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 מבוא:

ת דרך תהליכים פסיכולוגים המתוארים באמצעות המטפורות של מראה ושל עבודה זו עוסקת בהשתנות אנושי

תרפויטיות  וכן גישות הדרכה לתרפיה, -השתקפות. גישות פסיכולוגיות של התפתחות נורמטיבית, גישות פסיכו

נסקרות ביחס להשתנות אנושית דרך "המראה" וה"השתקפות". נסקרת שאלת מקומה של המראה כמתארת את 

המטופל או כמתארת את שניהם, וכן מקומה בתוך הקשר ההדרכה. העבודה עוסקת  באופן רחב  המטפל ואת

בשאלה כיצד  מתרחשת השתנות של מטפלים ומטופלים בתהליכי תרפיה דרך ה"מראה" וה"השתקפות". באופן 

ספציפי,  באמצעות המחקר האמפירי שבמרכזה, נבחנת השאלה האם וכיצד משתנים מטפלים באמצעות 

 שתקפותם" במטופלים?"ה

תרפויטית -בפרקים א' וב' נסקרים שימושים שונים במונחי מראה והשתקפות בספרות הפסיכולוגית והפסיכו

דינמיות. בפרק א' נסקר השימוש במונח השתקפות לתיאור "תהליך -בעיקר בגישות אנליטיות ופסיכו

ציות הדרכה לאנליזות ולתרפיות ההשתקפות", המוכר יותר בשם "התהליך המקביל", אשר מתרחש בסיטוא

דינמיות. גישות הדנות בתהליך זה נסקרות תוך התמקדות  בהשתנות המטפל בעזרת ההדרכה , דרך -פסיכו

השפעתם של דגמי  - תהליך  ההשתקפות או התהליך המקביל. הגישות נבחנות על פי שני קני מידה: האחד

השימוש המטפורי במראה  - הליך המקביל; והשניהיחסים בהדרכה  על השתנות המטפל דרך ההשתקפות והת

 ובהשתקפות, כפי  שהוא  מעוצב בהתאם לדגם היחסים בהדרכה ובתרפיה. 

מלבד הנושא של תהליך ההשתקפות נעשה בפרק א' גם מיפוי ראשוני של שימושי מראה והשתקפות בגישות 

ויות אנליטית. מפה זו נוצרת מגישות דינמיות. מובאות נקודות ציון של מפת השתקפ-תרפיה אנליטיות ופסיכו

אנליטיות שיש בהן משום תפנית בהיבט ההיסטורי הפסיכולוגי ביחס למקום המראה ביחסי תרפיה. המראה 

ממוקמת תחילה בצדו של המטפל, בהמשך בצדם של המטפל והמטופל,  ולאחר מכן בצדו של המטופל. מפה זו 

פרשת בפרק ב', המתמקדת בשימושים בהשתקפות ובמראה מקדימה למפת השתקפויות פסיכולוגית רחבה, הנ

 בגישות של התפתחות העצמי והאגו. בגישות אלה מושמת המראה כמעט בעיקר בצדו של המטפל.

שאלת השימוש במונחים של מראה והשתקפות לתיאור תהליכים פסיכולוגים של התפתחות ותרפיה נחקרת, 

תהליכים אלה. אתייחס לקשר בין  עקרונות מארגנים של ידע או תוך קשב לעקרונות המארגנים של ידע  המבנים 

צופני על תרבותיים, כמשפיעים על  אופן הייחוס של המראה כמטפורה למטפל ולמטופל, וכמכתיבים את טיבם 

של יחסי התרפיה שבין מטפל למטופל.  דיון במקומה של המראה  בגישות תרפיה המעוגנות  בהקשר תרבותי 

כמראה של הטבע הכרוכה בו.  mind-יכלול התייחסות לעקרון של דואליזם ולמטפורה של המערבי מודרני, 

בצד הקשר בין צופן על תרבותי דיאלקטי המבוסס על דואליות חשיבתית לגישות תרפיה מערביות מודרניות, 

ני צופני על יוצג הקשר בין צופן  על תרבותי דיאלוגי  לתרפיית ההידמות על פי  תפישת הצמצום החסידית.  ש
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תרבותיים אלה קשורים לשני אופנים שונים של שימוש במטפורה של המראה  בהיבט התרבותי הרחב. כמו כן 

 הם קשורים לאופנים  שונים של שימוש במראה ובהשתקפות בתחום יחסי התרפיה ויחסי ההדרכה. 

החסידית. גישה זו  פרק ג' מוקדש לשימוש המטפורי בהשתקפות בתרפיית ההידמות לפי תפישת הצמצום

ידי -מהווה מעין מטפורה לרעיון השתנות המטפל דרך השתקפות במטופל. "תרפיית ההידמות" פותחה על

Rotenberg (1983והיא מבוססת על דגם הראי ,)-בראי של הבעל שם טוב, מייסד החסידות. דגם -המשתקף

במטופלים. האם מטפלים יעשו  השתקפותי הדדי זה  ישמש עדשה לבחינת השתנות מטפלים דרך השתקפותם

בהתאם לתיקון ההדדי דרך השתקפות כפולה לפי גישה זו, או שלא  –שימוש בזיהוי השתקפותם במטופלים 

 חיה  בתרפיה  משפחתית. -יעשו כן? שאלה זו תיבחן  במסגרת המחקר האמפירי בסיטואציות של הדרכה 
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 פרק א':
 

מקומה של ההשתקפות בדינמיקה של תהליכים 
 ביליםמק

 Searlesבפרק  זה אדון במקומה של ההשתקפות ב"תהליך המקביל". תהליך זה תואר בראשונה  על ידי 

. תהליך זה  קשור לרעיון Reflection Proess   The)1955(1 שכנה אותו בשם "תהליך ההשתקפות"

שר שבין הפציינט שיחסי התרפיה משתקפים ביחסי ההדרכה. לפי סירלס: "התהליכים הפועלים באופן שוטף בק

 והתרפיסט לעתים קרובות משתקפים בקשר בין התרפיסט והמדריך..." .

…the processes at work currently in the relationship between 
patient and therapist are often reflected in the relationship 
between therapist and supervisor (Searles, p. 157). 

ת  השם "תהליך ההשתקפות", מרבית החוקרים בתחום זה  העדיפו את השם "תהליך מקביל",   בהדגישם למרו

בין יחסי הדרכה ליחסי תרפיה. עם זאת, כמה מן החוקרים  Parallelism את הרעיון שקיימת הקבלה 

זה   שהעדיפו את השם תהליך מקביל, השתמשו במונח השתקפות לתיאור חלק מן התהליך.  במהלך פרק

 אשתמש  ב"תהליך מקביל" כשם המועדף לתיאור  התהליך,  בדיון  שמעבר לגישות השונות. 

בחלקו הראשון של הפרק אסקור גישות של תהליך מקביל. מביניהן אתייחס ביתר הרחבה לגישותיהם של  

Searles (1955 ו  )-  Mattinson(1975המתבססות על המונח השתקפות בתיאור התהליך ובמתן ,)  שמו

"תהליך ההשתקפות". דגש  יושם  על  השתנות המטפל בעזרת ההדרכה, דרך תהליך ההשתקפות.  חלקו השני  

. דיון בדגמי 1של הפרק  הנו דיון בשלושה היבטים הקשורים להשתנות המטפל בגישות של תהליך מקביל: 

. מקומה  של 2יל. יחסים המבנים את יחסי ההדרכה והשפעתם על השתנות המטפל  דרך התהליך המקב

. דיון במושג 3ההשתקפות בגישות של תהליך מקביל,  ומקומה ביחס למפת השתקפויות בספרות האנליטית. 

 "הקבלה".

 א.  גישות של  "תהליך ההשתקפות"

 Searles  (1955 )"תהליך ההשתקפות" על פי 

                                                           

 1In : Collected Papers on Schizophrenia and Related Subjects (pp. 157-176). New York : 

International Universities Press, 1965 
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המדריך במהלך יחסיו עם ידי -סירלס מתאר השתקפויות כרגשות וכפנטזיות "סובייקטיביות", הנחוות על

 המטפל עם מטופלו:-המודרך, ואשר נובעות מתהליכים המאפיינים באופן שוטף את יחסי המודרך

…the supervisor experiences, over the course of a supervisory 
relationship, as broad a spectrum of emotional phenomena as does 
the therapist or even the patient himself-although, to be sure, the 
supervisor’s emotions are rarely so intense than those of the 
patient. Moreover, the supervisor can often find that these 
emotions within himself do not represent foreign bodies, classical 
countertransference phenomena, but are highly informative 
reflections of the relationship between therapist and patient (Ibid., 
p. 158).  

מנת להדגיש שמקור האמוציות מצוי -סירלס משתמש במונח "השתקפות", ולא במושג "העברה נגדית", על

סטרי של השתקפויות מן המטופל למטפל ולמדריך; אך עשויות -במטופל ולא במדריך. לטענתו, קיים כיוון חד

התהליכים המשתקפים לעתים רחוקות להיווצר גם אצל המטופל השתקפויות הנובעות מן המטפל ומן המדריך. 

אצל  המדריך מהווים קושי ביחסי המטפל והמטופל, והם  מקור מידע למדריך  על  יחסי  התרפיה )ראה: 

 (. 157סירלס,  ע' 

סירלס מבחין בין תהליכי ההשתקפות לבין השלכות של  המדריך על המטפל ועל המטופל; השלכות של 

נגדיות של המטפל, המביאות לתפישת "דמיויות"  המטפל המודרך על  המדריך ועל המטופל; והעברות

similarities)   .בין יחסי ההדרכה ליחסי התרפיה ) 

ברקע של תהליך ההשתקפות מצוי תהליך של הזדהות בלתי מודעת של המטפל, דרך אזור מסוים באישיותו, עם 

אשר בו רגשות מודחקים  אזור דומה באישיות המטופל. כאשר התרפיה נוגעת באזור מסוים באישיות הפציינט,

זמנית באמצעות חרדה והגנה מסוימת מפניה. המטפל נחשף -או מותקים אך קרובים למודעות, הוא מגיב בו

לחרדת המטופל, וחווה מולה חרדה משלו, באזור מקביל באישיותו שלו. המטפל, כך נראה, מתמודד באופן 

 מודע עם החרדה בתוך עצמו. -לא

חרדה מן המטופל אל המטפל גורם באופן בלתי מודע להתנהגות הגנתית של האופן שבאמצעותו עוברת ה

ומכאן הקושי ביחסיהם.  הוא עושה זאת בדרך  - המטפל בפני חרדה, בדומה להתנהגותו ההגנתית של המטופל

ידי הסתמכות על הגנה משלימה -חרדה שהפציינט משתמש בה, או על-מפני-של הזדהות עם ההגנה

(complementaryלז ) ו שהפציינט משתמש  בה. בתהליך ההשתקפות עוברת חוויית החרדה, שמקורה

-172במטופל, אל המדריך, אלא שבמעבר מן המטופל דרך המטפל למדריך, היא מתעמעמת )ראה:  סירלס, ע' 

(. חרדת המטופל עוברת אל המטפל באופן בלתי מודע, בעוררה במטפל  התנהגות  הגנתית  בפני חרדה. 3

 : Searlesומכאן הקושי ביחסיהם, כמתואר על ידי --בדומה להתנהגותו ההגנתית של המטופל  התנהגות זו
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…when the therapist comes for supervision about this 
therapeutic relationship, the supervisor may intuitively  realize, in 
the way that I have repeatedly illustrated, that the therapist, in the 
anxiety and defense -against- anxiety which he is exhibiting, is 
unconsciously trying to express something about what is going on 
in the patient- something which the therapist’s own anxiety 
prevents him from putting his finger on and consciously 
describing to the supervisor. It is as if the therapist were 
unconsciously trying, in this fashion, to tell the supervisor what the 
therapeutic problem is (Ibid., p. 172-173). 

כיוונית מיחסי התרפיה ליחסי ההדרכה, מציין סירלס אפשרות של השפעה גם -בצד הדגש על השתקפות חד

בכיוון ההפוך: מצד המדריך והמודרך על המטופל. כך למשל, יכולות חרדות של המדריך ושל המטפל המודרך 

 להשפיע לזמן מה על המטופל. במצב זה אומר סירלס:  

…the disturbing processes in the therapeutic relationship, and 
the inner emotional responses in the patient, will be in part, 
reflections of anxiety in the supervisor-therapist relationship   
(Ibid., p. 174).  

המטפל למדריך.  תהליך ההשתקפות נובע, לדעת סירלס, מייחס של העברה מצד המטופל אל המטפל ומצד

הדבר מתנהל בשני שלבים: העברה של חוויית הקושי במערכת היחסים של המטופל עם דמויות משמעותיות 

ידי המטפל מול המדריך, באמצעות משחק תפקידים בלתי מודע. -בחייו אל המטפל; והמחשה של חוויה זו על

מטופל -בצמדי  היחסים מטפלסטרי  של ההשפעה  -בתיאור תהליך ההשתקפות הזה מודגש אופייה החד

מודרך, והיותם של המטפל והמדריך מעין מראות הקולטות באופן סביל את קשייו של המטופל. להלן -ומדריך

 תיאורו של סירלס:

Perhaps the reflection process is an extension of a process 
which the therapist commonly encounters, in his work with 
patients, in which the patient while manifesting some difficult 
kind of behaviour is, as it were, unconsciously telling the therapist, 
‘The way you are feeling now, in response to my behaviour, is the 
way I so often felt in response to my mother (or father, or 
whomever) when she treated me the way I am treating you.’ In 
this kind of transference the patient relates to the therapist as 
though the therapist were the patient’s earlier self, and the patient 
now were, say, the patient’s mother or father. It is in very much 
this fashion that the therapist is, so frequently , unconsciously 
saying to the supervisor, The way you are feeling now is the way I 
feel much of the time during my hours with this patient, or, The 
way you are feeling now is the way the patient himself feels 
during the hours, which is just as he used to feel toward his 
mother (or father, or whomever) as a child’ (Ibid.,  p. 173-4). 
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בעוד המטפל מתואר כקולט סביל, הממחיש באופן בלתי מודע חוויות והתנהגויות הגנתיות וקשיים של 

המטופל, מתואר המדריך כקולט סביל אך מודע של חוויות העוברות אליו מן המטופל דרך המטפל. המדריך 

 כקולט השתקפויות נמנע מ"הבעה גלויה של ריגוש מצדו אל מודרכו המטפל". 

, אם כן, שסירלס מייחס את דימוי המְראה בעיקר למדריך, בהיותו קולט פסיבי המזהה באופן אפשר להבין

אינטואיטיבי השתקפויות כחוויות רגשיות מכיוון המטופל. המטפל, מעצם היותו הגורם הלוקח חלק הן בתרפיה 

כזה. הדברים  מודעות; אך סירלס אינו מציין שימוש-והן בהדרכה, אמור לשמש אף הוא כמראה קולטת בלא

המשתקפים אצל המדריך, על פי סירלס,  נובעים בעיקר מהעברות הבאות מכיוונו של המטופל, ואשר אותן הוא 

ומדריך -מטפל-רואה כהזדהות בלתי מודעת של המטפל עם המטופל. כיוון ההשפעה המשתקפת ביחסי מטופל

 סטרי שמקורו במטופל.-המודגש בגישה זו, הוא כיוון חד

 Mattinson (1975)ההשתקפות" על פי   . "תהליך2

זוג -מטינסון חוקרת תהליכי השתקפות ביחסי הדרכה, לעובדים סוציאליים בתרפיות אינדיבידואליות של בני 

דינמית. תהליך ההשתקפות מתרחש -עם בעיות בנישואין. אוריינטציית ההדרכה והתרפיה במסגרת זו היא פסיכו

 לעתים אלה את אלה.  mirror 2דריך משקפיםמ-קליינט ויחסי עובד-כשיחסי עובד

נגדית -לז.  לפי מטינסון, מבוסס  תהליך ההשתקפות על העברה ועל העברה-תהליך ההשתקפות כדגם יחסי אני

 בין מטפל למטופל, ודימוי השתקפותי כלול בעצם ההגדרה של מושגים אלה:

To reflect is “to show the image”. The reflection process is an 
image of the countertransference as I defined, this term…the 
countertransference being the response to the client’s transference 
which itself is characterised by an inapproriate reaction and a need 
to make the present relationship fit into the psycho-dynamic 
structure of a previous relationship (Mattinson,  p. 43). 

 מטינסון מוסיפה וטוענת:

for clarity it is easier to limit the term “transference” to what is 
carried into the present from the historical past, and use the term 
“reflection” for what is carried over from the unmediated past 
with the client into the adjacent situation of supervision (Ibid., p. 
44). 

                                                           
 .reflection process The, בצד שם התהליך  mirrorמטינסון משתמשת במושג  2
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ידה כ"חוליה מקשרת רגשית, או גשר". בתפישתה  את יחסי -יחסי ההעברה שבין המטפל למטופל מתוארים על

פי שהמקור -על-. אף4שיחית של בובר-, וכן על מונחי הפילוסופיה הדוJung  3ההעברה היא מסתמכת על

לז, השונה -פיינת מטינסון את יחסי ההעברה כמתאימים לדגם של יחסי אניידה, מא-האחרון אינו מצוין כלל על

 אתה, באופן הבא:  -מן הדגם הדיאלוגי של יחסי אני

The transference relationship, therefore, is an extremely useful 
way of getting in touch for people who find it difficult to make 
contact in a more realistic way. It is a substitute for a “true” 
relationship—I-Thou. Instead of being influenced by the actuality 
of the other, with the flexibility which that affords, it is dominated 
by the situation—I-It—of the inner world (Ibid.,  p. 33). 

לז "יחס רחק", המתרחש בתוך האדם ולא בינו לבין העולם. יחס זה שונה מ"יחס -את היחס  אניבובר מכנה 

אתה, בהיותו יחס סובייקטיבי שאין בו ראייה "אמיתית" של הזולת, ובכך שאינו הדדי )ראה: -הזיקה" של אני

Buber ,1965 '12, ע .) 

שהוא יחס  - אתה-אתה. היחס אני-ביחסי אנילהערכתי, מתייחסת מטינסון להדגשה שנותן בובר לממשות האני 

-לז, שהנו יחס של "ניסיון, שימוש, ניצול", כמתואר על-שונה מהיחס אני - גומלין של ממש-אשר יש בו זיקת

 , ע' ט"ו(.   1980)ראה:  בובר,  ידי ברגמן

מנגנון המצוי מטינסון מציינת קושי לבאר במדויק את ה -תהליך השתקפות כחיקוי והזדהות בלתי מודעים  

מאחורי תהליך ההשתקפות. להערכתה, התנהגות של חיקוי בלתי מודע יכולה לשמש אחד ההסברים לתהליך. 

של העובד עם   collusionלדבריה ככל שהפרעתו של הפצינט רבה, וככל שרבה תגובת  ההילכדות בקשר 

או לחיות מחדש את הראיון עם  הפציינט, יקשה עליו להיחלץ ממנה.  קושי זה  יבוטא במיוחד בבואו לתאר

 הפציינט במפגש עם המדריך. אחת הדרכים לתאר זאת סבורה מטינסון הינה :  

…to mimic particularly for vividness, and  particularly if we 
cannot find adequate words to portray the 
phenomenon…Unconsciously we all mimic, probably more than 
we realize, continually picking up ways and attitudes from other 
people without giving them conscious thought (Ibid.,  p. 43).  

                                                           
 סבירה העברה כ:בהסתמכה על יונג היא מ  3

“a number of projections which act as a substitute for a real psychological relationship” due to the  

.client’s habitual failure to adapt to the actuality of the other 
psychotherapy. In: The Collected Works, Vol. 16. (Jung, C. G. (1931) Problems of modern 

 
השיח שאותו מבצע האדם בין בפיו ובין במעשיו -"גשירת גשרים, קוטביות ההוויה ואיחוד הקטבים, דו  4

ובהוויתו של ממש הם עד היום הנושא העיקרי של הפילוסופיה של בובר", אומר ברגמן בהקדמה לספרו  של 
 , ע' יב(. 1980בובר "בסוד שיח" )ראה: בובר, 
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מטינסון, המציינת שהזדהות בלתי מודעת היא הסבר אפשרי נוסף לתהליך ההשתקפות, ומדגישה את אופייה 

ת היא אחת הצורות של ניהול נפשי ולמידה אודות החיים בדרך של השקרי של ההזדהות הבלתי מודעת. הזדהו

 חוויה אומרת מטינסון ומוסיפה:

It is when the identification is blind and without discrimination 
that it remains false to the personality. And it is the false 
behaviour, out of character with the worker’s personality and 
previous experience, which reveals the reflection process in 
casework supervision. It is literally a reflection, or a mimicry’ of 
one situation in a related and adjacent situation (Ibid., p. 44). 

 בגישתה כהסברים אפשריים חלופיים לתופעת ה"השתקפות"."חיקוי", "הזדהות" ו"העברה" משמשים אפוא 

כיוונית עם דגש על היווצרות השתקפויות מיחסי התרפיה,  וביתר עצמה על רקע -מטינסון מתארת השפעה דו

  :חסר נסיון של העובד.  על פי מטינסון

 …The reflection process works both ways and probably with 
even more intensity when the worker is a new student and 
desperately in need of a model with which to identify through his 
initial insecurity (Ibid., p. 48). 

בתיאורה מודגשת המניפולציה שמפעיל המטופל על המטפל, ובכך לוכד אותו וגורם לו להזדהות עמו או 

את התנהגותו של הקליינט, והמדריך יכול  -enact) (re, לפיכך,  משחק מחדש להתנהג באופן זהה לו. המטפל

 אף הוא להילכד בהשפעה זו כדברי מטינסון:

One way of its working - …is that of straight identification. The 
client seduces or manipulates the worker into a way of thinking, 
feeling and acting like him; the worker loses his boundary and in 
the supervision enacts the client’s behavior, which has become 
indistinguishable from his own. The supervisor can fail to notice 
the change in the worker’s behavior, and can either also identify, 
or  he can react against his behavior, but just as defensively and as 
collusively. Or he can pick up the reflection , the falseness to the 
worker, and look at the power this client has to influence people 
and his need to get them close to him, even to the point of making 
them the same as himself, or even, metaphorically, of getting 
inside them (Ibid., p. 44). 

 היחלצות מהילכדות זו על פי מטינסון דיון להלן בחלק העוסק  בהשתנות דרך ההשתקפות והתהליך המקביל.



 

 

13 

 ב. דגם יחסי  ההדרכה,  השתנות המטפל דרך ההשתקפות והתהליך המקביל.

רים שונים של תהליך מקביל  נבדלים הן ביחס לחשיבות שהם מייחסים להשתקפות ולתהליך המקביל ככלי חוק

של שינוי, והן  ביחסם להשתנות המטפל ולהשתנות המדריך דרך שימוש זה. אחד הקובעים ביחס לשתי בחינות 

ל תהליך מקביל ייסקרו אלה הוא דגם היחסים בהדרכה  המשפיע מצדו על דגם יחסי התרפיה. גישות שונות ש

להלן ביחס להשפעות של דגם יחסי ההדרכה על המידה ועל האופן של השימוש בכלי של השתקפות ושל 

 תהליך מקביל לשם שינוי . 

Searles  (1955 מתאר את תהליך ההשתקפות כהשפעה משתקפת הנובעת מן המטופל ועוברת דרך המטפל )

סטרית,  מן המטופל -או חרדות לפי גישתו היא בעיקרה  חד אל המדריך.  ההשפעה המשתקפת של אמוציות

למדריך. על פי סירלס חרדותיו של המטופל  הן אלה המשתקפות, וחרדות המדריך משתקפות לעתים רחוקות.  

