד, 

המטופל  מול  אל  גבולות  וקובעת  מארגנת 

מאידך.  

לדוגמא, נערה  מטופלת חדלה ללמוד במסגרת 

אירועים  בעקבות  הייתה  שבה  הפנמייתית 

שהיא חוותה כטראומטיים. הנערה נכחה פיזית 

בו כלל  במרחב הבית ספרי אבל לא תפקדה 

בית  באומנות.  לטיפול  הופנתה  כך  ובעקבות 

מאוד  בהרבה  לקראתה  בא  מבחינתו,  הספר, 

בין  פעולה  בשיתוף  הועיל.  ללא  אך  תחומים 

והנהלת בית הספר, הושגה ההבנה  המטפלת 

שהנערה זקוקה למסגרת ברורה לצד הטיפול 

המכיל והתומך. 

הציבה  בטיפול,  כתמיכה  זו,  להבנה  בהתאם 

מנהלת בית הספר בפני הנערה חוקים ברורים 

לאורך  החלטית  בצורה  אותם  אוכפת  כשהיא 

הנערה  טופלה  בו  ארוכה  תקופה  לאחר  זמן. 

בטיפול רגשי מצד אחד ומן הצד השני גבולות 

המוסד נשמרו בעקביות  הצליחה הנערה לגייס 

התפקוד  למעגל  ולחזור  אגו  כוחות  מתוכה 

והלמידה.

דמות משמעותית נוספת היא מחנכת הכיתה 

הקשר  אימהית.  כדמות  כלל  בדרך  הנחווית 

מקור  מהווה  והיא  יותר  רך  עמה  התלמיד  של 
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בבית  התלמיד  של  שהותו  רוב  לאורך  תמיכה 

והיא  כלל  בדרך  גבוהה  נגישותה  הספר. 

לפתור  יכולת  ובעלת  קשובה  כמכילה,  נחווית 

קשיו  בתיווך  רבה  חשיבות  ישנה   משברים. 

מנת  על  למחנכת  המטופל  של  והתמודדותו 

בזמנים  גם  התנהגותו  את  להכיל  לה  לעזור 

קשים. שיתוף ותמיכה במחנכת מצד המטפל 

יותר  טובה  להתגייסות  דבר  של  בסופו  יתרום 

של המטופל לטיפול. הרבה פעמים המטופלים 

נושאים עמם חווית דחיה מהבית בו הם גדלים 

ומשנותיהם בבית הספר. שיתוף המחנכת במה 

להגדלת  ישיר  באופן  יתרום  בטיפול  שעולה 

תחושת הקבלה של המטופל בתוך בית הספר 

ויתרום לפיצוי על תחושת הדחיה.

בבית  פועלים  ההוראה  וצוות  ההנהלה  לצד 

שאינם  אחרים  תפקידים  נושאי  גם  הספר 

חינוכיים. כמו אחות בית הספר, איש התחזוקה, 

שומר בית הספר ותפקידי שירות דומים. לעיתים 

קרובות קורה שהתלמיד המטופל מבלה חלק 

בינו  שנוצרים  כך  לכיתה  מחוץ  מזמנו  גדול 

לבין אנשי השירות קשרים שמבחינת התלמיד 

המטפל  של  ערנותו  כמשמעותיים.  נחווים 

לקשרים אלו ויצירת דו שיח ישיר שלו עם אנשי 

השטח יש בהם כדי לתרום להצלחת הטיפול. 

לסיכום: טיפול רגשי בבית 
הספר הוא כמעט אוקסימורון...  

לבית הספר ולמטפל תפיסות 
עולם שונות בדרך כלל 

מעצם הכשרתם ותפקידם 
והדיסציפלינה אליה הם 

שייכים. אימוץ גישה מערכתית 
לפיה המטפל משמש כמדיום 

ביניים המייצג את המטופל 
בעיני צוות בית הספר יש בה 

כדי לתרום רבות להצלחת 
הטיפול ולתחושת הצלחה 

ושייכות של התלמידים 
המטופלים שחלקם כאמור לא 
יגיע לעולם לטיפול משמעותי 

אחר, מחוץ לבית הספר.    







52



53



54



55