סירלס מייחס להשתקפויות  שמזהה  המדריך בתוך עצמו בעיקר "ערך אינפורמטיבי גבוהה" אודות היחסים בין 

 (.  158אה: שם,  ע' המטפל למטופל )ר

השימוש בהשתקפות ככלי של שינוי בהדרכה  וכתוצאה מכך בתרפיה, מתמקד בעיקר במטפל ובמטופל, 

והמדריך צופה בם מעמדה אובייקטיבית יחסית שכן "לעתים רחוקות האמוציות של המדריך עוצמתיות כאלה 

 (.  158של המטפל" )שם, ע' 

סטרי הן בתיאור  של כיוון  ההשפעה המשתקפת, והן  בכיוון  -דדגם יחסי ההדרכה  בגישת סירלס הנו ח

ההשפעה המתקנת הנלמדת מתיאוריו. מי שמשתנה בהדרכה באמצעות תהליך ההשתקפות הוא המטפל  ומי 

 שמשתנה בתרפיה הוא המטופל. 

Ekstein  ו- Wallerstein (1958 מדגישים בגישתם את הממד הבין ,)–יל אישי. הם מתארים תהליך מקב

המתרחש בשני מסלולים ההדרכה כמסלול שבו המטפל לומד, והתרפיה כמסלול התמודדותו עם בעיותיו של 

ולהפך " )שם, ע'  - המטופל.  "הבעיה של הפציינט בפסיכותרפיה עשויה לבטא את בעיית המטפל בהדרכה

ויכולת אישית של   פתולוגיות והחרדות" של המטופל,  וחוסר ניסיון מקצועי-(. "גלויי הפסיכו180-179

(. במונחי השתקפות  הבעיה 179-180המטפל, משתקפים באופן שבו הוא מציג בעיות אלה בהדרכה )שם, ע' 

 ולהפך.  -של המטופל משתקפת בבעיית המטפל

אך גם "קשיי ההוראה" של המדריך "משתקפים" "לעתים" בבעיות  התרפיסט בטיפול. אלה נובעים בעיקר 

 Ekstein and(. 196ה וניסיון", ומ"הקונפליקטים הלא  פתורים" של המדריך )שם, ע' "מחוסר מיומנות הדרכ

Wallerstein  "רואים בערנות המלאה של מדריכים להשתקפות קשיים אלה  בבעיות המטפלים,  "כלי עצמתי

 בטיפול  בם כמתואר על  ידם: 
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The full awareness of these parallel processes and their 
imaginative use can thus both illuminate many of the problems 
being dealt with in the day-to-day work of supervision, and be a 
powerful vehicle toward their resolution (Ibid., p. 196). 

ות לפי גישה זו הן עם זאת, השתקפות  קשייו של המדריך בבעיות המטופל  מצומצמת בגישתם, שכן השתקפוי

מוצר של חוסר ניסיון מקצועי ואישי.  שינוי דרך השימוש בכלי של התהליך המקביל ממוקד בעיקר במטפל 

ובמטופל.  רק כשמתפוגג הקושי בין המדריך לסטודנט,  "כאשר הסטודנט נעזר בפתרון קשיים אלה  בתוך 

 עצמו",  מתפוגג הקושי בין המטפל למטופל בתרפיה. 

 Arlowקרי התהליך המקביל מייחסים חשיבות לשימוש בכלי  זה  לשם השתנות המטפל והמטופל.  לא כל חו

( החוקר מנקודת מבט דינמית "אנלוגיה  בין  הסיטואציה של ההדרכה  והסיטואציה האנליטית" )שם, ע' 1963)

מדגיש  בגישתו את  (, ממעיט בערכו  של  התהליך המקביל ככלי  מקדם שינוי בתהליך ההדרכה. ארלו,  ה581

אישי של תפקוד המטפל, המטופל והמדריך, סבור שרק לעתים רחוקות יש צורך לגרום לכך -הממד  התוך

שהמטפל יהיה ער לאנלוגיות אלה. ההדרכה, על פי ארלו, היא סיטואציה "חסרת עומק", שבה נחשף רק 

ליצור במסגרת זו "שינוי מבני  אפשר, לדעתו,-אי המעטה החיצוני של תגובת המטפל למטופל שלו. לפיכך

 (. 593אמיתי" במטפל )ראה: שם, ע' 

 זיהוי דרך תרפויטי לשינוי האפשרות את מפחיתה, כמוגבל בהדרכה  כזה לשינוי האפשרות  הצגת

 הוא המטופל, זה דגם לפי. כבתרפיה בהדרכה סמכותי  סטרי-חד יחסים דגם קיום ומשמרת אנלוגיות

 הדרכה ביחסי כלולה אינה והיא, שלו האישית באנליזה  המטפל השתנות של מקומה;  העיקרי המשתנה

 . ותרפיה

Mattinson )1975  (המטפל משתנים דרכו המדריך בעבודת חשוב כלי ההשתקפות בתהליך רואה ,

 ההשתקפות תהליך"ו מטינסון אומרת)" image( הדמות את להראות פירושו' לשקף. "'והמדריך המטופל

  שינוי של ככלי  בהשתקפות שימוש). 43' ע, שם" (ההעברה ושל הנגדית ההעברה של - imageה הוא

 מטינסון. בהדרכה ההשתקפות שבתהליך הנגדית בהעברה לעתים נעזר  כשהמדריך להתאפשר יכול

 :אומרת

I do not think that the use of the countertransference needs to 
be restricted to diagnosis…I was suggesting that it was sometimes 
positively helpful for the client if the worker went into the 
situation and was seen to get himself out of it. And I think the 
same is true in using the countertransference in the reflection 



 

 

15 

process in supervision. A supervisor who is just an inactive mentor 
is giving an unfortunate model to his student. And it is the model, 
more than the words, with which the student identifies” (Ibid., p. 
47). 

 כזו היחלצות מדגים  שהעובד כשם,  העובד  בפני הנגדית להעברה מהיקלעות היחלצות מדגים המדריך

 . לו ומסייע המטופל  בפני

, התרפיה בתהליך שינוי ומעכבים, מקבילים תהליכים  היווצרות על משפיעים מתח  רוויי הדרכה יחסי

 יותר ההדרכה ביחסי נגרמות), 1976( דוהרמן  לפי, הקבלות).  78', ע, Doehrman )1976 אומרת

 להגיב הנשאב, המדריך של" הנוירוטית נטייתו" דרך ופחות, המודרך-המטפל של" הנוירוטית נטייתו" דרך

 מתח רווי ליחסים המדריך את השואב, המודרך המטפל דרך בעיקר מתחוללות הקבלות. המטפל לחרדות

 :דוהרמן ידי על ארכמתו, ומטופל מטפל ביחסי מצדם משתקפים אשר, ואיום

. Each therapist, feeling threatened by the anxiety mobilized by 
his perception of his supervisor’s role with him in supervision, 
adopted a style or role that reflected how he experienced his 
supervisor. The therapists behaved with their patients in either the 
same or opposite way that they experienced their supervisors as 
behaving toward them in supervision; in other words, each 
therapist “played supervisor with his patients”(Doehrman, p. 71-
2). 

את סגנון מדריכו.  דגם יחסי ההדרכה  ויחסי התרפיה  דרך תהליך מקביל כל מטפל "שקף" ביחסו למטופל 

סטרי וסמכותי באפיו, בו מודגשת חרדת המודרך מפני -העולה מתיאור זה של דוהרמן הוא דגם השפעה חד

 המדריך, ובו ממוקד השינוי.  

במחקר  אמפירי שערכה דוהרמן על תהליכים מקבילים נמצא אישור לכך שיחסי הדרכה מושתתים על מאבק 

מול סמכות, וכי הם רווי מתח ומעוררי חרדות. שמתח ביחסי ההדרכה הוא  בלתי נמנע  ומעורר במטפל הלומד 

. התנגדות לסמכות  והתנגדות  הסטודנט לעזרה בהדרכה   חרדה והתנגדות הקשורים לחרדה מפני שינוי

 (. 78משפיעים מצדם  על הקושי שלו  במתן עזרה לפציינט )שם, ע' 

מראים שתופעת התהליך המקביל מבטאת את עצמה במספר כיוונים, וכן שהיא מתרחשת,  ממצאי  מחקרה

כיוונית של הקבלות, ושל השפעתה של -(. למרות התיאור של התרחשות רב81בריבוי מרשים של צורות )שם, ע'

כה התרת הקושי בהדרכה על היעלמותו של הקושי בתרפיה, מציינת דוהרמן שלולא המחקר היו תהליכי ההדר

 והתרפיה עומדים בקפאונם: 
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In the absence of the research, the supervisory and therapy 
processes could have remained in a stalemate for months, if not 
indefinitely (Ibid., p. 73). 

ל התאפשרו לולא בהתאם לתיאור זה ספק אם שינויים בתהליכי ההדרכה והתרפיה  באמצעות התהליך המקבי

תהליכי המחקר. במונחי השתקפות אפשר לתאר, את המטפלים ואת המדריכים כמסתייעים במראה הצדית של 

 יחסיהם עם המראיינים במחקר,  בתהליך זיהוי ההקבלות לשם התרתן.

מול דגש רב יותר על חרדות המטפל ובהתאם לכך התמקדות בהשתנותו דרך תהליך מקביל בגישת דוהרמן , 

בחרדות המדריך. לפי לסר חרדותיו ותגובותיו של המדריך מקבילות, כפי הנראה,  Lesser  (1984)מקדת מת

פי -על-מודעות של המודרך עם המטופל ועם הגנות המטופל מפני חרדה . לטענתה, אף-להזדהויות לא

בדוגמאות שהפסיכואנליזה הכירה בקיומן של חרדות המדריך, הרי שבפועל נגרע מקומן של חרדות אלה 

המובאות בספרות המקצועית. ואולם, "ערנות לחרדות המדריך חיונית להשלמת המשימה ההדרכתית, והבנת 

 (. 147הדמיויות הדינמיות של שתי הסיטואציות אמורה להגביר את תהליך ההדרכה בעבור משתתפיה" )שם, ע' 

ההדרכה : האשליה בדבר היא מתייחסת לשלוש אמונות או "אשליות" כלשונה הקשורות בדגם יחסי 

האובייקטיביות של המדריך; האשליה בדבר היותו יודע טוב מכולם; והאשליה שהתהליכים המקבילים 

מתרחשים בעיקר אצל המטפל. לטענתה, קיימת הנחה סמויה שביחסי ההדרכה המדריך יודע טוב מכולם, 

יטות שמעכבות את התפתחות המודרך והמודרך אינו יודע את טיב קשייו. "אמונה זו מעודדת, כפי הנראה, ש

 (. 144כאנליטיקאי יותר מאשר מקדמות התפתחות זו" )שם, ע' 

מתייחסות לשימור  -השיטות המעכבות את התפתחות המודרך כמטפל ולפיכך גם שינוי במטופל, בהתאם ללסר 

עזר אחד. המדריך עוזר דגם יחסים סמכותי והיררכי בין מדריך, מודרך ומטפל. בדגם יחסים זה, יש עוזר אחד ונ

למטפל ודרכו למטופל, אך אינו תופש עצמו כנזקק לעזרה בתוך יחסי ההדרכה. עמדה זו נובעת מהאשליה 

ואילו המטפל, ובהתאם לכך המטופל, אינם מצויים בעמדה דומה  -שהוא זה שיודע מה טיב קשייו של המטפל 

חש המדריך צורך להשמיע הערות ידעניות ורואה  ואינם יודעים מה טיב קשייהם. לסר מסבירה שמתוך עמדה זו

 במודרך אדם המציג חומר באופן נאיבי, ובכך תורם  לשימור דגם יחסים זה. 

להערכתה של לסר, דגם יחסי מדריך ומטפל, המתואר בספרות ההדרכה כ"השתתפות של שווים", הוא אשלייתי 

ם להיות אנליטיקאי; כישלון עם מודרכים ובפועל עשוי ליצור חרדות. הצורך להעריך האם המודרך מתאי

אחרים; כישלון המודרך עם מטופל; רגשות תחרות של המדריך; רתימת העזרה למודרך ולמטופל לצורכי 

כל אלה גורמים היוצרים אצל המדריך לחץ נפשי רב. החרדה  מונעת חקירה הדדית   -התחרות של המדריך 

 ובהתאם לכך קופאים תהליכי השינוי. אמיתית של המתרחש בין מדריך, מודרך ומטפל 
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Caligor )1984 (אותו מזהה שהמדריך לאחר שמתאפשר כמה מקביל תהליך באמצעות לשינוי מתייחס 

 מקומו את ולזהות לעצמו מודע להיות זה של וביכולתו, במדריך תלוי המטפל. משתתפת צפייה דרך

 להיות המדריך על, בהדרכה למידה-בהוראה באמת שימושי יהא המקביל שהתהליך מנת-על. בהקבלה

 פעיל באופן ומשתתף" בפנים" אינו המדריך אם. ההדרכה ביחסי חווה שהוא ולדברים לעצמו מודע

 באופן הדגש יושם—הדידקטית הגישה—השוטף התהליך מן בנפרד קוגניטיבית מתפקד אלא בתהליך

" השלילית עמדתו" על או" יכולתו אי" על, לפציינט[ המטפל] המועמד של הנגדית ההעברה על נמנע בלתי

 בהקבלה עצמו את המדריך יזהה לא אם, זה תיאור פי על) 22' ע, שם( ….בהדרכה למידה כלפי

 המדריך. המטופל מן עצמו הפרדת של סטרי-חד יחסים לדגם המטפל ייקלע, המטפל-מודרכו להתנהגות

 שלילה ויזהה", יכול הלא" המטפל לעומת" יכול"כ עצמו יראה, במטפל סטרי-חד באופן צופה עצמו ימצא

 . התרפיה ליחסי אלה הדרכה יחסי בין הקבלה תיווצר, לכך בהתאם. במטפל ופתולוגיה

Gediman and Wolkenfeld )1980 (משולשת הנה מדריך-מטופל-מטפל אינטראקציות" כי טוענים 

 היא שלה מוצאה שנקודת כיווני-חד תהליך סתם ולא, מערכת או, ממדית-רב מורכבת רשת: באמת

", הדרכה ושל פסיכואנליזה של והדינמיות המבניות בדמיויות" מתמקדים הם). 236' ע,  שם" (הפציינט

 המבנית שהצורה מציינים הם). 245' ע, שם( מקבילות תופעות של נמנעת בלתי היווצרות שמאפשר כמה

 היחסים דגם". עזרה כיתהלי" ההקבלות של היותן על מבוססת בתרפיה הקבלות להבנת ביותר החשובה

 סמכותי יחסים דגם על מבוסס, החוקרים של מתיאורם העולה, למודרך מדריך ובין למטופל מטפל שבין

 : ילד-הורה יחסי של" האוניברסלי הטיפוס-אב"מ הנובע

…the need for help, shared by patient and analyst, places one in 
a subordinate position for which the parent-child relationship 
serves as the universal prototype. Thus, tensions surrounding the 
giving receiving situations, which may trigger derivatives from 
any psychosexual stage of development, and the permanent 
struggles over the wish for authoritative guidance and anxiety 
over influence are pervasive and characteristic of both 
psychoanalysis and supervision (Wolkenfeld, 1900, p. 100). 

Gediman ו-  Wolkenfeld העזרה יחסי בדגם לו הכפוף ובעמדת הקובע בעמדת בעיקר מתמקדים 

 מודרך-מדריך  יחסי כוללים זה דגם לפי. מאליו ומובן אחד אוניברסלי יחס דגם בו ורואים, ילד-הורה של
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 המדריך של האגו התפשטות את מתארים  ווקנפלד גדימן. והקובע הכופף עמדת על מאבק מטופל-ומטפל

" האוטונומית הטבעית צמיחתו קידום" מבוטל  זו ראייה צורת בגלל, וכיצד; סמכותי מנחה לשמש ואףהש

 ).247' ע, שם( המודרך של

 הדרכה ביחסי ולתוצאותיו בכוח לשימוש המתייחס) Salvendy )1993  ידי על נתמך תיאורם

 כיווני-חד באופן כוח להפעיל אותם מפתה מדריכים של שמעמדם מציין הוא. אנליטית באוריינטציה

 :ש סלבנדי אומר כן כמו. יכולים וככל יודעים ככל לראותם ומקובל

A too authoritarian and hierarchical system of supervision 
often leads to compromising, submissive, rigidly conceptualizing 
supervisees who lack creativity, openness, and honesty (p. 366). 

) 17' ע, 1988( ברמן  ידי על גם נתמך הדרכה ביחסי מדריכים של כוחנית-הסמכותית  עמדתם תיאור

 בתפקידו" ומסורס מונמך" לחוש לו גורמים למודרך ביחסם אשר, מדריכים של סמכותית עמדה המתאר

 תסביך"ל ברמן ייחסמת) Ross )1982  בעקבות. למטופל בינם מתווך הוא כאילו בו ונוהגים, כמטפל

 רגשות כלפיו להתעורר עלולים[ כזה ובמקרה, ]מאתנו כנפרד נתפש המודרך כאשר" המופיע", לאיוס

 גישתם לפי).17' ע, ברמן" (עלינו יעלה ואולי, לנו שווה להיות יהפוך שבו השלב מפני וחרדות תחרותיים

 :  ווקנפלד של מסכמת מבט ומנקודת וווקנפלד גדימן של

“1. Parallel reenactment are …inevitable…multidirectional with 
no clear set point of origin; …include senior clinicians and 
supervising psychoanalysts… are not pathognomonic of neurosis 
but run the full range from normal to pathological”(Wolkenfeld, 
1990, p. 99). 

, והמטופל המטפל לתיאור  מפרידה דואלית הְמשגה למזער והניסיון, כיוונית-רב השפעה של תיאור למרות

 במונחי חשיבה. בספק  מוטלת, המקביל התהליך באמצעות משולשת הדדית השתנות שתתקיים האפשרות

 חסיי המשך, בפועל יוצרת – Wolkenfeld ידי-על כמתואר" אוניברסלי טיפוסי-אב"ה העזרה דגם

 . ותרפיה הדרכה ביחסי הדדיים ובלתי שוויוניים בלתי סמכות

 ג.  דחיית השימוש במושג "הקבלה"
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 גדימן מסבירים", השתקפות" המושג פני על" הקבלה" המושג את מעדיפים הם מדוע בשאלה בדונם

 :כך בחירתם את ווקנפלד

The very words we choose to designate the phenomenon under 
consideration will bias our accounting for it. We will limit 
ourselves therefore, to “parallelism” because these terms are most 
descriptive and carry least explanatory bias. “Mirroring” and 
“reflecting”, terms found in the psychoanalytic literature, suggest 
a unidirectional sort of “domino theory” whereby something the 
patient does is automatically mirrored in something the therapist 
does in supervision”(Gediman and Wolkenfeld, 1980, p. 236)  

 ויתרה, דיווח להטות מלים של כוחן בדבר ווקנפלד גדימן של טענתם עם הסכמה ומתוך, אירוני באופן

 ביחסי הפרדה של רעיון המשך, משמרת" הקבלה" המונח באמצעות החשיבה, מציאות להבנות - מכך

 משמר, ומטופל מטפל, מדריך בין כיוונית-רב אינטראקציה של לתיאור בניגוד. והמטופל המטפל, המדריך

 נוספת עדות היא אלה במונחים חשיבה. התהליך בראיית הפרדה של מובן" הקבלה" במושג השימוש

 יחסי של אינטראקטיבית מערכת של התיאור ברקע,  מפרידה דואלית ראייה של הימצאותה להמשך

 . המקביל בתהליך הכלולה תרפיה יחסי ושל הדרכה

 המונח את שהעדיף פי-על-אף, ההשתקפות בתהליך ונובד" הקבלה" במונח שהשתמש הראשון היה סירלס

" תרפיה ליחסי הדרכה יחסי בין" לתפוש מובל שהמדריך מה הן, סירלס לפי, הקבלות". השתקפות"

 היות: "מובנים כמה) parallelism( הקבלה למונח יש, 5אוקספורד מילון פי על). 175' ע, סירלס(

 שווה במרחק') וכד קווים של( הימצאות; פעולה וכשם עצם כשם שהגדרתו) וצורני מלולי באופן( מקביל

 בפיוט במיוחד( עוקבים קטעים של התאמה או השוואה; מתאים או, אנלוגי, בדיוק דומה; מתמשך באופן

 )... .העברי

Parallel- …continuously equidistant, (of lines) …precisely 
similar, analogous, or corresponding…Parallelism- Being parallel 
(lit. or fig.); comparison or of successive passages, esp. in Hebrew 
poetry (p. 829). 

                                                           
5 Oxford Dictionary of Current English, Adapted by Fowler, W.  H. & F. G.Fowler.  The Concise

London:Oxford University Press, 1940.  
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 בסתירה עומד", מקביל תהליך" ובצירוף" הקבלה" הלועזי במושג  השימוש, זו הגדרה של מובן בכל

 נקודת". מקביל תהליך" תלכנו החוקרים בחרו שאותו כיווני-הרב האינטראקטיבי התהליך של לתיאור

 נקודת היא" תרפיה יחסי"ל" הדרכה יחסי" בין זהות או, אנלוגיה, התאמה, השוואה נקודות המוצאת המבט

 לתהליך מחוץ אל עצמו את מוציא, נפרדים טקסט קטעי כבשני בהם הצופה כחוקר - המדריך של המבט

 הדרכה של הסיטואציות שתי בין מפרידהה ראייה באמצעות, ואולם. המטפל על זו מפרידה ראייה ומשליך

 שימוש של המבט נקודת גם. המטפל דרך המטופל לבין המדריך בין השפעה של אפשרות אין, תרפיה ושל

 קווים של המובן. מתאימה אינה, ומתמשך זמני-בו באופן שווה במרחק הימצאות לתיאור בהקבלה מטפורי

 בין המתרחש אינטראקטיבי תהליך עם אחד בקנה העול אינו, סוף-באין אלא נפגשים שאינם מקבילים

 מועלית" מקבילים תהליכים" המינוח מן דומה הסתייגות.  הדדי דיאלוגי למפגש השואפים שותפים שלשה

 מפני מתריע יקר-בן. קבוצתי טיפול על אנליטית באוריינטציה בהדרכה הדן), ה"תשנ( יקר-בן ידי-על גם

– 

 מוטעה מושג רואה אני שבו", מקבילים תהליכים" במושג בשימוש הכרוכות הסכנות
 הרי, נפגשים אינם מקבילים קווים ששני הגורס הגיאומטרי במשפט ניזכר אם. ומטעה
. להדרכה טיפול בין מפגש אין שבו למצב להגיע רוצים היינו לא ככולנו שרובנו  דומני

 ) 101' ע, ה"תשנ, יקר-בן(
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 תרפיה והדרכה בתהליך המקביל ד.   מקומן של המְראה וההשתקפות ביחסי

  Searles (1955) רק,  מקביל תהליך של גישות בכמה כלול" השתקפות" שהמושג פי-על-אף

 על השתקפות תהליך בשם התהליך הכתרת".  השתקפות תהליך" אותו מכנים  Mattinson   (1976) -ו

. המקביל התהליך בשם ותוא כנו החוקרים ומרבית, חריג בבחינת הנה, מטינסון ידי ועל סירלס ידי

 ), 1976( דוהרמן), Ekstein and Wallerstein)1958  כמו זה בתחום בולטים חוקרים

Lesser)1984 ,(Caligor  )1984 ,( Gediman and Wolkenfeld)1980 ,(המונח את העדיפו 

 של לסיטואציה ההדרכה של הסיטואציה בין גומלין השפעות כמתאר השתקפות המונח פני על הקבלה

 התהליך את המתארים המונחים אחד הנו השתקפות המונח אלה מגישות בחלק זאת למרות. התרפיה

 מסתייגת או ערכית-דו עמדה להערכתי נוקטות" מקביל תהליך" על המדברות הגישות מן חלק.  המקביל

 ביחס מחויבת עמדה המבטאות" ההשתקפות תהליך" של הגישות לעומת, להשתקפות ביחס מפורשת

 ההשתקפות של למקומן ממש של התייחסות זאת עם חסרה מקביל תהליך של הגישות בכל. שתקפותלה

 של במקומה, לפיכך, אדון זה בחלק. בן השימוש להבנת כרקע, האנליטית בספרות המְראה ושל

 תרפיה יחסי של השתקפות של דרכים מפת על ציון בנקודות הסתייעות תוך, השונות בגישות ההשתקפות

  שהוא  כפי, ובהשתקפות במראה המטפורי השימוש  באמצעותה מומחש. פסיכואנליטית  ראות מנקודת

 . בתרפיה היחסים לדגם בהתאם מעוצב

 "ההשתקפות" המונח את בחיוב הרואות גישות

 רגש בין הבחנה לשם וכן – קיצור לשם" השתקפות" במונח המועדף השימוש את מציין) 1955( סירלס

, שם( המדריך של קלאסית נגדית-מהעברה הנובע רגש לבין, המדריך אל, המטפל רךד, המטופל מן העובר

 על" אינפורמטיבית השתקפות" בעיקרה היא, עצמו של במראה המדריך שמזהה ההשתקפות). 158' ע

 של מייחס, הנראה כפי, נובעת שהשתקפות סירלס טוען בנוסף. המטופל עם המודרך יחסי ועל המטופל

 של האפשרות את בגישתו סירלס כולל, זאת עם. במדריך המשתקף למטפל להמטופ מצד העברה

 למדריך מראה משמש המטופל שלעתים להבין אפשר ולפיכך, המטופל אל המדריך של מכיוונו השתקפות

 של מכיוונו הבאות השתקפויות של קולטת מראה משמש שהמדריך מתיאורו עולה כן כמו. ולמטפל

 במושג משתמש סירלס אין המטופל ועל המטפל על בדברו, זאת עם .המטפל דרך ועוברות המטופל
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 הוא ואין, סתום סירלס בגישת ההשתקפות של הדימוי של מקורו". השתקפות" במושג אלא" מראה"

 מצויים כן אלה שימושים. האנליטית בספרות המְראה בדימויי קודמים לשימושים זיקה מציין או מסתייג

 .בהמשך זו בעבודה יתוארו והם, פרויד של החלק המסך לגישת סירלס של בהתייחסותו

 ההדרכה יחסי בין כיוונית-דו השפעה מציינת כשהיא" השתקפות" במונח משתמשת) 1975( מטינסון

 היא, מסירלס  בשונה. המטופל של יותר הרבה המשתקפת השפעתו על דגש ושמה, התרפיה ליחסי

 את להראות' פירושו לשקף: "נגדית והעברה רההעב יחסי לבין ההשתקפות של הדימוי בין קושרת

 את מנמקת היא וכך". ההעברה ושל הנגדית ההעברה של -imageה הוא ההשתקפות תהליך. imageה

 להדרכה התרפיה מיחסי העוברים הדברים לתיאור" העברה" במונח ולא", השתקפות" במונח בחירתה

 : ולהפך

…for clarity it is easier to limit the term “transference” to what 
is carried into the present from the historical past, and use the term 
“reflection” for what is carried over from the immediate past with 
the client into the adjacent situation of supervision (p. 44). 

 מצד ומסלף שקרי ליחס, מטינסון פי על, קשורות הזולת במראת יתהנגד וההעברה ההעברה השתקפויות

 אנשים המאפיין, לאחר ממשי בלתי יחס הן השתקפויות, לדבריה. בזולתו עצמו את מזהה שאינו, המשתקף

 :מגע ביצירת המתקשים

The transference relationship, therefore, is an extremely useful 
way of getting in touch for people who find it difficult to make 
contact in a more realistic way. It is a substitute for a “true” 
relationship—I-Thou. Instead of being influenced by the actuality 
of the other, with the flexibility which that affords, it is dominated 
by the situation—I-It---of the inner world (p. 33). 

.  בובר של  שיחית-הדו הפילוסופיה במונחי בהשתמשה, מטינסון אומרת לז-אני יחסי הם  העברה יחסי

 שתיארתי כפי, השתקפויות של  והבדותי ממשי הלא אופיין את מטינסון מדגישה לז-אני יחסי באמצעות

 ).  6' ע: ראה( מטינסון גישת של יותר המורחב בתיאור
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 בין קושרת מטינסון. המניפולטיבי מטופל מן הבאות בהשתקפויות הילכדל עלולים המטפל והן המדריך הן

 ולקרב להשפיע הכוח את מייחסת היא לו אשר, המטופל עמדת את בתארה מניפולטיביות לבין השתקפויות

 :לו כזהים ראייתם ידי-על אנשים

The supervisor can fail to notice the change in the worker’s 
behavior, and can either also identify, or he can react against his 
behavior, but just as defensively and as collusively. Or he can pick 
up the reflection, the falseness to the worker, and look at the 
power this client has to influence people and his need to get them 
close to him, even to the point of making them the same as himself, 
or even, metaphorically , of getting inside them (p. 44). 

 השתקפויות של אפיונן מקור. שקריות של למונח כזהה השתקפות במונח זה בתיאור משתמשת מטינסון

 והפילוסוף ההיסטוריון של דיונו במסגרת, למשל – סימוכין לו יש אך, נזכר אינו  בגישתה כשקריות

Michel Fucault )1970 ,(גם לתיאור הניתנת ההיסטוריה"; הזהה של היסטוריה" מכנה שהוא במה 

, המודרנית המערבית בחשיבה הכלולים, והשתקפות מראה דימויי של משמעותם הפיכת של כאבולוציה

 . ומסלפים שקריים לדימויים

 ההשתקפות במטפורת לשימוש ביחס ערכיות-דו גישות

 במסלולי המתרחשים האירועים מושלכים כיצד לתאר השתקפות במונח משתמשים וולרשטין אקשטיין

 משתקף, בהדרכה הסטודנט של" הלמידה אודות בעיות" ידם על שמכונה מה. זה על זה והתרפיה ההדרכה

 : בתרפיה כמטפל הסטודנט של" הלמידה בעיות" ידם על שמכונה במה

…what is in one frame of reference and for one purpose the 
student’s problem about learning, is at the same time reflected in 
the other frame of reference (with its different purpose) in the 
learning problem the same student  displays (Ekstein and 
Walerstein, p. 140). 

 את התרפיסט כתפיסת בהדרכה שעולה ומה, השניים אומרים אישי-בין תהליך הנה פסיכותרפיה

 :      השתקפות והנ שלה המשמעות ואת האינטראקציה

…a reflection not only of the presenting anxieties and 
psychopathological manifestations of the patient, but of the level 
of competence and the problems in skill and in learning of the 
therapist … the patient’s problem in psychotherapy may be used 
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to express the therapist’s problem in supervision- and vice versa 
(Ibid., 179).  

 בעבודתו המודרך המטפל בבעיות משתקפות שלו ההוראה בעיות שלעתים  כמי  מתואר המדריך גם

 :המטופל עם התרפויטית

The alert and flexible supervisor can sometimes detect and 
work out his own problems in teaching, as he sees them revealed 
in the difficulties imposed upon the student, which then reflect in 
his therapeutic work with his patients (Ibid., p. 196). 

 על הבמחקר במרכזית השאלה את בנסחה, ההשתקפות במונח היא אף משתמשת) 1976( דוהרמן

 :מקבילים תהליכים

How can one ongoing clinical process, the supervision of the 
student therapist, affect and be reflected in another ongoing 
clinical process, the psychotherapy of adult patient? (Doehrman, p. 
9). 

 אחד מצד. ערכי-כדו המקביל התהליך בתיאור השתקפות חהמונ של למקומו יחסה את זאת עם לתאר ניתן

 של חלקי מתאר כאל אליו בהתייחסה, במפורש ממנו מסתייגת היא שני ומצד, במונח משתמשת היא

 . התהליך

 ידי על המתואר המקביל התהליך מן שונה ההשתקפות שתהליך סבר) 1976( דוהרמן אומרת סירלס

 ’the ‘reflection process“ מכונה גישתו פי על שלה וריתהמק המחקר השערת. וולרשטין אקסטיין

hypothesis”  מן הבאים רגשות של מתווך הופך התרפיסט זו  להשערה בהתאם). 1-80' ע, דוהרמן(  

 שהיא בכך,  כנוסחה מוגבלת זו שהשערה מחקרה ממצאי מראים, דוהרמן לפי. המדריך אל המטופל

similarities דמיויות אחר לחפש המטפל את מכוונת  המטפל. כאלה דמיויות אין אם גם, למטופל בינו 

 בהיותה מוגבלת היא כן כמו. המטופל של ולא עצמו שלו לבעיותיו פתרון ממדריכו מחפש כזה במצב

 גם פועל המקביל שהתהליך היה דוהרמן טוענת במחקרה ביותר המרשים הממצא. אחד בכיוון פועלת

 עצמן מבטאות המקביל התהליך שתופעות מראים מחקרה ממצאי הרמןדו טוענת מכך יתרה. ההפוך בכיוון

.  כיוונים במספר  
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Gediman  ו- Wolkenfeld )1980 (השתקפות של במונח השימוש מן, לדוהרמן בהמשך מסתייגים 

 מתאר" השתקפות" במונח רואים הם. ממדי-כרב המקביל התהליך את לתאר לדעתם מתאים שאינו משום

 קורה כך. כיוונית-חד  השפעה  מתאר  אלה חוקרים לפי השתקפות המונח. התהליך ורלתיא ומוגבל חלקי

 :כמתואר אוטומטי באופן עוברת למדריך וממנו למטפל המטופל מן  כשההשפעה המקביל בתהליך  גם

“Mirroring” and “reflecting”, terms found in the 
psychoanalytic literature, suggest a unidirectional sort of “domino 
theory” whereby something the patient does is automatically 
mirrored in something the therapist does in supervision (Ibid., p. 
236). 

 למרות דוהרמן כך". השתקפות" למונח ערכי-דו יחס, כדוהרמן), 1980( וווקנפלד גדימן נוקטים, לטענתי

. תרפיה ליחסי הדרכה יחסי בין לגשר בבואה" השתקפות" במושג משתמשת" הקבלה" מושגה את העדפתה

 דרך המדריך מן, ההפוך בכיוון השפעה לתאר בבואם השתקפותי במינוח משתמשים ווקנפלד גדימן

 ’reverse mirroring’" בשם זו השפעה מכנים הם. דוהרמן של במחקרה העולה, למטופל המודרך

hypothesis" ."סירלס של כיווני החד התיאור מגבלת את,  מבטלת" הופכי ראי-שיקוף ערתהש  

, חלקית הבנה מאפשרת זו תוספת גם זאת עם.   סירלס של" מעלה כלפי ההשתקפות" ידם על המכונה

 : Wolkenfeld -ו  Gediman אומרים המקביל התהליך של, לטענתם

As valuable as the “reverse mirroring” hypothesis is for 
alerting us to the importance of the supervisor-supervisee 
interaction, we consider any such unidimensional interaction as 
but one component of parallelism. In our opinion, the other 
theories reviewed here are subject to the same criticism. Searles, 
while apparently aware of the impact of the supervisory 
relationship on parallel reenactments in the treatment situation, 
places greater emphasis in his theoretical development on 
“upward reflection”(1980, p. 240). 

 סטרי-החד אופייה לבין ההשתקפות של המינוח בין הקשר את מסבירים אינם, ווקנפלד גדימן וכן, דוהרמן

, פסיכואנליטיות מגישות שואב אשר, מתייחסים הם אליו" השתקפות" המושג, זאת עם. ההשפעה של

 . השפעה של סטרית-וחד אוטומטית סבילה קליטה של למשמעות קשור

 כים פסיכואנליטית של השתקפויותה. ציוני דרך על מפת דר
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, השתקפותי מטפורי שימוש או השתקפות של הְמשגה המכילות האנליטיות התרפיה גישות של מספרן

  שימושי  של  מפה על  ציון נקודות, זאת עם, מהוות  אלה גישות. מצומצם, ההתפתחותי ההיבט מן שלא

 . מטופל מטפל יחסי של שונים דגמים לפי המעוצבים והשתקפות מראה

 שהנו  למטופל—סטרית-חד כמראה המטפל דגם מצוי) Freud  )1912  בגישת, המפה של האחד בקצה

 האסכולה מן) (Casement )1983 בגישת, האחר ובקצה";  חברתי-אי"ו סמכותי, השתקפותי דגם

 טיבן. תיוזול אינטראקטיבי, חברתי, השתקפותי כדגם, כמראה המטופל דגם מצוי), אישית-הבין האנליטית

 בכל למטופל מטפל בין יחסים של שונה דגם בהמחישן, בתכלית שונה אלה קצה גישות בשתי המראות של

 או] החלק המסך רעיון" שמכונה למה מקור  המשמש  פרויד בגישת כמראה המטפל דגם. מהן אחת

 מהערכותיו להכעו, קווי היסטורי לתהליך בהתאם שלא, ואחרות אנליטיות תרפיה בגישות רווח[" המראה

 של קטביו בשני בהכרח מונחות אינן קיסמנט ושל פרויד של המראה גישות. )Hoffman )1983 של

 .אנליטיות תרפיה בגישות מטופל מטפל יחסי של ההדדי לטיבם ביחס, קווי היסטורי-זמן רצף

 כמראה המטפל

 כאשר, זאת עם. נגדית-רהוהעב העברה בתהליכי העוסקת בספרות רווח באופן מופיע אינו המְראה דימוי

 כמושג ההעברה בין הקשר בראשונה נוסח, למטופלים כמראה אטומים להיות מודרכיו את פרויד הנחה

 : הפסיכואנליטית בפרדיגמה השתקפותי דימוי לבין, ומטפל מטופל ליחסי הקשור

The resolution of the transference, too—one of the main tasks of 
the treatment –is made more difficult by an intimate attitude on 
the doctor’s part. So that any gain there may be at the beginning is 
more than outweighed at the end. I have no hesitation, therefor, in 
condemning this kind of technique as incorrect. The doctor should 
be opaque to his patients and, like a mirror, should show them 
nothing but what is shown to him (Freud, 1912, p. 118). 

 את מדגישים, בלבד למטפל זה דימוי שייחס והעובדה, המְראה של האוטם בצידה פרויד שעושה השימוש

 של וחוויותיו תפיסותיו לבין המטפל של רגשותיו בין שהתווה היחסים דגם לפי הנדרשת ההפרדה

 נתפס אינו כשהמטפל, הדדיים ובלתי סטריים-חד תרפיה יחסי של מטפורי לדגם הפך זה תיאור. המטופל

 ומניעים הרגשות, עמדות מושלכים שעליה  כמראה זאת במקום ומשמש ממשי כאדם המטופל ידי על

 המטפל של מסלפת הבלתי ראייתו בין דיכוטומיה מבטאים הם שכן סטריים-חד הם היחסים. שלו שונים
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 הכלולה – המטופל של המציאות מסלפת ראייתו לבין, זו מהות ממחישה לצדו המיוחסת שהמראה

 .  המטופל בהעברת

-וחד סמכותי טיפוסי-אב כדגם תואר, למטופלו בינו מפרידה מראה משמש המטפל  שבו, פרויד של הדגם

-חוץ מעמדה. הפסיכואנליטית לראייה חיצוניות מבט מנקודות והן פסיכואנליטיות מבט מנקודות הן סטרי

 המטפל בין היחס את", ההתבונ בעידן השיגעון תולדות" בספרו) Fucault )1965 מתאר תחומית

 שיצר הפסיכיאטרי בדגם  הרופא של דמותו לבין הנפש מחלת בין מוחלטת הפרדה של כיחס למטופל

 המושג בתוך השיגעון של" הסופית הכליאה" של המפריד אופייה את להדגיש המְראה דימוי נועד. פרויד

 : למטופלו הרופא שבין במפגש נפש מחלת של

Freud demystified all the other asylum structures: he abolished 
silence and observation, he eliminated madness’s recognition of 
itself in the mirror of its own spectacle, he silenced the instances of 
condemnation. But on the other hand he exploited the structure 
that enveloped the medical personage; he amplified its 
thaumaturgical virtues, preparing for omnipotence a quasi-divine 
status. He focussed upon this single presence—concealed behind 
the patient and above him , in an absence that is also a total 
presence—all the powers that had been distributed in the 
collective existence of the asylum; he transformed this into an 
absolute Observation [sic], a pure and circumspect Silence [sic], a 
Judge [sic] who punishes and rewards in a judgement that does 
not even condescend to language; he made it the Mirror in which 
madness, in an almost motionless movement, clings to and casts 
off itself “(Foucault, 1965, p. 277-8).  

 

 דמות של יכול-הכל האבסולוטי אופייה מודגש מטופל-מטפל יחסי של הפרוידיני בדגם, פוקו פי על

 המושלך המטופל שיגעון את כמראה קולטת ומשם, סטרית-חד צפייה של בעמדה נמצאת אשר, המטפל

 . בה ומשתקף לעברה

 ( The concept of the blank screen" )החלק המסך של הרעיון" על ביקורת
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 למה המקור הנו, המטפל של האוטמת המראה באמצעות ממחישו שפרויד למטופל מטפל בין היחסים םדג

 גדושה הפסיכואנליטית הספרות, להופמן בהתאם". החלק המסך רעיון" מכנה) Hoffman )1983 - ש

 :החלק המסך רעיון על במתקפות

…the idea  that the analyst is not accurately perceived by the 
patient as a real person, but that he serves rather as a screen or 

mirror to whom various attitudes, feelings, and motives can be 
attributed depending upon the patient’s particular neurosis and its 
transference expression [ שלי הדגשה]  (Hoffman, 1983, p. 389). 

 שניתן רחבה יותר הרבה תופעה של אחת דוגמה הנו בפסיכואנליזה החלק המסך שרעיון טוען הופמן

 asocial conceptions of“" בפסיכואנליזה הפציינט לחוויית ביחס חברתיים-אי רעיונות" לכנותה

the patient’s experience in psychotherapy”(p. 390). .כמסך מתפקד שהאנליסט לרעיון 

, הופמן אומר, זו לתפישה בהתאם.  העכשווית המציאות של כסילוף המטופל של ההעברה הגדרת נלווית

. האנליסט של הריאלית תפיסתו לבין המטופל של המסלפת כתפיסתו ההעברה בין דיכוטומיה נוצרת

 ולפתמס לבלתי מסולפת תפיסה בין הדיכוטומיה את שמשמרת עמדה  כל"ל מתייחסות חברתיות-אי גישות

 " אישיים-הבין האירועים של

…any position which retains the dichotomy between distorted 
and undistorted perception of interpersonal events (Hoffman, p. 
403). 

 שמודלים, היא) Aron )1999  - ו  Mitchel אומרים, הופמן של זו גישתו בבסיס המצויה חשובה הנחה

 יכולים אלה מודלים. אותה ומשקפים התרפויטית הפרקטיקה על ספק ללא משפיעים קיימים ייםתיאורט

 הוא כזה מתמשך למודל דוגמה. נכונה מוערכים אינם מאפייניהם עוד כל הפרקטיקה על ולהשפיע להמשיך

 מציין הופמן). 41' ע, הופמן( האנליטית בסיטואציה חלק מסך כמו לתפקד מונחה התרפיסט שבו זה

 הביקורות של חלקן רק, מטופל מטפל יחסי של זו  ראיה נגד בפסיכואנליזה הגורפות הביקורות שלמרות

 מן חלק של בגישותיהם מיושם להיות ממשיך החלק המסך רעיון בפועל. מהותי חשיבתי שינוי על מעיד

 לשתי או קטיגוריות לשתי החלק המסך לרעיון הביקורות את לחלק ניתן הופמן לדברי. המבקרים

 הפרדיגמה -רדיקליות וביקורות,  חברתית-האי הפרדיגמה -שמרניות ביקורות: עיקריות פרדיגמות

 את המבטלות והמטופל המטפל לחוויות ביחס חברתיות ראיות מביעות רדיקליות בקורות. החברתית
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 ראיות המבטאים אנליסטים כמה של מגישותיהם שונים רעיונות מביא הופמן. השניים בין הדיכוטומיה

 לתגובת סלקטיבי קשב אלא המציאות סילוף אינה הפציינט שהעברת  הרעיון הוא מהם אחד. חברתיות

 :הופמן מתאר וכך. באנליזה  לפציינט העמומה האנליסט

What the patient’s transference accounts for is not a distortion 
of reality but a selective attention to and sensitivity to certain 
facets of the analyst’s highly ambiguous response to the  patient in 
the analysis (Ibid., p. 409).  

 אומר כעמומה הפציינט ידי על האנליסט התנהגות לתפיסת ביחס חולקים הרדיקלית הפרדיגמה שאנשי מה

 מציאות. מראש שם המונח אוביקטיבי נתון האינ שהמציאות ההנחה על מבוססת זו שתפיסה, הוא הופמן

 : הופמן  כותב 6 הבניה של מוצר הנה

There is an underlying view of reality that the radical critiques 
of the screen concept share. This view is simply that reality is not a 
pre-established given or absolute. As Wachtel (1980) says ”We are 
always constructing reality every bit as much as we are perceiving 
it” (Ibid., p. 407). 

 אישית-בין לאינטראקציה שותפים הנם האנליטית בסיטואציה והאנליסט שהפציינט זה הוא אחר רעיון

 שהאנליסט כשם, זו רדיגמהלפ בהתאם. מזהה שהאחר במשהו להבחין להתנגד יכול מהם אחד כל  שבה

' ע, שם( האנליסט חוויות של פוטנציאלי כפרשן נתפס הפציינט גם כך הפציינט חוויות של כפרשן נתפס

410.( 

 אחד שהנו סירלס את הופמן מציין הטיפולית בטכניקה החברתית הפרדיגמה של ליישומים בהתייחסו

 שמשום מדגיש, הופמן אומר), 172-173' ע, 1978-1979( סירלס. זו פרדיגמה של העיקריים מדובריה

 העברת ידי על המוכתבת הרגשית לתגובה דומה העתק שלו ברפרטואר לו יש, אנושי הנו שהאנליסט

 הטיפולית בסיטואציה במודע ושלא במודע מתעוררת זו תגובה. האנילסט של הנגדית ההעברה  -- המטופל

                                                           
היה, שמה שהופמן כנה הפרדיגמה )1990מה שהפך הכי מהפכני בגישתו זו של הופמן, אומרים מיצ'ל וארון ) 6

ביזם החברתי" של הופמן ומאוחר יותר "קונסטרוקטיביזם ה"חברתית", )שבהמשך הפכה להיות "הקונסטורקטי
דיאלקטי"( לא היה תוספת למושגים המסורתיים של העברה כמו התקות זמניות מן העבר, אלא דרך לגמרי 
חלופית להבנת יצירת החוויה בתוך הסיטואציה האנליטית. הפרספקטיבה של הופמן, טוענים השניים, הייתה 

התהליך האנליטי הובן כמתמקד —( ו "קונסטרוקטיביסטית"relationalם" )בעת ובעונה אחת "של יחסי
בטרנספורמציה של תבניות של יחסים בין פציינט לאנליטסט, ותבניות אלה נוצרות מחדש באינטראקציה בין 

 (.40שני השותפים )ראה, ע' 
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-הבין הסצנה של טבעה אל, לאנליסט שיש רביות הטוב כמפתח אידיאלי באופן משמשת שהיא ויתכן

 ).  413' ע, הופמן( ההעברה באמצעות ליצור נדחף שהמטופל אישית

 Little (1951) בגישת לזה זה כמראה והמטופל המטפל

 אצל בראשונה מופיע, מטינסון בגישת הכלול, זה של במראה זה משתקפים והמטופל שהמטפל הרעיון

, מטופלו עם שלו מודעות הבלתי בהזדהויות או המטפל של דיותנג-בהעברות הדנה), 1951( ליטל

 בתיאור מפנה נקודת מהווה גישתה. המשתקף מה-כדבר, עמו המטופל של מודעות הבלתי ובהזדהויות

 Casement:  ראה" (פתולוגיות הן הנגדית ההעברה תגובות כל לא" לה ובהתאם, מטופל-מטפל יחסי

 למטפל נותנת שהיא בכך, האנליטית ההשתקפויות במפת מפנה קודתנ גם מהווה גישתה). 158' ע, 1984

 שהוא במה לשתפו אף ולעתים כבמראה בו להיעזר, מטופלו בפני רגשותיו את לאטום לא לגיטימציה

 .  חווה

 רגע בכל ומסוגלים, שלהם מודעים-לא דחפים ישירות לזהות יכולים מנוסים שאנליסטים מציינת ליטל

 היא וכך. הנגדית -  ההעברה התנגדות על לגבור מנת-על, למודעות הנגדית-רהההעב את להביא נתון

 : כותבת

…experienced analysts…have reached the point at which they 
can trust not only directly to their unconscious impulses as 
such…but also to being able at any given moment to bring the 
counter-transference as it stands then into consciousness enough to 
see at least whether they are advancing or retarding the patient’s 
recovery-in other words to overcome counter-transference 
resistance (Little, p. 37).   

 שהמטפל כשם, כמראה לו בשמשו למטפל המטופל מסייע, זה יזיהו בתהליך לעתים כיצד מתארת היא

 :למטופל כמראה משמש מִצדו

At times the patients himself will help this, for transference and 
counter-transference are not only syntheses by the patient and 
analyst acting separately, but, like the analytic work as a whole, 
are the result of a joint effort. We often hear of the mirror which 
the analyst holds up to the patient, but the patient holds one up to 
the patient, but the patient holds one up to the analyst too, and 
there is a whole series of reflections in each, repetitive in kind, and 
subject to continual modification. The mirror in each case should 
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become progressively clearer as the analysis goes on, for patient 
and analyst respond to each other in a reverberative kind of way, 
and increasing clearness in one mirror will bring the need for a 
corresponding clearing in the other (Little, 1951, p. 37). 

 ביחס להשתמש די ואין, חשוב טיפולי כלי היא המטופל במראת בהשתקפות ההיעזרות, לליטל בהתאם

. למטופל בתגובה שותיורג זיהוי תהליך את להרחיב המטפל מונחה ההשתקפות של הדימוי דרך.  הפרשני

 הנובעות בטעויות מטופלו בפני להודות מסוגל להיות המטפל על ההשתקפות בזיהוי היטב להשתמש כדי

 את לראות למטופלו לאפשר המטפל על, ליטל לדעת. שלו מודעות-הלא הנגדיות ההעברות מן

 :בטעויותיו ולהודות הרגשותיו של הסובייקטיביות

Not only should the mistake be admitted (and the patient is 
entitled not only to express his own anger but also to some 
expression of regret from the analyst for its occurrence, quite as 
much as for the occurrence of mistake in the amount of his account 
or the time of his appointment), but its origin in unconscious 
counter-transference may be explain… The subjectivity of the 
feelings needs to be shown to the patient, though their actual 
origin need not be gone into (there should not be ‘confessions’) ; it 
should be enough to point out one’s own need to analyze them; 
but above all the important thing is that they should be recognized 
by both analyst and patient (Ibid., p. 37). 

 לעבור ועליהן, מלכתחילה ושוות צלולות מראות אינן המטופל ושל המטפל של מראותיהם, ליטל לפי

 מהווה גישתה. תרפויטי שינוי שיתאפשר מנת-על, גומלין השפעות באמצעות תהדרגתי הבהרה של תהליך

 והן, המטופל במראת המטפל שימוש של האפשרות בשל הן, האנליטית ההשתקפויות במפת מפנה נקודת

 . המטופל מפני אותן ומסתירה הרגשותיו את אוטמת עוד שלא ככזו, המטפל מראת של טיבה בשל

 

 )Casement  (1984 בגישת למטפל כמראה המטופל לש הרפלקטיבי הפוטנציאל

 למידת של חשיבותה את ומדגיש, למטופל המְראה דימוי את מיחס כשהוא ליטל על מסתמך קייסמנט

-מעין במטופל רואה קייסמנט: אחרות במלים. המטופל של מודעות-הלא לתקשורות להקשיב המטפל

 של מודעים הבלתי  הדרכה מאמצי, "כלפיו פנהמ שהוא מודעות-הלא לתקשורת קורא, המטפל של מדריך

 הקשבה של אישית-הדו לגישה המשכית גישתו. למטפל מראה הללו בתקשורות ורואה", המטופל
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, הבריטית האסכולה של החשיבה ולמסורת), Langs)1978  שמפתח, למטופל מטפל בין לאינטראקציה

 .התרפיה בתהליך האינטראקציה ממד את המדגישה

 של אחת מטפורה דרך השותפים שני את קייסמנט מחבר  אינטראקציה דרך הקשבה של זה ךתהלי בתארו

 המטופל של" מודעים בלתי הדרכה מאמצי"ו,  המטפל בתוך הפועל הפנימי המדריך. הדרכה של  תהליך

 את יתקן שהמטפל מנת על, )  (played back חזרה כמשוחקים משקיע  שהוא, למטפל כמדריך

 אלמנטים או, הנגדיות העברותיו הם המטפל כישלונות. הטיפולי בתהליך מודעים תיהבל  כשלונותיו

 המטופל משחזר בעזרתן. המטופל של הטראומה לנסיבות" מקבילים"ה, מודעת-הלא התפקידית בהיענותו

 ).158' ע, שם( המטפל של כישלונות וכן, מעברו טראומטיות  אינטראקציות בפועל

 הפנימי המדריך כאשר,  reflection הלועזי במונח הכלול המשמעות פלכ דרך גם קיים נוסף חיבור

 והמדריך; מעשה שלאחר מחשבה—המפגש ולאחר), silent reflection( שקט הרהור מפעיל שבמטפל

 של) reflection( השתקפות כלומר—מודעים בלתי הדרכה  מאמצי  מספק המטופל שמפעיל מודע הלא

 למטפל המטפל מראה reflect back" חזרה לשקף מודעים בלתי ציםמאמ" באמצעות. המטפל כישלונות

 של mirror במראה חוזרת השתקפות הנו במטופל אז רואה שהמטפל מה. המטפל את תופס הוא כיצד

 :תיאורו להלן. עצמו

This work grows out of the interplay between the silent 

reflection of the internal supervisor that takes place in the session, 
aided as it is by the patient’s unconscious supervisory efforts, 
and such hindsight as we may have when we are not caught up in 
the interaction of being with the patient. We may arrive at 
hindsight either on our own or with the help of a colleague, such 
as a supervisor. The following account is therefor an attempt to 
indicate these different levels of listening to the patient. This 
difference depends to a great extent on whether we are inside or 
outside the session. It also depends on our degree of readiness to 
be open to our patients’ unconscious efforts to reflect back to us 
how they are perceiving us. What we then see in the patient, as  
mirror to the therapist analyst, can be a painfully accurate image of 
ourselves. It is largely for this reason that we may be reluctant to 
look closely at this often uncomplimentary reflection of ourselves 

[ שלי הדגשות] (Casement, 1984, p. 139).  
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 את המציבות לגישות  נגדי קצה גישת מהווה,  השתקפות של במטפורה לשימוש קייסמנט של גישתו

 ליטל בגישת כמו כמראה לו בשמשו מטופלו עם מתקשר עוד לא המטפל. המטפל של בצדו המראה

 של המראה את מחליף קיסמנט. המטופל מראת התבהרות עם בבד בד בהדרגה המתבהרת),  1951(

 קליטה של ממינוח למטופל המטפל של ההיענות תיאור את מחליף הוא, כן כמו. שקט בהרהור המטפל

 כדי תוך בהרהור המטופל את קולט המטפל. שמיעה של  חושי בערוץ לקליטה ראיה של חושי בערוץ

 חזרה מחזיר המטופל ואלו, פגשהמ לחוויית מחוץ הימצאות תוך מעשה שלאחר ובהרהור,  המפגש חווית

 מודעים בלתי תהליכים לתאר צמוד נשאר בגישתו ההשתקפות של המונח. מודע בלתי באורח השתקפויות

 ההשתקפות של המונח לצמידות המשכי זה שימוש.  למטפל כמראה משמשים אשר במטופל המתרחשים

 של שונות ובגישות לעיל רכמתוא ליטל בגישת, המטופל ושל המטפל של מודעים הבלתי לתהליכים

 . המקביל התהליך

 סיכום

 תהליך" מכונה הוא אחרות ובגישות גישות בשתי כך המכונה" ההשתקפות תהליך"ל מוקדש זה פרק

 דיון. דינמיות-פסיכו ולתרפיות לאנליזות הדרכה בסיטואציות כמתרחש מתואר זה תהליך". מקביל

 לתרפיות הדרכה בסיטואציות"  שתקפותה" דרך המטפל השתנות לחקירת רקע משמש בתהליך

 .זה חיבור של במרכזו המצוי האמפירי כמחקר, מערכתיות משפחתיות

 על נידון", הקבלה" במושג התהליך את המכתירות בכאלה גם, מהגישות בחלק הכלול" השתקפות" המונח

, המטופלו המודרך, המדריך בין המתוארים היחסים  לאופני בהתאם בו המשתנים השימושים  רקע

-מטפל, מדריך בין השתקפויות של סטרית-דו או סטרית-חד השפעה. אלה לתרפיות הדרכה בתהליכי

 . הללו בגישות הדיון של מרכזי ציר היא, הדרכה ליחסי תרפיה יחסי ובין, ומטופל מודרך

 ולפנטזיות לאמוציות מתייחס, השתקפות תהליך המגדיר הראשון האנליטיקאן), 1955( סירלס

 המאפיינים מתהליכים נובעות אשר, המודרך עם יחסיו במהלך המדריך ידי-על הנחוות", יקטיביותסובי"

 בשם המשך בגישות שיכונה מה על בעיקר מתבסס תיאורו. מטופלו עם מטפל-מודרך יחסי שוטף באופן

 השפעה של כיווני-חד לתיאור מתייחסת ההשתקפות השערת). 1976( דוהרמן" ההשתקפות השערת"
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 מולה מעמידים) 1980( וווקנפלד גדימן. השתקפות הקולט המדריך אל, המטפל דרך המטופל מן תרגשי

 . ההפוך בכיוון משתקפת השפעה מתארים הם ובה", ראי-שיקוף היפוך השערת" את

 מגיעה, אלה גישות במרבית דיון של מרכזי ציר המהווה - מקבילה או - המשתקפת ההשפעה כיוון שאלת

 גדימן של בגישותיהם מקבילים כתהליכים ממדית-רב השפעה של תיאור באמצעות יהמיצו אל לכאורה

  ידי-על מועלה ילד-הורה יחסי של" אוניברסלי טיפוסי-אב" דגם). 1990( ווקנפלד ושל) 1980( וווקנפלד

 זה דגם. פסיכואנליטיות  גישות של תרפיה  ויחסי  הדרכה יחסי בבסיס המצויה מבנית כצורה ווקנפלד

, למודרך מדריך בין הדדיים ובלתי שוויוניים בלתי, כוחניים סמכות יחסי המשך כמבנה וארמת

 .ומטופל מטפל בין גם, המקביל לתהליך בהתאם, המתרחשים

 מניפולטיביות עמדות - ולחלופין, למודרך מדריך בין הדדי ובלתי כוחני יחס לתאר באים אלה יחס דגמי

, סמכותית היררכית הדרכה של כוחניים והיבטים מתח רוויי טיםקונפליק. מודרכים כלפי מטופלים של

-חרדת בצד והאובייקטיבי  היודע המדריך אשליית וכן); 1958( וולרסטיין אקסטיין בגישת המופיעים

 בהדרכה מדריכים מצד כוחני ביחס לשימוש התייחסויות כמה הן –) 1984( לסר בגישת מדריכים

 .תדינמיו-פסיכו ולתרפיות לאנליזות

 ידי-על מועלה, מודע בלתי השתקפותי כדגם נגדית והעברה העברה במונחי ההשתקפות תהליך תיאור

 היחס מן השונה" לז-אני" יחס מכנה היא שאותו ממשי ובלתי מסלף שקרי יחס זהו). 1975( מטינסון

 ". אתה-אני"

 מועלות, המקביל יךוהתהל ההשתקפות תהליך בגישות" השתקפות" במונח המטפורי בשימוש לדיון כרקע

 למטפל מראה מטפורת של יחוס הכוללות אנליטיות כגישות אנליטית השתקפויות מפת על ציון נקודות

 תרפויטית-פסיכולוגית השתקפויות מפת אל מורחבות אלה. התרפויטי המפגש תיאור לשם למטופל או/ו

 העצמי להתפתחות הקשורים השתקפותיים שימושים על דגש מתוך, הנוכחי החיבור של' ב בפרק הנפרשת

 . והאגו

 גישתו פי על, למטופל סטרית-חד כמראה המטפל דגם מצוי אנליטית השתקפויות מפת של האחד בקצה

 על אשר" החלק המסך" רעיון שבמרכזו", חברתי-אי" יחס כדגם השנים במהלך אופיין זה דגם. פרויד של
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 שונים ומוטיבים הרגשות, עמדות לו ליחס אפשר ואשר למטופל, מראה או, מסך מעין משמש המטפל פיו

 ההשתקפויות מפת של האחר בקצה. שלו ההעברה ולביטויי הפציינט של המסוימת לנוירוזה בהתאם

 את חזרה בשקפו המטפל עבודת את מודע-לא באופן המנחה - כמראה המטופל דגם מצוי האנליטית

 למטופל מטפל בין אישי- בין יחסים גםד הבונה), 1984( קייסמנט של גישתו זו. כמטפל  כשלונותיו

 בין. המטופל מן חוזרת  reflection השתקפות מול המטפל מצד שקט הרהור  reflection על המבוסס

. לזה זה כמראה משמשים והמטופל המטפל לפיה), 1951( ליטל גישת מצויה אלה קצה-שימושי שני

 לאטום שלא למטפל לגיטימציה מתן של ליתטיפו עמדה ממחיש, ליטל פי על", השתקפות" במונח השימוש

 .חווה שהוא במה לשתפו אף ולעתים כבמראה בו להיעזר, מטופלו בפני הרגשותיו את

 למונח" הקבלה" המונח הפך, מטינסון ושל סירלס של בגישותיהם" השתקפות" במונח השימוש למרות

 המונח העדפת. השפעה לש כיווני-חד למובן קשור שהראשון בנימוק, אלה בגישות ומועדף רווח

 בכל. ומטופל מטפל, מדריך ביחסי  הפרדה של  משמעות  מצדה מבנה, זה בפרק שנטען כפי", הקבלה"

", מקביל תהליך" הצירוף וכן", הקבלה" שפירושו הלועזי במושג  השימוש. זה מונח של לועזי מובן

 המבט נקודת". מקביל תהליך" המכונה ממדי-הרב  האינטראקטיבי התהליך של לתיאור בסתירה עומדים

 מדריך של המבט נקודת היא" תרפיה יחסי"ל" הדרכה יחסי" בין וזהות אנלוגיה, התאמה, השוואה המוצאת

 . לתהליך מחוץ אל עצמו המוציא, נפרדים טקסט קטעי כבשני בהם הצופה כחוקר
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 פרק ב':
 

המראה וההשתקפות בגישות תרפיה  ובגישות התפתחות 
 של האגו והעצמי

 תרפיה בגישות והשתקפות מראה מושגי זה בפרק יידונו, הקודם הפרק מן ההשתקפויות למפת כהמשך

: כלולים זה בפרק שידונו וההשתקפות המראה מושגי בין. האגו ושל העצמי של התפתחות ובגישות

" מראה שלב", "משתקף אגו, "reflection)" (שיקוף", "משתקף עצמי, "reflection)" (השתקפות"

mirror stage)" ,(ראי -שיקוף", "נרקיסיזם) "mirroring (כמראה פנים"ו. " 

 המשתקף ולעצמי ולאגו, הפרוידיאנית בתיאוריה המשתקף לאגו הקשורים והשתקפות מראה מושגי

 Cooley של המשתקף החברתי לעצמי הקשורים והשתקפות מראה ומושגי); Rank )1971 בגישת

 אלה כל), 1902( Baldwin בגישת העצמי וחיקוי במראה הפעוט צפיית); 1934( Mead ושל) 1902(

 ליישומים מקור משמשות אלה גישות.  השתקפות ושל מראה של מושגים הכוללות מוקדמות גישות

 .   פסיכולוגי ומחקר אישיות, תרפיה בגישות השתקפות ושל מראה של המשכיים

 המהות" מהותה את מכנה) Rorty)1979   האנליטי שהפילוסוף חשיבה ממסורת שואבות אלה גישות

 המערבית החשיבה בבסיס המצוי הדואליזם של צמודתו -- (The Glassy Essence) "המראה דמוית

 עליה, הטבע של כמראה mind- ה של המטפורה מתפתחת" המראה דמוית המהות" מתוך. המודרנית

 מה ידי על המודרנית מערביתה החשיבה השלטות של תהליך זה היה לרורטי בהתאם. הדואליזם שעון

 -כ מתאר שהוא

…the historical phenomenon of mirror -imagery, the story of 
the domination of the mind of the west by ocular metaphors, 
within a social perspective… (Rorty, 1979, p. 130)   

ה של זו השלטות mind –  מאז המודרנית המערבית החשיבה את ינהאפי מראה מטפורות ידי על 

Decates    . 

 וכאגו המשתקף כעצמי והכפיל הנרקיסיזם פסיכולוגיית), Freud )1914 של הנרקיסיזם תיאוריית

 שואבות Mead ושל Cooley של המשתקף החברתי העצמי וגישות), Rank )1971  בגישת המשתקף
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 לראות ניתן. הטבע של כמראה הנו אדםה של mind -שה התפיסה על המסתמכת חשיבה ממסורת

 של אלה ובמיוחד, תרפויטיות-ופסיכו פסיכולוגיות בגישות והשתקפות מראה שיישומי, לרורטי בהמשך

 זה קשר. לטבע mind -ה בין  הפרדה של לרעיון קשורים, העשרים המאה של הראשונה המחצית

 ומושגי דימויים של וכייחוס, למטפל אההמר דמוי של רווח כייחוס הפסיכותרפיה של תחומה אל מתגלגל

 . ולמטופל למטפל שונים השתקפות

, המראה של למטפורה  מודרני מערבי תרבותי הקשר של  חשיבה שיטת בין לקשר נוספת התייחסות

, תפישתו פי על). 1995, 1994, 1990( רוטנברג של בגישתו, חברתית פסיכולוגית מבט מנקודת מוצגת

 דיאלקטי על-צופן" מכנה שהוא מה ידי-על, מונחות מודרניות מערביות ואינטראקציה סוציאליזציה  גישות

 לפי. חברתית באינטראקציה השותפים בין הדדי-ובלתי מפריד יחס מתווה זה צופן". מרקסיסטי-הגליאני

 בכפוף מתרחשות חברתית אינטראקציה של מודרניות מערביות בגישות הכלולות השתקפויות, רוטנברג

 את סטרי-חד חיקוי של אינטראקציה דגם לפי מתפתחות אלה בגישות השתקפויות.  דיאלקטי ןלעיקרו

 ). 1990, רוטנברג( בצורתן סבילות והנן, האחר

 העקרונות בין לקשר ערנות תוך, זה בפרק יסקרו והשתקפות מראה מושגי המכילות פסיכולוגיות גישות

 הורה יחסי, חברתית אינטראקציה לתיאור אלה םמושגי משמשים שבו לאופן, אותן המבנים המארגנים

 של והתיאוריה פרויד בגישת הנרקיסיזם ותיאוריית למטופל כמראה המטפל. ומטופל מטפל ויחסי ילד

Rank ושל המְראה של במקומן הדיון לפתיחת ישמשו, האגו או העצמי כהשתקפות הכפיל אודות 

 הדמותי המְראה ולשלב המשתקף לאגו סאתייח בהמשך. ובפסיכותרפיה בפסיכולוגיה ההשתקפות

)imaginary (בגישת Lacan  ;ראי-לשיקוף )mirroring (ביחסי דיפרנציאציה ראשית של כסמן 

 לשיקוף; Winnicott -ו Searles בגישות כמראה המטפל ופני האם לפני;  Mahler בגישת ילד-אם

; Cooley בגישת משתקף תיחבר עצמי של המושג רקע על Rogers  בגישת) reflection( העצמי

 של נגדית ולהעברה המְראה של להעברה, העצמי של ראי-לשיקוף Kohut בגישת" נרקיסיזם" למושג

 .ממשיכיו של ובגישות קוהוט בגישת ראי– שיקוף

Freud ההשתקפות, המראה וקשר העין בגישת פרויד  : 
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 כחפץ או כמטפורה שתקפותבה או במראה פרויד של שימושים שלושה ידועים הפשוט התיאור ברמת

 תפקידו לתיאור כמטפורה במראה השימוש הוא מביניהם הידוע.  נפשיים תהליכים בהבנת הכלול ממשי

 או החלק המסך של הרעיון" בשם כנה שהופמן למה מתייחס זה שימוש. למטופלו ביחס  האנליסט של

 " המראה

The concept of the blank screen) ,(למטופל מטפל בין" ברתיח-אי" כיחס  המתואר )ראה :

) 19' ע' (א בפרק שציינתי  כפי,  הפסיכואנליטית בספרות מקיפה לביקורת זכה זה רעיון). 1983, הופמן

 להיות הרופא על"ש  פרויד של בהנחייתו מצוי זה רעיון של מקורו.  אנליטית השתקפויות במפת בדוני

 .”לו שנגלה ממה יותר לא להם להראות עליו, מראה וכמו, לפציינטים אטום

The doctor should be opaque to his patients and, like a mirror, 
should show them nothing but what is shown to him (Freud, 1912, 
p. 118). 

 של זה בתיאור המראה של בטיבה Shengold  עוסק,  בפסיכואנליזה" המְראה של מטפורה"ב  בדונו

 המאה  מן הפילוסוף שעושה לשימוש,  המראה במטפורת  פרויד שעושה  השימוש את ווהמש הוא. פרויד

 :mind-ה של כמטפורה במראה Francis Bacon  עשרה השבע

Francis Bacon uses the mirror as a metaphor for the mind, as 
Freud does, and describes its potential for truth and for falsehood: 
“For the mind of a man is far from the nature of a clear and equal 
glass, wherein the beams of things should reflect according to their 
true incidence; nay, it is rather like an enchanted glass, full of 
superstition and imposture, if it be not delivered and reduced” 
(1605, p.1). Psychoanalysis works toward accomplishing that 
reduction, and Freud wants the analyst to function as a "clear and 
equal glass" (Shengold, 1974, p. 100). 

-ה את בקון של לראייתו בדומה האנושי mind-ה את רואה פרויד,  שנגולד  שנותן לפרשנות בהתאם

mind  .ה,  בקון לפי-mind צלולה מראה הוא אין. ושקר אמת לאומר שבכוחה מראה הנו  האנושי 

  המלאה, קסמים כמראת יותר פועל הוא,   הוא נהפוך. הדברים התרחשות את נאמנה המשקפת, ושווה

 הפסיכואנליזה של תפקידה. זו פעולה יפחיתו לא אם,  כזו להישאר  העלולה,  ובהונאה תפלה אמונהב
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 המראה בתפקיד  לשמש האנליסט את מנחה ופרויד המציאות של  זה סילוף של הפחתה לידי להביא

 . והשווה הצלולה זו --אמת לאומר שבכוחה

 עוסק, המודרנית המערבית בפילוסופיה טבעה של כמראה mind-ה של המטפורה של במרכזיותה בדונו

 של mind-ה" של) (Glassy Essence"  המראה דמוית מהות"ב) Rorty  )1979 האנליטי הפילוסוף

 של" האינטלקטואלית הנפש" הנה  המראה דמוית המהות). 42' ע, רורוטי( Bacon של בימיו"  האדם

 דומה והנה, הטבע את נאמנה המשקפת ולהוצל שווה מראה מלהיות הרחוקה, הסכולסטים הפילוסופים

 לחלוקה קשורים, רורטי אומר" האדם של mind"-ה בדבר בקון של אלה רעיונותיו. קסמים למראת יותר

 דמיוני חלק היה mind -שה(" דקארט ימי מאז המודרנית המערבית החשיבה שבבסיס לזו המקדימה

 : רורטי לפי").  עמו להתמודדות  העולם ייצוג ןבי, לפעולה  מחשבה" בין ניגוד שיש או" הגוף מן נפרד

Our Glassy Essence—the “intellectual soul" of the scholastics—
is also Bacon's "mind of man" which "far from the nature of a clear 
and equal glass…is rather like an enchanted mirror…”.These 
seventeenth –century conceits express a division within ourselves 
which was felt long before the new Science, Descarte’s division 
between thinking and extended substance, the veil of ideas, and 
“modern philosophy”. Our Glassy Essence was not a philosophical 
doctrine, but a picture which literate men found presupposed by 
every page they read (Rorty, p. 43). 

 שהיא משום, ראשית. סיבות משתי מראה דמוית הנה,  רורטי מסביר האינטלקטואלית הנפש או זו מהות

 מראות שעושות כמו מוחשיות ולא,  בלבד אינטלקטואליות צורות—להשתנות מבלי חדשות צורות נושאת

 מהותנו. "למכ רגישות והנן, ועדין יותר מעודן, יותר טהור שהנו מחומר עשויות מראות, שנית. ממשיות

 עבור טבעי-העל העולם, רורטי אומר ועוד". מלאכים עם חולקים שאנו משהו היא המראה דמוית

 לפי עוצב עמו שמגענו כשם, אפלטון של האידאות עולם לפי עוצב,   16  - ה המאה של האינטלקטואלים

 ). 43' ע, רורטי: ראה( ראיה של שלו המטפורה

 עמנו נשאר מראה דמוית מהות של  הדמוי,  אפלטוניים רעיונותב מאמינים מעט כיום שנותרו למרות

 -ה את פרויד תפיסת בין דמיון שקיים שנגולד של הערכתו אפוא  נכונה). 43' ע, שם( רורטי אומר

mindה את בקון לתפיסת האדם של- mind .בתיאור הפרדה של לרעיון מתייחס אינו שנגולד זאת עם 

 מנוסחת שהיא כפי,  פרויד מתיאור הנלמדת ההפרדה.  פרויד של אלה בדבריו המודגש והמטופל המטפל
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 בכוחה שיש כמראה הנו האנליסט של mind-ה: זו היא שנגולד שעושה האנלוגיה דרך על, בקון במונחי

 לשימוש ביחס, פרויד של התיאור בבסיס. מסלפת כמראה הנו המטופל של mind-וה, אמת לאומר

 של mind -ה לתיאור המטפל של mind -ה תיאור בין הפרדה של רעיון מצוי כמראה - mindב

 יכול אינו אך, אמיתי באופן עצמו את ולראות המטפל במראת להשתקף יכול המטופל רק, שכן. המטופל

 . המטפל עבור דומה בפונקציה לשמש מצדו

 פילוסוף וןההיסטורי שנותן הפרשנות בבסיס מצויה)  (division חלוקה של זה לרעיון דומה התייחסות

Fucault דיונו רקע על מובנת זו התייחסות. 7פרויד בגישת כמראה המשמש המטפל של לדמותו 

 רקע על נוצרת, המטופל של לזה המטפל של" המראה" תפקוד בין ההפרדה. השיגעון של בהיסטוריה

 היסטורי בתהליך פוקו לפי. עשרה השמונה המאה בסוף נפש כמחלת השיגעון מיסוד של היסטורי תהליך

 : כך זה תהליך מתאר ופוקו לתבונה השיגעון בין ההפרדה נוצרה זה

What is constitutive is the action that divides madness…What 
is originative is the caesura that establishes the distance between 
reasonandnon-reason;reason subjugation of non-reason... (Fucault, 
1965, p. ix). 

 ראיה רקע על נוצר, המטפל שאוחז ככלי פרויד בגישת במראה שהשימוש נלמד פוקו של מפרשנותו

 של בצדו המצוי, שיגעון כדי עד, לעתים המסלף לתפקוד, המטפל של התבונית היכולת בין המפרידה

 . המטופל

 ההשתקפויות את האנליסט מפחית, אמת לזהות שבכוחה, והרציונלית התבונית המטפל מראת באמצעות

 ההשתקפויות של) reduction( ההפחתה. המטופל בהעברת הכלולות --המטופל של בצדו המסלפות

 פרוק בדבר פרויד לתיאור אנלוגית, בקון של מלשונו השואב, שנגולד של מתיאורו הנלמדת המסלפות

  ההעברה

                                                           

 7ראה דיוני בפרק א' )ע' 18-19( וציטוט מדברי פוקו ביחס לדמותו הרפואית של המטפל כמראה בגישת פרויד: 

Freud demystified all the other asylum structures;… . But on the other hand he exploited the 

structure that enveloped the medical personage… he made it the Mirror in which madness, in 

an almost motionless movement, clings to and casts off itself “(Foucault, 1965, p. 277-8).  
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(resolution of the transference) .שהוא כל השתקפותי דמוי בתיאורו יחסמי אינו עצמו פרויד 

 בין המפרידה המטפל מראת. למטפל מיוחס  מראה של במטפורה היחיד השימוש. המטופל 8להעברת

 בדימוי משתמש פרויד. ההעברה פירוק לשם נדרשת, למטופל ושבינו שבתוכו רציונלי-לאי הרציונלי

 של תהליך זהו. המטפל של גשותר המטופל בפני וכאוטמת כמפרידה תפקידה את בהדגישו המְראה

 וכמו, לפציינטים אטום להיות" לאנליסט פרויד שמייחס נפרדת יכולת וזו עצמו בתוך הסילוף" הפחתת"

 ."לו שנגלה ממה יותר לא להם להראות עליו, מראה

  השתקפויות למטופל פרויד של בגישתו מיוחסות, המטפל של לצדו רציונלית מראה של זה יחוס בצד

 בשיא ההשתקפות. פתולוגיה של או התקה של, השלכה של, סילוף של: רציונליות-אי של במשמעות

 או), 1914, פרויד( למטופל" נרקיסיזם" המושג באמצעות פרויד ידי-על מיוחסת, כמסלפת משמעותה

 האדם כראיית כמוה הילד של ראייתו. הילד של האגו של הנורמטיבית הינקותית בהתפתחות לשלב

 :Rank זאת שמתאר כפי, הגוף מן הרוח הפרדת של באפשרות אמונה על מבוססת ,הפרימיטיבי

Freud by pointing out the animistic view of the world based on 
the power of thoughts, has justified our thinking of primitive man, 
just as of the child, as being exquisitely narcissistic. Also, the 
narcissistic theories of the creation of the world which he cites, just 
like the later philosophical systems based on the ego…, indicate 
that man is able to perceive the reality surrounding him mainly 
only as a reflection, or as a part, of his ego (Rank, 1971, p. 81-2). 

 קשורה והנה, כמטפורה ולא ממשי כחפץ משמשת היא,  פרויד בכתבי מראה מוזכרת בה שניה בדוגמה

. חיים  ליצרי מוות יצרי בין הפרדה של תיאור מצוי  זה תיאור ברקע. הפעוט של הנורמטיבית להתפתחות

). 1920, פרויד" (העונג לעיקרון מעבר, "מאמרו של שוליים בהערת מופיע השתקפות של  זה תיאור

 :כך פרויד ידי-על מתוארת, המְראה מול המשחק באמצעות האם היעדר חוויית עם הילד התמודדות

 בראי בבואתו את גילה הוא. להיעלם  אמצעי הילד מצא, לבדו שנשאר הממושך בזמן
' ע,  ל"תש[ 1920, ]פרויד( נעלמה שהבבואה באופן, קרס כך-ואחר לרצפה עד כמעט שהגיע

100.( 

                                                           
עותק, במובן -אישי, היא זו של פאקסימיליה-המטפורה המיוחסת לסוג של העברה, תוך דגש על הממד התוך 8

 (.116, ע' 1905של תהליך חזרתי )פרויד, 
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 בחלקו פרויד מדברי שעולה כפי דואלית תפישה הנה, המְראה מול המשחק תיאור ברקע צויההמ התפישה

 :המאמר של האחר

 יותר כיום בה מפותחת זו ותכונתה, שניונית תפישה מראשיתה הייתה תפישתנו
" חיים יצרי" קראנום אלא" מין יצרי"ו" אני יצרי" לניגודים לקרוא חדלנו מאז. מקודם

 ). 129'  ע, ל"תש[ 1920, ]וידפר" (מוות יצרי"ו

 הפרדה, ינקותי השתקפותי אירוע  של התיאור ברקע דואלית תפישה: אפוא כוללת למראה פרויד גישת

 למטפל ורציונלית תבונית מראה של בייחוס הפרדה, ולמטופל למטפל מראה ושל השתקפות של בייחוס

 של בולט והיעדר בוגר הלא למטופל מיוחסת אשר, שיגעון כדי עד לעתים המסלפת זו לעומת, הבוגר

 .  במטופל המטפל השתקפות

 גם לתיאור שניתן מה עם אחד בקנה,  עולה פרויד בגישת המטפל השתקפות של מקומה היעדר

 Wolman ידי-על כמתואר האנליסט לתפקוד ביחס) ocular( הרִאיה של הממד מן כהסתייגותו

 מניטרליות חלק מהוות המטפל בתפקוד לראיה וביחס להשתקפות ביחס מסתייגות עמדות). 1994(

 . וולמן של מפרשנותו כעולה פרויד בגישת טיפולית

 לעמדה המטפל כהכוונת וולמן ידי-על מתוארת, באנליזה למטופלו ביחס  פרויד של מראיה הנמנעת עמדתו

). 153-4' ע, 1994, וולמן( הנרקיסיסטי  לעצמי) mirroring( ראי-משיקוף מודעת הימנעות של

 נמנע, קוהוט של כזו יותר מאוחרות בגישות המתואר, תינוק-אם ביחסי ראי-שיקוף של לתהליך באנלוגיה

. לתינוקה נרקיסיסטי ראי-שיקוף של" חוזר-היזון" המספקת האם לעמדת מלהיקלע,  וולמן פי על, פרויד

 : וולמן אומר וכך

Freud’s recommendation that the analysts be opaque to their 
patients amounts, in effect, to a prohibition against mutual 
narcissistic mirroring (Wolman, 1994, p. 154).  

" מאוים"ה של בנושא בדונו, גם לזהות ניתן) mirror( וממראה ממבט פרויד של הסתייגותו את

)uncanny(9 10 )ברמת. במראה להשתקפות וידפר בכתבי שלישית התייחסות  זוהי). 1919, פרויד 

                                                           
מאוים, לקוח  בעבודה זו למונח "המאוים", בהוראה של אווירת איום או חווית  uncannyתרגום המונח  9

 מ"כתבי זיגמונד פרויד", כרך רביעי, מסות נבחרות, ז. פרויד, תש"ל, תרגום חיים איזק, הוצאת דביר בע"מ. 
 



 

 

43 

 דמויי של לעולם קשורה היא הנושא ברמת,  ממשית במראה השתקפות של אזכור הדוגמה כוללת התיאור

 בהערת מופיעה זו דוגמה). למראה Rank בגישת בדוני יוצג זה נושא" (כפיל"ה לנושא הצמוד  מראה

 של אישית חוויה על המבוסס קפותיהשת אירוע של תיאור בה ומובא" המאוים" בשם מאמרו של השוליים

 פרויד מתמקד זו בדוגמה. ברכבת תא דלת במראת משתקף קשיש גבר לפרויד נגלה זה באירוע. פרויד

, מבין הוא זו הרגשה. בה עצמו את זהותו לפני רגע במראה הנשקפת הדמות מן סלידה של בהרגשה

 באירוע. מאוים הרגשת מעוררה כמשהו" כפיל"ה את החשה ארכאית תגובה של שריד שהנה כעקבה

 פרויד. המשתקף של המודעת יוזמתו פרי שאינה להשתקפות הנלווית החוויה מתוארת, זה השתקפותי

 :כך זה אירוע מתאר

…and an elderly gentleman in a dressing-gown and a travelling 
cap came in. I assumed that …he had taken the wrong direction 
and come into my compartment by mistake. Jumping up with the 
intention of putting him right, I at once realized to my dismay that 
the intruder was nothing but my own reflection in the looking-
glass on the open door. I can still recollect that I thoroughly 
disliked his appearance. Instead, therefore, of being frightened by 
our ‘doubles’, both Mach and I simply failed to recognize them as 
such. Is it not possible, that our dislike of them was a vestigial 
trace of the archaic reaction which feels the ‘double’ to be 
something uncanny? (Freud, 1919,  p.248, note. 1).  

 הנגלית"  העצמי הכפלת"כ בכפיל,  11רנק של לדיונו המשכית הכפיל לנושא  פרויד של התייחסותו

 במשמעות במראה השתקפות הנה הכפיל השתקפות). 234' ע, 1919, פרויד: ראה( במראה כהשתקפות

. האישי בניסיונו זה רגעי סילוף על ההתגברות את וגמההד באמצעות מדגיש פרויד אך, המסלפת

 וגם, השוליים להערת נדחקת ההשתקפות של המסלפת במשמעות כאדם המטפל השתקפות של האפשרות

 . ארכאית תגובה של שריד בגדר שהנה עקבה של לרמה מקומה נדחק בה המוצג בתיאור

                                                           
 The subject of the ‘uncanny’ is…undoubtedly related to what isאומר פרויד:  uncannyעל תופעת ה  10

frightening – to what arouses dread and horror…(1919, p. 219) 
 (vii, הקדמה, ע' 1971)ראה, רנק,  Imagoב  1914מאמרו הראשון של רנק בנושא הכפיל פורסם ב  11
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 מראה לשימושי רנק של גישתו, המטפל ודלתפק ביחס פרויד של 12וממראה מראיה ההסתייגות מן בשונה

 במסורות רנק מתעמק, הכפיל מוטיב של ההשתקפות של בצורות בדונו. מסויגת בלתי היא והשתקפות

 .הרומנטית ובספרות ומיתיות אתנוגרפיות, פולקלוריות

                                                           
הצירוף "הסתייגות מראיה וממראה" מנוסח כך, מתוך ניסיון למקם את מה שנראה כמאבקו של פרויד  12

רות של מראה וראיה. מודרני במטפו-במראות מסלפות ובהתבוננות במראות כאלה, ביחס למאבק הפוסט
-מרכזיותן של אלה בפילוסופיה המערבית המודרנית, מתוארת על ידי רורטי  כ "סיפור של הנשלטות של ה

mind [ של המערב על ידי מטפורות ראיתיותocular , בתוך פרספקטיבה חברתית" )רורטי ,]13, ע' 1979 .)
-לנטוש את המראות במסגרת המהפך הפוסט הסתייגותו של פרויד מן המראות המסלפות, שונה מן הניסיון

 מודרני, בכך שהוא יוצא מתוך תפישה דואליסטית, ובהתאם לכך מתייחס רק לסוג האחד של מראות.
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 הם - העצמי והשתקפות האגו השתקפות), uncanny( מאוים היות הרגשת, הנרקיסיזם של התיאוריה 

 להעמיק מאפשר רנק של מחקרו. הכפיל במוטיב המקופלת)duality( דואליות ולצדם, שלו הדיון חומרי

 פרישת ידי על, זאת מאפשר הוא. פרויד בגישת וממראה עין מקשר ההסתייגות שאלת אחר ולהתחקות

 .תרבויות במגוון זה מוטיב של גלגולו דרך, בה ממבט ולהימנעות להשתקפות הנקשרות המשמעויות

Rankתפישה דואלית - :  הכפיל, הנרקיסיזם וההשתקפות 

, אשליה ושל סילוף של השתקפותי רעיון של מובהקת המחשה היא, הכפיל של כייצוג במראה ההשתקפות

 . והכחדה מוות מפני כהגנה הרסנית ארוטית-אוטו נרקיסיסטית אהבה ושל, זולתי בלתי שהוא

 : שכן, האגו פיצול של הרעיון באמצעות אליותלדו הכפיל כייצוג השתקפות בין קושר רנק

…the uncanny double is clearly an independent and visible 
cleavage of the ego (shadow, reflection)… (Rank, 1971, p. 12). 

 והשתקפות מראה שימושי מגוון רנק מביא, הרומנטית בספרות שכיח  כמוטיב" הכפיל השלכת" באמצעות

 .כפילים של כייצוגים במראה

 בין הזיקה את מדגיש רנק. משמעויות לכמה נקשרת, הכפיל דמות כייצוג, בה וההשתקפות המְראה

, אליו נצמד אדם של שעברו הוא הבסיסי הרעיון: "...המאוים חוויית לבין האדם של העבר חיי השתקפות

 אלה עבר חיי. ממנו להימלט מנסה שהוא ברגע גורלו להיות והופך, ממנו להימלט אפשר-שאי באופן

 . כפיל בדמות..." בהשתקפות מגולמים

The "basic idea" is supposed to be that a person's past 
inescapably clings to him and that it becomes his fate as soon as he 
tries to get rid of it. This past life is meant to be embodied in 
Balduin's reflection…(Ibid. p. 6). 

 השתקפות אירועי של ולסדרה, ככפיל השתקפותו עם העצמי של למפגש נלווית מאוים היות של זו חוויה

 .מתקרבת קטסטרופה של כתחושה, הכפיל יופיע בטרם מראה של לפנטזיות  או - הגעתו לפני המופיעה

 התרחשות  שסופו, אוהבים בין הפרדה ןרעיו של זו היא, כהשתקפות לכפיל הנקשרת נוספת משמעות

 בגלל, בה מלהביט הגיבור ולהימנעות, המְראה ציעוף של להיבט גם מתייחס רנק. מוות של -קטסטרופלית

 באחד, פחד מתוך, כיצד מתאר הוא. כפילו-עצמו של מפחידה ראי דמות של השתקפותה של חיזיון
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 לנוע שלו לעצמי גורמות והן מאחר, נואותהש המראות את[ הגיבור] מועך, "הקיצוניים התיאורים

 ".לקראתו

…smashes the hated mirrors, since they cause his Self ]sic  [ to 
move toward him (Ibid., p. 16). 

, ונפש גוף בהפרדת אמונה - אנימיסטית ראייה של הרעיון לבין הכפיל מוטיב בין רנק קושר, כן כמו

 קשר קיים, רנק פי על. לעיל כמתואר, הפרימיטיבי האדם ושל הילד של תהנרקיסיסטי לראייתו התואמת

 בדמות או בצל הנבלע העצמי של ההכפלה ידי-שעל בכך, הכפיל מוטיב לבין נרקיסוס של המיתוס בין

 . מוות של הרעיון מוכחש, המשתקפת

, משמעויות הכמ מיוחסות, נרקיסוס של המיתוס שעון שעליו השתקפות של כדימוי, במים להשתקפות

 המבט איסור את, למשל, מציין רנק. ומוות המבט איסור לבין השתקפות בין קושרות בעיקרן אשר

 את מעלה הוא כן וכמו, במוות להסתיים עלולה זו פעולה שכן, והיוונים ההודים אצל במים בהשתקפות

 קיימת, גרמנית אמונה פי על, דומה באופן. במים השתקפות של לחלום המיוחסת מוות של המשמעות

 תיאורים גם היוונית במיתולוגיה קיימים, זאת עם. במים להשתקפות ומוות ראייה בין הקושרת משמעות

 בהמשך. בריאה או מחדש לידה, עיבור לבין בראי השתקפות בין השפעה בדבר האמונה כלולה שבהם

 טבעו את איבד שאדם טענו [הדואליסטים] הגנוסטים, "... החומרי העולם בריאת של מאוחר יווני לרעיון

 ".עצמו בהשתקפות מאוהב ובהופכו, במראה בהביטו האלוהי

…the gnostics asserted that Adam had lost his divine nature by 
gazing into a mirror and becoming enamored of his own reflection 
(Rank, p. 67). 

 : אובידיוס על בחלקן המסתמכות ,נרקיסוס של למיתוס גרסאות כמה מביא רנק

The well known fable of Narcissus in the late version 
transmitted to us combines in a unique synthesis both aspects of 
the belief: the ruinous and the erotic. Ovid relates that at the birth 
of Narcissus the seer Tiresias was asked if the child could expect a 
long life. The answer was yes, as long as he does not see himself. 
Once, however, Narcissus, who was equally unresponsive to 
youths and maidens, caught sight of himself in the water and 
became so enamored of the handsome boy so splendidly reflected 
that the longing for this image caused his death. According to a 
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later legend, Narcissus took his own life after having become 
entranced by his reflection; and even in the nether world he saw 
his image in the Styx. According to a still later rationalist view in 
Pausanias, Narcissus became inconsolable after the death of his 
twin sister, who resembled him completely in clothing and 
appearance, until he viewed his reflection; and although he knew 
that he saw only his shadow, he still felt a certain assuagement of 
his affection’s grief. Even though we know that the question of 
Tiresias, and other elements, are a later poetic embroidery upon 
the original legend, it still does not seem to be certain that the fable 
originally…was only a poetic expression of the superstition that 
the youth died after viewing his reflection (his double) in the 
water. Nor is it certain that his falling in love with his own 
image—which , after all, is the essence of the Narcissus legend—
only later developed into an explanation when this original 
meaning was no longer known (Ibid., p. 67-8).  

 על מתעכב הוא אין, אישי-תוך היבט על דגש תוך, עצמית ובארוטיות עצמית בהרסנות מתמקד רנק בעוד

 של דמותה את הכוללת גרסה שוליים להערת דוחק רנק. האחרים עם נרקיסוס יחסי של אישי-הבין ההיבט

 בבירור יןלהבח אפשר זו בגרסה. מאוחרת פואטית תוספת שזו בטענה, נרקיסוס את שאהבה אקו הנימפה

-ובלתי סטרי-חד יחס ממחיש ההשתקפות של הדימוי גם, דואלית תפישה על המבוסס יחסים בדגם, כיצד

 . פנים-אל -פנים-היעדר של הדדי

 את אהבה - הד -  אקו הנימפה, Ovid הרומי המשורר על לטענתה המסתמכת Hamilton פי על

 בוזו בשל עצמו את לאהוב נידון רקיסוסנ). 62-3' ע, 1967, המילטון( משגת בלתי אהבה נרקיסוס

 הנשקפת הנאהבת דמותו אל בערגתו. אחרים דברי על לחזור ורק אך מסוגלת להיות נידונה ואקו, לאהבה

 ייבלע אם אלא מבבואתו להיפרד היה יכול ולא, זו אהבה של מסבלה עצמו לגאול נרקיסוס ביקש, במים

. מבבואתו אהובה של הפרידה מלות על חזרה היה מרלו אקו שיכלה כל, האחרונים ברגעיו. תוכה אל

 עם אחד בקנה כעולים, סטרי-החד ההדהוד ושל הנרקיסיסטית ההשתקפות של טיבם את ממחיש זה תיאור

 במקורה מבוססת הגרסה אם בין. בו השותפים על נכפית אשר, דטרמיניסטית מהפרדה הנובע יחסים דגם

 זה בתיאור ההשתקפות, עשרה-התשע המאה של דואלית רומנטית תוספת בגדר היא אם ובין, אובידיוס על

 תהום מפרידה כשבתווך, סטרי-חד לדיבור מונולוג של מענה - וההדהוד, הדדית ובלתי סטרית-חד היא

 בלא אהבה, אוהבים שבין ביחסים ההפרדה, שבתווך המוות ותהום האגו פיצול, דואלית תפישה. המוות
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 ותוכניים צורניים מאפיינים אלה כל – וההד ההשתקפות סטריות-חד, כפיל עם במפגש מאוים חווית, זולת

 . רנק של לתיאוריו בהתאם להשתקפות הקשורים, זולתי-בלתי יחס של

Lacan ההשתקפות במראה  :– ( הכישלון להבחיןme’connaisance` ,של הילד )
 של המטופל ושל המטפל  

 פילוסופי-פסיכולוגי דיון של במוקד נמצאות קפתומשת המושלכת והדמות הממשית המְראה, לקן אצל

 שהוא ההשתקפות: נחרצת להשתקפות גישתו אך, מורכבת חשיבתו. האנושי הידע של ובסדר בהיווצרות

 של המוקדמים יחסיו את המבנה" דואלית סיטואציה" על מושתתת, imaginary)( הדמותי בממד כולל

 האחדות חוויית - וכמוהו, ואשלייתי מטעה ההשתקפות של טיבה. בחייו המשמעותיות הדמויות עם האדם

  המְראה שלב של עיקריו את המתאר Etchegoyen". המְראה שלב"ב אמו עם הילד יחסי את המאפיינת

 : אומר הלקניאנית בתיאוריה

…a germinal moment of the structure of the ego…an attempt to 
give an account of primary narcissism in structural terms. The 
mirror stage implies a dyadic situation between the mother and 
the child, where the latter discovers his ego mirrored in her: the 
subject discovers his ego in his reflection in the mother, because 
the first notion of the ego comes from the other (1991, p. 121). 

 בהיבט: פה מוצגת), a1953 ,1958, 1949( לקן לפי המראה שלב את תיאורו שתמצית  גוין'לאצ בהתאם

 בשלב). otherness( וכאחרות) eccentricity( כזרות האחר דרך, לקן לפי, האגו נבנה החברתי

 סדר באמצעות היחסים את ממפה, לקן. משתקף עצמו רואה הילד בה אשר, האם היא האחר המְראה

 בין היחסים. קטנה אות באמצעות זה בשלב מסומן והאחר, משמעות של מסמנים הנם סימבולים. בוליסימ

 ולהיות האם של איווי לשמש הילד של האיווי מכוח המוגדרים, דיאדיים יחסים הם זה בשלב לילד האם

 והילד האם כאשר, חסר על לענות הבא יחס הוא", דמותית תשוקה" או", איווי. ("נרקיסיסטי באופן נאהב

;  פניס בעלת להיות הוא, לקן לפי, האם של האיווי) דמותי באופן הדיאדיים ביחסיהם זה חסר משלימים

 האובייקט שבה, אשליה של אחדות זוהי. לה שיהיה מתאווה שהאם לפניס עצמו את מדמה הילד ואילו

 ההשלכה ולבין האגו ןבי דואליות הפרדה על מושתתים היחסים ולמעשה, זה את זה משקפים והסובייקט

 שבו, המְראה שלב של האחרון בחלקו גם נשמר היחסים של הדיאדי אופיים. השותפים שני מצד שלו

 הסדר. אגרסיה ושל קדמונית קנאה של והרגשות יריבות ועמם, הפעוט של אחיו גם לתמונה נכנסים
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, האחר הוא  - האב. המשולשת לסיטואציה הנכנס, האב באמצעות מסתיים המְראה שלב של הדמותי

 ידי-על, החברתי הסימבולי הסדר את כופה הוא. משמעות של חדש סדר משליט - גדולה באות המסומן

 עצמו למקם הילד על וכופה, האם עם הדמותי הנרקיסיסטי בקשר הדיאדה יחסי של, שיסוע או, ניתוק

 . הסימבולי הסירוס באמצעות, שלישי במקום

 בשלב היחסים לתיאור" השתקפות" במונח משתמש גוין'שאצ למרות  -( imaginary) הדמותי המימד

-בדרך אותו המשמש המושג הוא" דמותי. "הממשית למראה ביחס בעיקר במונח לקן משתמש, המראה

 ההשתקפותי ברעיון בדונו והן הממשית במראה הנגלית בדמות בדונו הן, ההשתקפותי הרעיון לתיאור כלל

 - המשתקף האגו של מטפורי ייצוג הוא הממשית במראה שמשתקף מה. דליל המשמעותיים לאחרים ביחס

 : לקן זאת שאומר וכפי

We note that the image in the mirror is reversed, and we may 
see in this at least a metaphorical representation of the structural 
reversal we have demonstrated in the ego as the individual 
psychic reality (Lacan, 1953b, p.15). 

 כאשר, הדמותי בממד בסובייקט החלה כטרנספורמציה, כלומר, בלבד כהזדהות המְראה שלב את להבין יש

 שלב של בפונקציה בדונו. ההורים של" Imago13"- ה את או) image( הדמות את לתוכו מקבל הוא

 : לקן אומר המְראה

…the function of the mirror-stage as a particular case of the 
function of the imago, which is to establish a relation between the 
organism and its reality —or, as they say, between the Innenwelt 
and the Umwelt (Lacan, 1949, p. 4) 

 המציאות את ולדעת להבחין כישלון מעין זהו וכי, אגוה של מהותו את קובע הדמותי שהממד סבור לקן

)meconnaissance" .(הוא דמותי. 14מילר אלן אומר", המציאות של הניגוד סתם אינו דמותי: 

…the dimension of images, conscious or unconscious, 
perceived or imagined (see, Lacan, 1977, p. 279). 

 :המציאות את הגל לתפישת בהמשך לקן פי על דמותית מציאות מהי מסביר גוין'אצ

                                                           
 דמות דמיונית נאהבת 13
Analysis. Miller, J. A. -Lacan J.(1979). The four fundamental concepts of Psychoעורך ספרו של לקן  14

(Ed.), London, Penguin Books.  
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…for Lacan, the imaginary is always deceptive, and, moreover, 
reality is a structure different from empirical or factual reality. 
Lacan calls reality, following Hegel, the reality we see through our 
own structured perception (Etchegoyen, 1991, p. 124).  

 את המעצבים המוחיים בתהליכים העוסקת נוירולוגית מבט מנקודת -  כמראה הסרברלי הקורטקס

 מתפקד המוחי שהקורטקס ההשערה את לקן מעלה, המְראה בשלב הנגלות ההתנהגותיות התופעות

 : כמראה

 The cerebral cortex functions like a mirror, and that is the site 
where the images are integrated in the libidinal relationship which 
is hinted at in the theory of narcissism (Lacan, 1953b, p. 13). 

 בין" הבשלתי פער" עדיין קיים, כלומר – בשל-לא במצב באורגניזם המצוי מעצב-כוח היא זו היווצרות

 מסתייע, הגשטלט פסיכולוגיית של לחוקים בהתאם. במראה רואה שהוא מה לבין הילד של ףהגו דמות

 הפער את אשלייתי באופן ולהשלים גשטלט ליצור כדי הממשית במראה המשתקפת החיצונית בדמות הילד

 . האגו התפתחות בתהליך

 על שם שהוא בדגש חיןלהב אפשר, מודע ספקולטיבי באופן ידו-על מועלים לקן של מניסוחיו חלק בעוד

 עם ההשוואה. במראה דמותו את בראותו לילד הנגלה) mirage" (התעתועים חזיון" של המעצב כוחו

 במראה הילד גוף דמות של המלכד הגשטאלט חשיבות בדבר ההכרה את בלקן מחזקת ביולוגי מחקר

 צריכה לפיו הכרחיה לתנאי בדומה. החברתיות המעצבות להשפעות כמקדים, העוברי האגו להיווצרות

 ,לקן לפי כך שחלותיה שתבשלנה מנת על) נקבה או זכר( שלה המין בן את לראות היונה נקבת

…so sufficient in itself is this condition that the desired effect 
may be obtained merely by placing the individual within reach of 
the field of reflection of a mirror (Lacan, 1949, p. 3).  

 הגשטלט עם, במלואו עצמו את הילד זיהוי של האירוע החיצוני לצופה נגלה, הממשית המְראה בעזרת

 : לקן אומר וכך. שלו גופו של החזותי

…what demonstrates the phenomenon of recognition, which 
involves subjectivity, are the signs of triumphant jubilation and 
playful discovery that characterize, from the sixth month, the 
child’s encounter with his image in the mirror (Lacan, 1948, p. 18). 
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 הרגע את מכנה לקן -  המודרנית המערבית הפילוסופיה רקע על המראה באמצעות האגו היווצרות

", הסובייקט עליית של היסטורי רגע, "באם הדמותית בהשתקפות הנעזר שלתיהב בפער אגו של העוברי

, לקן( Descartes של" הפילוסופי חושב האני" של ההיבט ומן התפתחותי הפסיכואנליטי ההיבט מן

, לקן שנותן האנלוגי כהסבר גם, הפסיכואנליטי בהיבט האגו היווצרות את להבין ניתן). 222' ע, 1979

, לקן פי על, שניהם. דקרט בגישת"  חושב אני"ה היווצרות לתהליך, המְראה שלב של יההתיאור באמצעות

 גשר בו רואה שלקן  איווי; לודאות – דקרט פי על האדם ושל הילד של -  הסובייקט איווי של מוצריו הם

 : לטבעו האדם בין המפריד פער או נתק שהנה, תהום פני על

It is the gap separating man from nature that determines his 
lack of relationship to nature, and begets his narcissistic shield, 
with its nacreous covering on which is painted the world from 
which he is for ever cut off, but this same structure is also the sight 
where his own milieu is grafted on to him, i.e. the society of his 
fellow men [שלי הדגשה] (Lacan, 1953b, p. 16).  

 עם אחד בקנה עולה הוא. מקרי אינו, האגו היווצרות את המנחה כעיקרון מפריד פער של, זה תיאור

 המערבית החשיבה של הדואליזם ברקע המצוי הטבע של כמראה mind -ה של המטפורי התיאור

 של אשלייתית-הדמותית האחדות אחורימ המצויה הדואליות, לקן פי על). 1979, רורטי: ראה( המודרנית

 בעוד, ואולם. מוות של  למושג בתיאוריו מקשרה והוא; נמנעת בלתי היא, המְראה בשלב ילד-אם יחסי

, העונג לעקרון שמעבר המוות ליצר, הפעוט של במראה וההופעה ההיעלמות משחקי בין קושר פרויד

 החוסר" על), 211' ע, mortifying gap) (1955" (המְראה שלב של הממית הפער" על לקן מדבר

 the central lack in which the subject)" כאיווי עצמו חווה הסובייקט שבו המרכזי

experiences himself as desire)  

 ) the abyss of a dizzy Assent in" (הפכפכה הסכמה של התהום" על או), 265' ע, 1979(

 טוען לקן. המְראה שלב ברקע המצויה, הממית הפער ווייתח של ביטויים אלה כל). 15' ע, 1953(

 פער מצידה מייצרת וזו, הרס של נרקיסיסטי מפחד נובעת הגליאנית-הדיאלקטית הפילוסופית שהמסורת

 : בתודעה מראש המונח ממית
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…and above all the extent to which the fear of death, the 
‘absolute Master’, presupposed in consciousness by a whole 
philosophical tradition from Hegel onwards, is psychologically 
subordinate to the narcissistic fear of damage to one’s own body 
(Lacan, 1948, p. 28).  

 במונחי חשיבה משליטה זו מסורת. האגו של המוצא נקודת הנה הגליאנית שדיאלקטיקה אפוא סבור לקן

" האחר של או אחד של בקיום הכרוכה מלחמה של), You or I' (אני-או-אתה"' של תמידי קונפליקט

 :מזאת יתרה). 138' ע, 1955, לקן(

…the whole development of consciousness leads only to the 
rediscovery of the antinomy by Hegel as the starting-point of the 
ego. As Hegel’s well –known doctrine puts it, the conflict arising 
from the co-existence of two consciousnesses can only be resolved 
by the destruction of one of them (Lacan, 1953b, p. 16). 

 אף מתנהל קניאניהל האנליטי התהליך   -  והמטופל המטפל של הדמותית וההילכדות הלקניאני הטיפול

 את הפותחת, לסינתזה מובילות והאנטיתזה התזה שבו באופן, הגליאנית לדיאלקטיקה בהתאם, הוא

 ):1951( ההעברה של הדמותית בתיאוריה בדונו  Etchegoyen טוען - ואז; מחדש התהליך

As this process unfolds, the transference neither appears nor is 
it necessary for it to  appear. This is the key point and, in my view, 
Lacan's fundamental thesis: the transferential phenomenon arises 
if, for some reason, the dialectical process is interrupted 
(Etchegoyen, 1991, p. 117).  

 אל נלכד אשר, האנליסט של כישלונו תמיד היא, "גוין'אצ מסכם, הלקניאנית בתיאוריה ההעברה תופעת

 ההעברה", ואני-אתה" יחסי של, זו בסיטואציה). 123' ע" (המְראה שלב של הדמותית הסיטואציה תוך

 של אסירים-מעין ונשארים זה את זה משקפים והמטופל האנליסט שבו,  הדמותי בממד ממוקמת

 החיתוך את ליצור החייב השלישי כאדם מועצ ממקם אינו האנליסט אם. הנרקיסיסטית השתאותם

, גוין'אצ: ראה( ואני אתה של בסיטואציה ספק ללא מהדהד הוא ושם, הדמותי לשדה נכנס הוא), הסירוס(

 ). 123-124' ע, 1991

 מטופלו עם להילכד המטפל עשוי), 1964, לקן( ההעברה של הסימבולית הלקניאנית התיאוריה לפי

 הסובייקט" עמדת - המטופל ידי-על לו המיוחסת כל-יודע של עמדה בשל, םנרקיסיסטי דמותיים ביחסים
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 של  סימבולי סדר ליצור מנת-על). the subject who is supposed to know" (לדעת שאמור

 של- mind ל ומחוץ לחיים מחוץ לגמרי להישאר" האנליטי המטפל שעל לקן סבור, המטופל עם יחסים

 ). 134' ע, 1991( גוין'אצ אומר," באנליזה המטופל  המתמחה

Winnicott    וSearlesהתופעה של היעדר פנים, והמעבר מן ה :-mind  כמראה
 אל הפנים כמראה

 במראה[)1967] 1991( ויניקוט משתמש", ילד בהתפתחות משפחה ושל אם של מְראה-תפקיד" במאמרו

" האם פני הם המְראה של המבשר, היחיד של הרגשית בהתפתחות: "ואומר, האם פני של מטפורי כבייצוג

 )The precursor of the mirror is the mother's face) (זו באמירה מדגיש ויניקוט). 111' ע 

 העצמי הזיהוי בא מכן לאחר ורק האם פני הנם היחיד של הראשונה המראה לפיו ההיווצרות סדר את

 שלב" גישת לבין עמדתו בין מבחין אך, זו באמירה עליו השפיע שלקן טוען ויניקוט. הממשית במראה

 אינו ויניקוט, העוברי האגו בהתפתחות הממשית למראה חשוב מקום מייחד לקן בעוד. לקן של" המְראה

 היחסים ויניקוט אצל. האנושית בהתפתחות משמעות בעל אמצעי" מראה" ששמו הממשי בחפץ רואה

 בהתפתחותו ומכריעה ראשונה מראה משמשים פניה כאשר, הקובעים הם האם עם הילד של הממשיים

 -mindל מטפורית חלופה מהווה, כמראה בפנים ויניקוט של המטפורי השימוש. התינוק של הנפשית

 .לקן בגישת אשלייתית כמראה

  שעושה לפנים כבייצוג במראה והשימוש, האדם של המוקדמת בהתפתחות הפנים של המכריע מקומם

 הפרדיגמה של ההשתקפויות מפת על מפנה נקודת בגדר הנו), 111-118' ע,  1967( ויניקוט

 של התופעה רקע על גם חידוש בגדר הנו, מראה של המטפורה לבין הפנים בין החיבור. הפסיכואנליטית

 של מדיונו כעולה, עצמן הפסיכואנליטיות התיאוריות במסגרת) facelessness" (הפנים היעדר"

Wright)1991  .(המיוחסת והחשיבות, הפסיכואנליטית בתיאוריה ההומניזציה מגמת למרות, רייט  לפי 

, הפסיכואנליטים בכתבים לפנים מאוד מעטה לב-תשומת ניתנה, "התינוק בהתפתחות תינוק-אם לדיאדה

 ,"אותם לזנוח ממשיכים תיאורטיים וניסוחים

…very little attention has been given to the face in 
psychoanalytic writings, and theoretical formulations continue to 
ignore it (Wright, 1991, p.3).  
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 במלים -—לוגינה, לפניס, לשד, לפה התייחסויות של לגודש בולט בניגוד, "לדבריו, מצוי הפנים היעדר

 " הפסיכואנליטי השיח של המוכרים לאובייקטים, אחרות

This was in marked contrast to the plethora of references to 
mouth, breast, penis, vagina—in other words, to the familiar 
objects of psychoanalytic discourse (Ibid. 1991, p. 40). 

, רייט טוען, חריגות) 1964( Erickson ושל) 1946( Spitz של), Bowlby )1969 של גישותיהם

 הראשוני העצמי הזיהוי בתהליך כמכריעות נתפשות והן, םהא לפני רבה משמעות מיוחסת כן שבהן בכך

 . העצמית הזהות בבניית או, התינוק של

 ראשון אנליסט גם הוא, והמטפל האם לפני חשיבות, רייט פי על, המייחס נוסף פסיכואנליטיקאי, סירלס

 ופרניםסכיז מטופלים עם עבודתו במסגרת). 1963, סירלס( המְראה של המטפורה את לפנים המייחס

 בפניו התבוננותם. כמטפל בפניו התבוננותם בעקבות במצבם שחלה רבה התקדמות סירלס מציין, קשים

 בהערתו מאמין  סירלס. קסום בסרט השקוע ילד כשל פנים הבעות של ומשחק פליאה כמלאת מתוארת

   :שאמר Spitz של

…the child learns to distinguish animate objects from 
inanimate ones by the spectacle of the mother's face in situations 
fraught with emotional satisfaction (Searles, 1963. P. 645). 

- המטפל פני דרך, שלו הרבה ולחיות שלו המשתנות הרגשיות ליכולות ער נהיה המטופל דומה באופן

 :  סירלס של לתיאורו בהתאם שכן, ופללמט" ראי דמות"כ משמשים, האם כפני, המטפל פני.  האם

My work with schizophrenic women and other psychotic 
patients has suggested to me that the therapist (and, in particular, 
his face) comes to serve as a kind of mirror image to the patient— 
as, that is, an alter ego—preliminary to the patient's identifying 
with the increasingly emotionally responsive therapist, who 
confirms, by his increasingly rich responses, the patient's own 
redifferentiating emotional capacities…(Searles, 1963, p. 645-647).  

 כיוצא נראה ויניקוט בעוד. הפסיכואנליטית בתיאוריה חדשה מראה גישת של יוצריה הם וסירלס ויניקוט

 לשימוש כמנוגדת סירלס של עמדתו נראית, לקן של בגישתו כחפץ המְראה של חשיבותה הדגשת נגד

 סירלס של קיצונית-הביקורתית עמדתו. פרויד בגישת mind- ה של והאוטמת המפרידה במראה המטפורי
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 של לתיאור תואמת), 1983, הופמן: ראה( למראה פרויד גישת - המְראה או החלק המסך תיאוריית נגד

 מעין - ראי דמות של סוג למטופלו ומשמש, כאם הוא סירלס בגישת המטפל. למטופל כמראה המטפל פני

 . עמו פנים -אל-פנים של במפגש אגו אלטר



 

 

56 

 ויניקוט:  פני האם הטובה דיה כמראה לתינוק

 של הראשונה סביבתו בהיותם, ופניה האם, התינוק של הרגשית תחותוהתפ של המוקדמים בשלביה

-כל תחושת חש לכך ובהתאם, עמו סובייקטיבית באחדות עצמו חווה שהתינוק אובייקט הם, התינוק

 מתוך. יוצר עצמו שהוא, סובייקטיבי אובייקט שהנו כאילו וחש, האם באובייקט משתמש התינוק. יכולות

. והילד התינוק של והמנטליות האמוציונליות ההתפתחויות את היוצרות העצומות המורכבויות באות זה כל

 :עצמו את לו המשקפת  כמראה לתינוק זה בשלב משמשים האם פני

Now, at some point the baby takes a look round. Perhaps a 
baby at the breast does not look at the breast. Looking at the face is 
more likely to be a feature…What does the baby see there? …What 
does the baby see when he or she looks at the mother's face? I am 
suggesting that, ordinarily, what the baby sees is himself or 
herself. In other words the mother is looking at the baby and what 
she looks like is related to what she sees there…I can make my point by 
going straight over to the case of the baby whose mother reflects 
her own mood or, worse still, the rigidity of her own defences 
(Winnicott, p. 112).  

. אלה דבריו מתוך כעולה האם בפני התינוק להשתקפות ויניקוט לגישת בספרות ניתנו שונות פרשנויות

Wright  (1991)של מגביר מעגל" תינוק-אם הדיאדה בתוך התינוק של זה השתקפותי בתהליך רואה 

 a positive circuit mutually affirming both" (הפרטנרים שני לזה זה שנותנים הדדי אישור

partners) (אך, שלנו ההשתקפות הוא,  האם – האחר בפני רואים שאנו  מה  כי מציין הוא). 12' ע 

 מעגל דרך וממומש מוגבר, שלנו החש העצמי את לנו מחזירה זו השתקפות. "נפרדות של כחוויה לא עדיין

 "אחרות של

This reflection gives back to us our sentient selves, amplified 
and real-ized through a circuit of otherness (wright, p. 15). 

 : כך זה תהליך מתאר Wolman (1994) זאת לעומת 

Hence, when the baby looks into the mother’s face, what he 
sees is himself, or rather his emotional effect on the mother 
reflected in her face (p. 145). 
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 כמראה התינוק של פניו את מתאר הוא אין, האם פני של מטפורי ייצוג במראה רואה ויניקוט בעוד

 את לראות יכולה כמראה המשמשת אם רק, לדבריו, זאת עם. האם של הרגשיות השפעותיה את המשקפת

 של וחםמכ ונובעת, כיוונית-חד אפוא היא, ויניקוט גישת פי על, השתקפות. בממשותו שהוא כפי התינוק

 שבעזרתה כמראה לו לשמש יכולה, ראייה בכוח שניחנה אם רק. לתינוקה טובה כמראה לשמש האם פני

 . בממשותו שלו העצמי את לראות יוכל

 בתהליך כמראה שפניהם, המשפחה בני של מקומם את ויניקוט מדגיש, האם של זה לתפקידה בהמשך

 :ויניקוט אומר ויותיוהזדה ומתרבות מתפתח שהילד ככל. התינוק של ההבשלה

…the child becomes less and less dependent on getting back the 
self from the mother's and the father's face and from the faces of 
others who are in parental or sibling relationships (p. 118). 

 או, למשל, דכאונית אם. לתינוק אם בין קשר בכל" ליומא מובן"כ מתרחש אינו מתאר שויניקוט זה תהליך

 מראה תשמש לא, התינוק על רוחה מצב ואת צרכיה את המשליטה, הגנתית בנוקשות קפואות שפניה אם

 :ויניקוט אומר וכך. האם פני את אלא, עצמו את רואה אינו,  בפניה המתבונן כזו לאם התינוק. לתינוקה

Many babies, however, do have to have a long experience of 
not getting back what they are giving. They look and they do not 
see themselves…the baby gets settled in to the idea that when he 
or she looks, what is seen is the mother’s face. The mother's face is 
not then a mirror (Winnicott, p. 112-113). 

. ויניקוט של בתיאוריו אפוא כלול אינו מראה של  דמוי באמצעות נענית הבלתי האם של השפעתה תיאור

 האם של תפקודה בין נרמז בקשר מבחין, האם של המראה לתפקיד ביחס ויניקוט לגישת בפרשנותו רייט

 הבלתי האם במראת השתקפות, לפיכך. ההשתקפות של הממד לבין, לו נענית וכבלתי לתינוק כנענית

 : בויניקוט בדונו רייט אומר ומסלפת שקרית במראה כהשתקפות כמוה נענית

The way the mirror is used depends on how the mother 
reflected or failed to reflect. Winnicott, however, does not really 
explore the idea, implicit in his own paper, that the fixed face of 
the unresponsive mother could equally be experienced as a 
reflection, but a distorting one, giving a false feedback of deadness 
(Wright, p. 14). 
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 אין, כן כמו. נענית הבלתי האם של תפקודה את לתאר שקרית השתקפות של בדמוי משתמש אינו ויניקוט

 -1958ב  מתייחס הוא שאליהם), illusion" (אשליה"ו" הטובה האם" במונחים זה במאמרו משתמש הוא

 של תפקידה כאשר, שלו התיאור ברקע מצויים אלה מושגים, ואולם). 11-13' ע, 1991 ויניקוט: ראה(

 ולחוש ממנו כחלק השד את לחוות באפשרותו יש שבאמצעותה אשליה לתינוק לספק דיה-הטובה האם

 של הממשות לחוויית בסתירה עומדת אינה לתינוק מספקת כמראה שהאם  האשליה. יכול-כל עצמו

 . יוצר עצמו שהוא סובייקטיבי אובייקט היא" כאילו" אמו את החווה, עצמו התינוק

 כנגזרת התפקיד את ויניקוט מתאר, התרפויטי בתהליך למטופלו כמראה המטפל של בתפקידו בדונו

 :שלו העצמי את למטופל שקפתהמ, המיטיבה האם דמות של מורכבת

Psychotherapy is not making clever and apt interpretations; by 
and large it is a long-term giving the patient back what the patient 
brings. It is a complex derivative of the face that reflects what is 
there to be seen. I like to think of my work this way, and to think 
that if I do this well enough the patient will find his or her own 
self, and will be able to exist and to feel real (Winnicott, p. 117).  

, המטפל יפנ ויניקוט פי שעל הרי, האגו בהתפתחות הממשית המְראה תפקיד על דגש השם, מלקן בשונה

 מכן לאחר  רק. ממשי עצמי לו שיש לחוש כתינוק למטופל המאפשרים אלה הם, הממשית האם פני כמו

 . הממשית במראה עצמו את לזהות התינוק יוכל

, דומה כה ניסוח"; להיראות שצריך שם שיש מה המשקפת" כמראה המטפל או האם פני על מדבר ויניקוט

 אטום להיות הרופא על" שלפיו,  פרויד בגישת כמראה  להמטפ מתפקיד, מהותית שונה זאת ועם

 ). 111'ע, 1912, פרויד" (לו שנגלה ממה יותר לא להם להראות עליו, מראה וכמו, לפציינטים

 האם לבין כמראה המטפל בין ויניקוט שעושה האנלוגיה, ופרויד ללקן ויניקוט בין התפישתי השוני למרות

 ושל המטפל של הנבדלים מקומותיהם תיאור ברקע דואליסטית ישהתפ מסגירה, כמראה שפניה המיטיבה

 שהרי – אפשרית אינה  במטופלו המטפל השתקפות, ויניקוט משתמש שבהם המונחים פי על. המטופל

 . למטופל כמראה פניו כך ומשום לתינוק הנענית כאם כמוהו, המטפל

 שברקע הרי, חשיבתיות הפרדות הסרת של במגמה מאופיינת ויניקוט של המְראה שגישת פי-על-אף

 אם כמו במינוח משימוש,  זה במאמר נמנע ויניקוט. להשתקפות ביחס דואליסטית הפרדה מצויה לגישתו
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 ואינו, מספק באופן טובה שאינה ושקרית מטעה אם – הנרמז והיפוכו מספק באופן טובה שהנה אמיתית

 עצמו המטפל, המטפל עם סובייקטיבית אחדות חווה המטופל בעוד, פיו על". אשליה" במונח משתמש

-ה הפרדת - להבשלתו כביטוי המטופל של הנפרדות חווית את לקדם התרפיה ומטרת; ממטופלו נפרד

not-me ה מןme- .השיקוף משימת reflecting)"  (רגשית סוחטת) "וככזו, ויניקוט אומר), 117' ע 

" לדעת שאמור סובייקט"ל בדומה, יכול ככל מטופלו ידי על הנחוה - המטפל של היחודית משימתו גם היא

 .לקן בגישת
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 Mahler ראי והפרדת האשליה של אחדות-: שיקוף 

. להורים המיוחס מרכזי מונח) mirroring" (ראי-שיקוף" המושג משמש מהלר של המְראה בתפישת

 גובותת לאותן" אלא, האם לפני המְראה של הדימוי את ספציפי באופן מייחסת אינה) 1967( מהלר

 ושל הגוף דימוי של להופעה אינטימי באופן הקשורות... לתינוק ההורים של מוקדמות מאוד סלקטיביות

 " הזהות תחושת

…for these very early selective responses of the parents to the 
infant intimately linked  with the emergence of both body image 
and sense of identity (Pines, 1985, p. 216 ).  

 של" מראה תגובות" (Mahler, Pine, Bergman, 1975) וחבריה מהלר חוקרים תצפיות במחקר

 אחר למעקב ביותר רלוונטיות אלה תגובות. ממשית במראה שימוש דרך הנגלות, ילדים ושל פעוטות

 ). 1' הע, 223' ע, שם( אובייקט גיייצו לבין אלה ייצוגים בין הבחנה ושל עצמי ייצוגי בניית של התהליך

 בתוך לתצפית הניתנות להתנהגויות מתייחס" ראי-שיקוף" המושג), 1975( ואחרים למהלר בהתאם

 ההבחנה תחילת נערכת זה בשלב. הסימביוטי השלב של בשיאו החל, תינוק-אם הדיאדה

differentiation)(  ה תהליך של  תחילתו או העצמי של- separation -individuation ,והוא 

 הדדי ראי-שיקוף של המנגנון פועל זה בשלב. התינוק של לחייו לחמישי הרביעי החודש בין מתרחש

 : ידם-על כמתואר

In our observational research we could clearly see the infant-
mother interaction patternings, but we could as yet only guess and 
extrapolate the internal patterning that contributed to the 
“coreness” of the primitive body image at its inception…but 
behaviours which, through the mutual mirroring mechanism, 
serve the demarcation of the self from the "other" are amenable to 
observational research [ שלי הדגשה]   (Mahler at al. 1975, p. 53). 

 אינטראקציה של כמערכת, ראי-שיקוף במונחי התינוק ולתגובות האם לתגובות מתייחסים וחבריה מהלר

, התינוק לחיי השני בחודש ראשיתו, ראשוני נרקיסיזם של שני שלב גם שהוא, הסימביוטי השלב. הדדית

 ונעדר עמום באופן הנחוה - התינוק של העצמי לבין האם תדמו בין" דואלית אחדות"כ מאופיין והוא
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-ששיקוף כן כמו נלמד זה מתיאור. אחדות של זו אשליה בהתפוגגות ראשון צעד הנו ראי-שיקוף. גבולות

 . התינוק של וזו האם של זו -המשקפות המראות שתי בעזרת מתאפשר ראי

, נאותים ראי-שיקוף מנגנוני בהיווצרות מעלהב הראשונה חשיבות לאם מייחסת, ויניקוט כמו, מהלר בעוד

 שימוש לבין" דואליות" במונח שלה השימוש בין מסוים מדמיון להימנע קשה, הממשית למראה ולא

 ראה( האחר לבין הסובייקט שבין אשלייתים -הדמותיים היחסים בסיס כמצוי המונח באותו לקן שעושה

 שבבסיס החרדות פער על מגשרת, לקן לפי ",אחדות של אשליה). "193' ע, 1979, לקן: למשל

' ע, 1949, לקן( התינוק בחיי עשר-לשמונה השישי החודש בין, המְראה שלב של" הדואלית הסיטואציה"

15 .( 

, פער על המושתתת השתקפותי-הדמותי ובשלב", אחדות של אשליה"ב הדנה מתפישה יוצא לקן בעוד

), delusion" (שווא-דמיון"ו" דואלית יחידה", "דואלית אחדות" במונחים משתמשים וחבריה מהלר

   -וחבריה מהלר לפי.  הסימביוטי השלב של כמאפיינים

The essential feature of symbiosis is hallucinatory or delusional 
somatopsychic  omnipotent fusion with the representation of the 
mother and, in particular, the delusion of a common boundary 
between two physically separate individuals (Mahler at al, 1975, p. 
45).  

 להתבונן טבעי באופן לתינוק אפשרה האם כאשר ביותר הטובה הייתה שהסימביוזה מהלר מצאה במחקרה

 ההזנה או ההנקה במהלך במיוחד, כך לשם פעלה ואף, עין קשר של קיומו את אפשרה, כלומר -  בפניה

 הראשון הדינמי המוצג הם בתנועה האדם פני. בסימנים או במלים עמו דיברה כאשר וכן  - מבקבוק

 : וחבריה מהלר אומרים, החברתי החיוך שקרוי מה את המעורר המשמעותי

The eye-to-eye encounter with even a masked face moving in a 
vertical direction is the trigger, the organizer or perhaps the 
"releaser", of the unspecific, so-called social smiling response 
(Ibid., p. 46). 

 המיוחסת סבילות מול האם מצד ראי-שיקוף של ההשפעה יותר מודגשת וחבריה מהלר של בתיאוריהם

 של הנושא את החוקר), Stern  )1983. ולותיכ כל של חוויות דרכה וחווה אונים חסר שחש כמי, לתינוק

 תאב לומד" הוא שהילד וטוען, וחבריה מהלר של ממצאיהם את מפריך, ילדים בהתפתחות ראי-שיקוף
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 עצמי וזיהוי מראה דימויי של בתחום מחקרים סוקרים)  Brooks-Gunn )1979 ו  Lewis". מלידה

 כיחידה החברתית האינטראקציה של חשיבותה ואת הילד של הפעילה עמדתו את מדגישים הם. ילדים של

 אינטראקציה דרך כמתפתח העצמי לבין ראי-שיקוף בין זה קשר. הקוגניציה מתפתחת שממנה הבסיסית

 .זה  פרק של הבא בחלקו ידון, חברתית
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( Rogersהעצמי החברתי, העצמי ושיקופו בתרפיה ההומניסטית הרוג'ריאנית )
 ( Kohutובתרפיה הקוהוטיאנית )

 מופיעים, ומהלר ויניקוט, רנק של בגישותיהם לסירוגין מופיע העצמי לבין השתקפות בין החיבור בעוד

. להלן יוצגו אשר קוהוט ושל רס'רוג של התרפיה בגישות מרכזיים מושגים כשני" שיקוף"וה" עצמי"ה

 :אלה ושגיםשמ קוהוט מציין", זהות"ו" אישיות" למושגים" עצמי" המושג בין מושגים קרבת בציינו

…are abstractions which belong to different levels of concept 
formation  אגו ומסופר מאיד, מאגו ] ]   בשונה  which is more in harmony 
with the observation of social behavior and the description of the 
(pre) conscious experience of oneself in the interaction with others 
than with the observations of depth psychology (Kohut, 1971, p. 
xiv-xv). 

 לבין החברתית הפסיכולוגיה מושגי בין קיים" הפסיכולגיים השטח פני על" דמיון שרק מדגיש קוהוט בעוד

) 481' ע, 1965( Rogers שואב), 99' ע, 1966, קוהוט( גישתו של" נרקיסיזם"ו" עצמי" המושגים

 של) the reflected or looking-glass self" (כמראה העצמי או המשתקף העצמי"  מתפישות

Cooley )1902 (של המשתקף החברתי והעצמי   Mead )1934 ;(חשיבתו ברקע מצויות אלה גישות ,

 על  רס'רוג לש המפורשת הסתמכותו ברורה שלא פי-על-אף, זאת. גישתו של מרכזי כמושג בעצמי בדונו

 מבנה משקף"כ עצמי של המובן על או, קולי בגישת" השתקפות"ו" חברתי", "עצמי" המושגים בין החיבור

 של שיקוף. "מאוד הושפע שממנו, Rank בגישת העולה" עצמי" המושג על לא וכן, מיד של" חברתי

 פיתח שאותה", טבקליינ המתמקדת תרפיה"ב מרכזי סמן  הוא) Reflection of feelings" (רגשות

 העצמי של והמכריע המיידי סימנו היא עצמית-הרגשה). 1832' ע, 1975, רס'רוג( 1938 משנת רס'רוג

  – שכן), ”I“" (אני" שהנו למה ההוכחה והיא, קולי לפי, המשתקף החברתי

As already suggested, instinctive self-feeling is doubtless 
connected in evolution with its important function in stimulating 
and unifying the special activities of individuals. It appears to be 
associated chiefly with ideas of exercise of power of being a cause, 
ideas that emphasize the antithesis between the mind and the rest 
of the world. The first definite thoughts that a child associates with 
self-feeling are probably those of his earliest endeavors to control 
visible objects…Then he attempts to control the actions of the 
persons about him, and so his circle of power and self-feeling 
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widens without interruption to the most complex objects of mature 
ambition  (Cooely, 1968, p. 88). 

-ה  בין ההפרדה רקע על, כמראה העצמי או המשתקף העצמי של להתפתחותו קולי מתייחס זה בתיאורו

mind פי על, חשתמתר, כמראה הילד של העצמי התפתחות. הגליאני  דיאלקטי לתהליך בהתאם, לטבע 

 מתפתח כניסיון ידו-על המתואר, עצמית הרגשה לבין ומחשבות מלים בין קישור של כתהליך, קולי

-mind ב המצויה כמראה הבוגר החברתי העצמי את קולי מתאר זה לתיאור בהמשך. אחר על לשליטה

 ל וחסתהמי לעמדה המתאימה לעמדה קשורה הרגשה כשכל, אישיים רשמים של עולם הכוללת, אדם של

mind -שכן, אחר אדם של -  

…the kind of self –feeling one has is determined by the attitude 
toward this attributed to that other mind. A social self of this sort 
might be called the reflected or looking-glass self: Each to each a 
looking –glass Reflects the other that doth pass…so in imagination 
we perceive in another's mind some thought of our appearance, 
manners, aims…and so on, and are variously affected by it 
(Cooely, p. 90).  

 דרך אחר על שליטה של ניסיון או כוח מאבק כוללים קולי של המשתקף העצמי של התיאור מונחי

  - שכן, מאחרים הבאות השתקפויות נכפות החלש העצמי כשעל מתרחש זה תהליך. השתקפות

…the self that is most importunate is a reflection, largely, from 
the minds of others. This phase of self…expands, in most of us, 
and is liable to sudden, irrational, and grievous collapses…As 
social beings we live with our eyes upon our reflection, but have 
no assurance of the tranquillity of the waters in which we see it. In 
the days of witchcraft it used to be believed that if one person 
secretly made a waxen image of another and stuck pins into the 
image, its counterpart would suffer tortures and that if the image 
was melted the person would die. This superstition is almost 
realized in the relation between the private self and its social 
reflection. They seem separate but are darkly united, and what is 
done to the one is done to the other (Ibid. p. 141).   

 הפרטי העצמי בין המפרידה התהום פני על המגשר וסמוי אפל אחדותי קשר נלמד,  קולי של זה  מתיאור

 Rank של יולדיונ מקור המשמשים לתיאורים דומה זה תיאור. האחר בעצמי החברתית השתקפותו לבין

 שקולי", האחדה...  של הפונקציה“. דואליסטית תפישה של תוצר והוא, הכפיל של החצויה לדמותו ביחס
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 על רס'רוג ששם לדגש הבסיס אולי היא, יחידים בין המאחדת כהשתקפות עצמי של להרגשות מייחס

 .המטופל רגשות שיקוף
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 Rogersדי המטפלי-: תרפיה ממורכזת בקליינט ו"שיקוף רגשות" על 

 ,Rogers, Gendlin  של דיונים על מסתמך, רס'רוג בגישת" שיקוף" או" רגשות שיקוף" במושג הדיון

Kiesler ו-  Truax  )1967 ,(הניתנת באחר הממורכזת תרפיה של פנומנולוגי הערכה מחקר בנתוני 

 למטפלים תרפויטי שיח של מוקלטים קטעים השמעת על מבוסס זה מחקר. סכיזופרניים למטופלים

 . שונים תרפיה מתחומי מומחים

, עצמית-הרגשה של ההיבט על הדגש עם אחד בקנה, עולה רס'רוג פי על הרגשה-ששיקוף להעריך ניתן

 זה הוא קולי ידי-על המתואר" אני"ה. קולי של המשתקף החברתי העצמי בגישת) ”I”" (אני"ה כמשמעות

 " שלנו ברעיונות רגשההה כמרכיב או כהרגשה בעיקר שלנו בחוויה הידוע"

 …know to our experience primarily as a feeling, or as a feeling-
ingredient in our ideas  (Cooley, p. 87). 

 או" מרגיש אני" כמו, והרגשה חוויה במונחי בעיותיהם את המתארים פציינטים עם ניסיונו, רס'רוג בעיני

  – הוא רס'רוג לפי העצמי. המשתנה ובאיכותו העצמי של תהמכרע בחשיבות להכיר לו גרם", עצמי"

…an organized, consistent, conceptual Gestalt composed of the 
perceptions of the "me" or "I" and the perceptions of the 
relationships of this "I" to the outside world and to others (Rogers, 
1975, p. 1838). 

, רס'רוג של בקליינט המתמקדת התרפיה פי על, התרפויטי הקשר של ביותר החשובים ממדיו שלושת בין

 נמסר זה ממד. המטפל מצד" מדויקת אמפתית הבנה" של הממד מצוי, מחקר ממצאי על המסתמכת

 :רס'רוג ידי-על כמתואר", משקפות הערות" דרך המטפל ידי-על לקליינט

Such empathic understanding means that the therapist is at 
home in the universe of the client. It is an immediate sensitivity in 
the here and now, sensing the client's inner world of private 
personal meanings “as if” it were the therapist's own but without 
ever losing the “as if” quality…The therapist attempts “to get 
inside the skin” of his client, immersing himself in the world of 
complex meanings that are being expressed by comments that 
reflect not only what the client is fully aware of but the hazy areas 
at the edge of awareness  (Ibid. p. 1833). 
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 דרך למטופל למסור מנסה שהמטפל אמפתית הבנה של והתהליך) reflection( שיקוף של הטכניקה

 הממורכזת התרפיה של המרכזי ככלי), 473' ע, 1967( וחבריו רס'רוג של במחקרם נמצאו השיקוף

 :בקליינט

For many of the commentators the evaluation of the therapist 
as helpful or unhelpful hinges upon whether he is effective or 
ineffective in reflecting the feelings of a particular patient. 
Reflection of feelings, which can range from inadequate reflection 
of content to an approach to "oneness" with the patient in depth 
reflections seems almost of necessity to involve a basic empathic 
understanding of the patient…There seems to be a clear 
correlation between the reviewers’ assessments of progress and 
their assessments of the effectiveness or ineffectiveness of 
reflection (or communication of accurate empathic understanding 
(Ibid., 1967, p. 500).  

 מיושם ואינו למטופלו מראה שמשמש כמי למטפל" הרגשות שיקוף" המושג מיוחס, אלה בתיאורים

 של זה במחקר הכלולים המטפלים של בעבודתם" שיקוף" המושג של יישומו. המטופל התנהגות לתיאור

 או, אמפתי ובלתי מכני באופן - השיקוף בכלי מהם כמה משתמשים שבו האופן על מצביע, וחבריו סר'רוג

 בין. השיקוף בתהליך ונכשלים, תנאי ללא אמפתית קבלה של תפקיד של נוקשה לעמדה שנקלעים כמי

 ועבודתו שרעיונותיו, מוביל משפחתי מטפל, Withaker מצוי המעריכים צוות של הבכירים המטפלים

-אנליטית תרפיה"ב שדוגל כמי 1967 שנת של הקורא בפני המוצג, ויטאקר. הדיון ובפרק' ד בפרק יוצגו

 כיוונית-החד לפעילות מעבר אל שיקוף של המשמעות את בתיאוריו מרחיב", ביחסים המתמקדת דינמית

 וכך. עמו יםהיחס מערכת את אלא הקליינט את לא התרפיה במרכז מעמיד הוא. זו בגישה למטפל המותווה

 : המטפלים אחד של בעבודתו השיקוף תהליך  את  ויטאקר מתאר

The closeness is obvious by the rapt attention of the therapist in 
his effort to reflect the patient's verbal formulation on the level of 
the therapist's own inner experience of the communication. 
Obviously the therapist must be responding to much more than 
words. His involvement reflects this. The person of the therapist is 
not easily sensed by the listener but many times when the 
therapist inner experience is very coordinate with the patient's 
inner experience. In this framework, their joint affect originates in 
the patient. The therapist suffers, but tolerates the pain. The 
willingness to experience the pain which the patient has not been 
able to tolerate tends to make the patient experience his affect and 
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not try to avoid it to the same degree that he has on previous 
occasion (Ibid. p. 441-2).  

 צמיחתו ופיתוח בקליינט התרפיה מיקוד של בגישה הדוגלים וחבריו רס'רוג של במונחיהם

 :  כך ויטאקר פי על השיקוף מתואר, האינדיבידואלית

For Whitaker, reflection assumes an important role in initiating 
an interactional process which leads ultimately  to patient self-
discovery. A “bilateral meditation” evolves as a consequence of 
the therapist's “replaying” the patient’s messages. Out of this joint 
inner experience of being “alone together” the patient emerges 
"free to disagree with his therapist without doubt and without 
anxiety.”(Ibid. p. 473). 

, ערים הם. הפציינט על הנכפית מבנית מסגרת של כסוג להיראות עשוי ששיקוף לכך ערים וחבריו רס'רוג

: כמו המעריכים המטפלים מתיאורי עולה כך. המטפל מצד כיווני-חד כופה שימוש בו שייעשה לאפשרות

 " הפציינט של לרגשותיו קרובים אינם שיקופיו, זאת עם; מקבל שהוא המסרים את לשקף מנסה המטפל"

…the therapist attempts to reflect those messages which he 
receives; however, his reflections are not close to the patient’s 
emotions (Ibid. p. 491) . 

 מראה אינו' המטפל: "להרגשותיו מודע שאינו מטפל מעבודת רשמיו את ויטאקר מביא אחר בתיאור

 the therapist is “not a corrective mirror but a plain)'" חלקה מראה אלא מתקנת

mirror”) (Ibid., p. 494). ;של הצהרות רק למעשה הם המטפל של המכונה דמויי שיקופיו" או 

 The therapist’s machine-like reflections are" מתקן ערך כל חסרות, משותפת פנטזיה

really only joint fantasy statements( which have no corrective value (Ibid., p. 

 משקף להיות שעליו הגורסת, זו גישה של מושגיה באמצעות המטפל על נכפית תפקידית נוקשות)  .(495

 במאמץ ריאני'הרוג המטפל נלכד תנאי בלא האמפתי השיקוף באמצעות. תנאי בלא ואמיתי מקבל אמפתי

 .לעיל כמודגם, הדדית ובלתי כיוונית-חד תרפויטית להשפעה

Kohutראי -:  שיקוף(mirroring)   והתרפיה המשחזרת של ההְמשגה
 ההשתקפותית הפסיכואנליטית 
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 שלפיה המסורת את ממשיך, קוהוט בגישת והמטופל המטפל לתיאור השתקפות של בהְמשגה השימוש

 טעון שלו הנרקיסיסטי העצמיש זה הוא המטופל ואילו, ראי-שיקוף של יחס למטופלו המעניק הוא המטפל

 וכמתפשט כסובייקטיבי" עצמי" המושג ואת" נרקיסיזם" המושג את מחדש מגדיר קוהוט, זאת עם. תיקון

 ניסוח". השתקפות"ו" מראה" הפסיכואנליטיים המושגים של מחדש הגדרה כך כדי תוך ויוצר), 1966(

 של המונחים בין ההבדל את טשטשמ והוא, ההשתקפות של במינוח חדשים שימושים מעלה זה מחודש

 צרכיו על קוהוט מדבר, למשל כך. המטופל של ולצדו המטפל של לצדו המיוחסים  ההשתקפות

 . ראי-שיקוף של נגדית העברה של היווצרות המאפשרים, המטפל של הנורמטיביים הנרקיסיסטים

 כצורך והסתגלות בריאות של בהיבט הנרקיסיזם ראיית, כלומר –" נרקיסיזם" המושג של פתולוגיזציה-דה

, ראי-בשיקוף הבריא האדם של הצורך בחשיבות והכרה – חייו לאורך האדם את המלווה נורמטיבי

 נגד תגר קורא קוהוט. קוהוט של העצמי בפסיכולוגיית ההשתקפות ממד של מחדש ההגדרה בבסיס מצויים

 בעצמו ולא באובייקטים ושקעמ הבריא הבוגר האדם של הליבידו כל פיה שעל, הפרוידאנית ההשקפה

, הוא, פרויד מאז הנרקיסיזם אל הגישה מן הנובע, נרקיסיזם לדכא התרפויטי הניסיון. נרקיסיסטי באופן

, קוהוט: ראה( זה למושג הקשורה שלילית הערכה ושל" קדומה דעה" של יוצא פועל, קוהוט לדברי

 ).  243' ע, 1966

 הסיטואציה של חדשה הבנייה מצידה יוצרת, קוהוט תבגיש ההשתקפות של הממד של מחדש ההגדרה

 כשההמושג, נרקיסיסטים התפתחות משלבי הפרעות של לתרפיה אפשרות קיימת, בעקבותיה. התרפויטית

 – יותר ומאוחר", נרקיסיסטית העברה" הוא למטופל המטפל בין היחסים שדה את המארגן ההשתקפות של

, קוהוט( עצמי-אובייקט של מראה העברת הכוללת), xiii' ע, 1977, קוהוט" (עצמי-אובייקט של העברה"

 בפסיכולוגיית המרכזיים מהרעיונות כמה של להְמשגה קוהוט של שותפו, לוולף בהתאם). 183' ע, 1984

 : הבא באופן ראי בשיקוף הנורמטיבי הצורך את מגדיר,  העצמי

…we can define the need for mirroring now more generally as 
the universal need of any self to be affirmed as significant (Wolf, 
1985, p. 74). 

  - שבו פסיכולוגי מצב הוא, קוהוט אומר, הראשוני הנרקיסיזם
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…the baby originally experiences the mother and her 
ministrations, not as a you and its actions, but within a view of the 
world in which the I-You differentiation has not yet been 
established (Kohut, 1966, p. 430).    

 ההבחנה היעדר של במינוח קוהוט משתמש, הראשונית הנרקיסיסטית בפאזה תינוק-האם יחסי את בתארו

 שראשיתו  המְראה שלב סייח את בתארו לקן של  מונחיו את מזכיר קוהוט של זה תיאור. אתה-אני של

 ידי על מתוארים לקן בגישת אלה אשליתיים דמותיים יחסים. ממנו שונה גם אך, דמותית דואלית כאחדות

 והזיהוי, הסימבולית הנפרדות של ההבחנה תיעשה בטרם), 165' ע, 1991" (ואני-אתה" כיחסי גוין'אצ

 ). 138-9' ע, 1955, לקן: ראה( You-or-I" אני-או-אתה" יחסי של

 אלא, אובייקטים כאל להורים מגיב אינו התינוק, הנרקיסיסטית הפאזה את קוהוט לתפישת בהתאם

 את לעצמו מעניק הוא). 25' ע, 1971, קוהוט: ראה( ההורה ידי-על עצמו-שלו להאדרה או ראי-לשיקוף

 אובייקטעצמי של הפונקציה" את מגדיר וולף). (selfobject" אובייקטעצמי" ביוצרו המושלמות חוויית

-ואלטר, האדרה, ראי-שיקוף חוויות - העצמי לכידות את ומחזקות המעוררות העצמי חוויות אותן כמספק

 [".  תאומות] אגו

…the function of the selfobject as providing those experiences 
for the self that evoke and maintain the self cohesion, i.e., the 
mirroring, idealizing, and alter-ego experiences (Wolf, 1985, p. 
273).  

 מונחים אל –" נרקיסיזם" למונח מעבר  התרחבו העצמי פסיכולוגיית של ההשתקפותיים מונחיה

 זו תפנית". עצמי-אובייקט" המונח אל המעבר בצד", ראי-שיקוף" ו, מראה" כמו  השתקפותיים -מטפורים

 שלו הגישה את פרויד פיתח במסגרתה אשר, הדחף תיאוריית את קוהוט של טישתונ עם בבד בד מתרחשת

 ). 1984, קוהוט( הנרקיסיזם על

 הנוצרת הפונקציה של הסובייקטיבי ההיבט הם. וולף אומר, עצמי ואינם אובייקטים אינם אובייקטיעצמי

 אישיים-הבין היחסים את יםמתאר ואינם, נפשית-תוך בחוויה מתמקדים אובייקטעצמי יחסי. יחסים ידי-על

 העצמי של תקין לקיום הנדרשים Imagos של חוויה מסמנים הם. אחרים אובייקטים לבין העצמי בין

, לחיים במטופל זה סובייקטיבי היבט מתעורר  התרפויטית בסיטואציה). 271' ע, 1985, וולף: ראה(
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) mirror transference" (המְראה העברת: "נרקיסיסטית העברה של נבדלים סוגים שני בתחילה ויוצר

" תאומית העברה, "יותר ומאוחר), 1971, קוהוט) (idealizing transference" (מאדירה העברה"ו

)twinship transference) (1984, קוהוט  .( 

סובייקטיבית של הסיטואציה התרפויטית -ראי והדיאלקטיקה הבין-שיקוף
 האנליטית, לפי פסיכולוגיית העצמי

 את לאשר האנליסט מן המטופל של דרישתו"כ המְראה העברת את בראשונה תיאר) 1968( קוהוט

 של ראי-שיקוף" של העברה הוגדרה, יותר מאוחר בניסוח). 1985( וולף אומר" המטופל של נוכחותו

, וולף: ראה" (נערץ להיות או, אישור לקבל, מזוהה להיות צורך"כ) 1978, ווולף קוהוט" (אובייקטעצמי

 המשקף, האם בעין לניצוץ אנלוגי הוא במראה המטפורי השימוש), 1968( קוהוט לפי). 274' ע, 1985

 ראי-שיקוף. העצמית הערכתו אישור של בפונקציה, חוץ כלפי מוצג הוא שבו האופן את כמראה לתינוק

 מאפשרת, קוהוט פי על. ראי-שיקוף של בונה לחוויה ולכמיהה התפתחות לעצירת יוביל הורים מצד כושל

 :הגרנדיוזי העצמי בהתפתחות בשלבים הקשורות חוויות של החייאה הרחב במובנה המְראה העברת

The mirror transference occurs in three forms, which relate to 
specific stages of development of the grandiose self:  

1.An archaic form in which the self-experience of the analysand 
includes the analyst; it will be referred to as merger through the 
extension of the grandiose self.  

2. A less archaic form in which the patient assumes that the 
analyst’s psychological makeup is similar to his; it will be called 
the alter-ego or twinship transference.  

3. A still less archaic form in which the analyst is experienced as 
a separate person who, however, has significance to the patient 
only within the framework of the needs generated by his 
therapeutically reactivated grandiose self. Here, the term mirror 
transference is most accurate and will again be employed. In this 
narrow sense, the mirror transference is the reinstatement of the 
phase in which the gleam in the mother’s eye, which mirrors the 
child’s exhibitionistic display, and other forms of maternal 
participation in the child’s narcissistic enjoyment confirm the 
child’s self-esteem and by a gradually increasing selectivity of 
these responses begin to channel it into realistic directions (Kohut, 
1968, p. 489).  
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 הנראה כפי קשור, במראה שלו המטפורי שהשימוש קוהוט מציין), 1971" (העצמי של האנליזה" בספרו

 כישלונו את לתקן באה הקוהוטיאנית האנליטית התרפויטית הסיטואציה". המְראה שלב" מכנה שלקן למה

 :תיאורו להלן. המונח של הצר במובנו המְראה העברת באמצעות, זה שלב של

…it may well be that that the mirror transference in the narrow 
sense is the only one that corresponds, at least in approximation, to 
a recognizable development phase, while the silent merger with 
the analyst through the extension of the analysand's grandiose self 
and the alter-ego transference (twinship) are reinstatements of 
regressive positions taken in early childhood (preoedipally) after 
the failure of the [ שלי הדגשה]  mirror stage. Although there exist 
undoubtedly normal developmental stages of primary identity 
with the object and of primary relationship with an alter-ego-
self…the clinical transference apparently reinstates not these 
primary forms but their secondary appearance in childhood after 
the failure of the mother’s mirror functions (Kohut, 1971, 123-4)  

 המתאפשרת מזו ההשתקפות של לממד שונה תרפויטית התייחסות מאפשרת, קוהוט פי על המְראה העברת

 חיסול"ל התרפויטי הליךהת את מכוונת היא אין, שכן. זה לממד ביחס אחרות ובגישות לקן בגישת

 של ההשתאות את  שובר" המטפל לפיה, הלקניאנית מהגישה בשונה. ממנה להימנעות או" ההשתקפות

 נרקיסיסטית העברה לפתח באנליזה המודרך שעל קוהוט חש, (Thou and I) ואני אתה של המְראה

 עצמם לשים שנכשלו, יוהור של באמפתיה החסר את להשלים הזדמנות למטופל תינתן זה באופן. במלואה

 ).165' ע, 1991, גוין'אצ: ראה( להתפעלותם המשתוקק הילד של במקומו

Wolf ,פסיכולוגיית במונחי האנליטית הסיטואציה את לתאר הבא הקוהוטיאנית הגישה של מובהק כנציג 

 שלו המטפל של הסובייקטיביות פי על התקרבות של אמצעים" הנגדית ובהעברה בהעברה רואה, העצמי

 של דיאלקטיקה" האנליטי בתהליך רואה הוא). 280' ע, 1985, וולף(  האנליזה במהלך" המטופל

" סוביקטיביות-בין" המונח פי על –)  dialectic of subjectivities" (סובייקטיביויות

)intersubjectivity (שטבעו  Atwood ו-Stolorow בין המתרחשת אינטראקציה תיאור לשם 

 דיאלקטיקה במונח בחירתו את מנמק וולף). 119' ע, 1984( למטופל המטפל של יקטיביםהסובי העולמות

 :להלן סוביקטיביויות של
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Because the term interaction alludes strongly to such common 
social phenomena as group interactions, intergroup relationships, 
and interpersonal relationships, one may easily lose the specific 
psychoanalytic meaning of the interactions of subjectivities as  
intrapsychic experience, conscious or unconscious, even though 
the interaction of objects may evoke this experience. Therefore, I 
prefer to talk about the dialectic of subjectivities, leaning on Hegel’s 
use of dialectic as the process by which contradictions are seen to 
merge into a higher truth that comprehends them. Dialectic seems 
a peculiarly apt term for talking about self-selfobject relations 
during analysis, where we can experience the contradictions 
between the subjectivities of self and self-object merging into an 
expanded and sometimes more highly organised self (Wolf, 1985, 
p. 280-1).   

 בוחר שוולף למטופל המטפל ןבי סובייקטיבים-הבין היחסים בתבנית המצויה, ההגליאנית הדיאלקטיקה

 המטפל יחסי את מאפיין לקן. לקן פי על האנליטית בתרפיה הדמותיים היחסים בתבנית גם מצויה, להדגיש

 בתוך המתאפשרת סובייקטיביות" זוהי. סובייקטיבית-בין כדיאלקטיקה האנליטית בסיטואציה והמטופל

 " האשליה של הסוגריים

 subjectivity is admitted into it only within the parentheses of 
the illusion (Lacan, 1953a, p. 91).  

 ההיסטוריה מיוסדת שבתוכו השיח של סובייקטיבית-הבין בהמשכיות" מצוי האנליטי השיח, לקן פי על

 in the intersubjective continuity of the discourse in which the) " הסובייקט של

subject’s history is constituted (Lacan, 1953a, p. 49).  (ההתמזגות על המדבר, וולף האם 

 מן העולה הקונפליקט" שבה כדינמיקה מתארה שלקן", הגל של ידועה דוקטרינה" לאותה ער, הדיאלקטית

 "? מהן אחת של הרס ידי-על רק להיפתר יכול, תודעות שתי של יחד-הקיום

…the conflict arising from the co-existence of two 
consciousnesses can only be resolved by the destruction of one of 
them (Lacan, 1953b, p. 16). 

, למשל, מופיע זה קישור? הגל של משנתו לבין" נרקיסיזם" המושג בין הלקניאני לקישור מודע וולף האם

 הפחד שבה המידה, לכל ומעל): "...14' ע :ראה( בלקן העוסק בחלק נידון אשר, לקן של הבא בתיאורו
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 היא, ואילך מהגל הפילוסופיית המסורת כל בזכות בתודעה  קיים שכבר', האבסולוטי האדון, 'המוות מפני

 ). 28' ע, 1948, לקן" (היחיד של גופו  הרס מפני הנרקיסיסטי לפחד הפסיכולוגי הכפוף

 לקבל למטופלו - ראי-שיקוף של במשמעותו הדן קמובה קוהוטיאני אנליסט - וולף מאפשר, מלקן בשונה

 הבנה על המבוססת שפרשנות מציין הוא. ההשתקפותי הממד בשבירת דוגל ואינו, אשלייתי מחדש-אישור

 מחדש-אישור לשם הבנה ברי ומשאלות צרכים של, שלו ההיסטוריה ועל העצמי מצב של אמפתית

 אינה ראי-שיקוף של זו משמעות). 277' ע, 1985,  וולף: ראה( העצמי את לחזק יכולה  - אשלייתי

, כמראה פעיל באופן משקף אינו האנליסט. גולדברג של מדבריו שעולה כפי, פעיל ראי-שיקוף בבחינת

 של גרנדיוזיות צפיות מאשר  ולא בפועל מעריץ אינו הוא. אישור בתגובות הצורך את מפרש אלא

, מבין שהוא העובדה, במיוחד, או, מדבר שהוא בדההעו או, כשלעצמה האנליסט של נוכחותו. המטופל

 התייחסות).  447-8, 1978, גולדברג: ראה( המטופל על עצמי-אישור של מרגיעות השפעות יש אלה לכל

, המטופל את המטפל של מקיפה כקבלה וולף ידי-על מתוארת, גולדברג של זה בתיאורו למטופל המטפל

 במטפל דמותו את מזהה או עצמו רואה המטופל אין זו גישה יפ שעל האלימינציה דרך על להבין ואפשר

 .  ממשית כבמראה

 לצרכים וולף ידי-על נחשבים, הטיפולית בסיטואציה המתעוררים, המטפל של ראי-שיקוף צורכי

  לגיטימיים

  – שכן

No analyst can be totally neutral and free of bias in regard to 
his  analysand. Even the well-analyzed analyst carries with him 
unanalyzed remnants of archaic expectations to be mirrored and to 
have idealizing selfobject responses available to him (Wolf, p. 281). 

 שמציין כפי, ראי-משוקף ולהיות ארכאיות צפיות של שרידים לחוש המטפל שמקבל הלגיטימציה בצד

 המטופל הוא לו שזקוק מי  ואילו; בו משתמש, המטופל ולא שהמטפל כלי נשאר ראי-שיקוף, וולף

 . הנרקיסיסט
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 למרות, העצמי פסיכולוגיית של האנליטית בתרפיה  הדנים את המשמשת ההשתקפות של ההְמשגה

 התרפויטית ציההסיטוא של השונים לצדדיה נבדל באופן ההשתקפות את לייחס ממשיכה, מחדש הגדרתה

 . האנליטית
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 סיכום

, תרפיה של אנליטיות גישות במסגרת ההשתקפות ושל המְראה של במקומן בדיון מתמקד הנוכחי הפרק

. משתקף חברתי עצמי של לתיאוריות בזיקתה ריאנית'הרוג התרפיה ובמסגרת, התפתחות ושל אישיות של

 ביחסי, והאגו העצמי בהשתקפות מקדתהמת תרפויטית-פסיכו השתקפויות מפת נפרשה הדיון במהלך

 של גישותיהם. ריאנית'הרוג בגישה תרפיה וביחסי, אנליטיות בגישות תינוק אם ליחסי באנולגיה תרפיה

 יחסן אל הזרקורים הפניית תוך, בהרחבה הוצגו וקוהוט רס'רוג, סירלס, ויניקוט, מהלר, לקן, רנק, פרויד

 למטפל השתקפותי מטפורי שימוש של או/ו פותיתהשתק הְמשגה של הייחוס ולאופן להשתקפות

 . והתפתחות אישיות ולחוקרי למטפלים מקור גישות בבחינת הן שנסקרו הגישות. ולתינוק לאם, ולמטופל

 הוצג המטופל. ולמטופל למטפל נבדלת השתקפותית הְמשגה הנסקרות התרפיה גישות כל ייחסו, ככלל

 נחסך אשר ראי-לשיקוף הזוכה, אמפטי תרפויטי ככלי ויד-על המשוקף, המטפל במראת המשתקף כאדם

 דמות של השלכה כפעוט המבצע, ראי-שיקוף המקבל לפעוט אנלוגיה המשמש, פעוט בהיותו ממנו

image המטפל על כמטופל אנלוגי באופן השתקפויותיו את והמשליך, אחר על שלו אשלייתית. 

 במסגרת המחודשת ההגדרה למרות, המטפל של  ולא, המטופל של" לצדו" נשאר" נרקיסיזם" המושג

 האדרת שולי תוך אל המטפל הכנסת - הנורמטיבי המרכז אל המושג והסטת העצמי פסיכולוגיית

 . למטופלו בדומה, ראי-לשיקוף לעתים הוא אף  להזדקק למטפל לגיטימציה ומתן, הנרקיסיסטית

 שעשה השימוש על" הנשענים יחסים –" סובייקטיביויות של דיאלקטיקה" הם אלה תרפיה יחסי, וולף לפי

". אותם המקיפה יותר גבוהה לאמת כמתמזגים נראים ניגודים שבאמצעותו כבתהליך בדיאלקטיקה הגל

 הדדית אינטראקציה של לתיאור", סימביוטי מיזוג" כמו לניסוחים ברקע נמצאה ההגליאנית הדיאלקטיקה

 של כמראה mind-ה. מטופל מטפל יחסי של תהדדיו ולתיאור, תינוק אם ביחסי אשלייתית אחדותית

 את לתאר היטיבו כה ולקן שרנק מטפורי שימוש הוא, הדואליסטי העיקרון של המטפורית צמודתו, הטבע

 של המינד מן השתקפותי מטפורי מעבר חל וויניקוט סירלס של בגישותיהם. בהשתקפות בדונם תופעותיו

 מימושו אל מועלה כמראה בפנים התרפויטי השימוש.  כמראה המטפל פני אל למטופל כמראה המטפל

 '. ג בפרק תוצג אשר ההידמות בתרפית המלא ההדדי הדיאלוגי
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 פרק ג':
 

השתקפות כפולה בתרפיית הידמות דיאלוגית של צמצום 
 הדדי לפי החסידות; דינמיקה של "תהליכים מקבלים"

 לסיטואציות", דיאלוגית הידמות רפייתת" המכונה, החסידות ברוח תרפיה של תרומתה את אציג זה בפרק

 של תהליך על מבוססת הדיאלוגית ההידמות תרפיית, הגישה יוצר, רוטנברג פי על. תרפויטיות-פסיכו

 של הבעיה לעמדת המטפל של ירידתו באמצעות המתרחש דינמי תהליך; למטופל המטפל בין הדדי תיקון

. הדדי אינדיבידואלי עצמי מימוש אל, הדדי תיקון דרך יחדיו לעלות לשניים מאפשרת זו ירידה. המטופל

, כפולה השתקפות ושל" דיאלוגי צמצום" של משולב עיקרון הוא זה תהליך ביסוד המצוי הטיפול עיקרון

 השם. החסידות מייסד, טוב שם הבעל של בראי-המשתקף-הראי דגם שם על" הכפול הראי מודל" המכונה

 תרפיית של התהליכים למכלול זה חיבור במסגרת ניתן, זה רקפ בכותרת המופיע", מקבלים תהליכים"

 .הדדית קבלה של תהליכים שהם, ההידמות

 ומודגש הקבלי הצמצום מיתוס לפי, חסידית-היהודית האתיקה מן הנובעים בעקרונות זו תרפיה של מקורה

 שמפתח לוגיתהדיא בפסיכולוגיה כלולה זו תרפיה. למטופל מטפל בין יחסים של אישי-הבין הממד בה

 מרטין של הדיאלוג פילוסופיית בעקבות הולכת זו פסיכולוגיה). 1991, 1987, 1983( רוטנברג מרדכי

 נבלעים הם ואין, אתה נשאר והאתה אני נשאר האני: "בהם אשר" ואתה האני" יחסי שבמרכזה, בובר

 ).20' ע, 9019, רוטנברג: ראה( 15"חדשה סינתטית לישות' אתה או אני' של דיאלקטי בתהליך

 שיוצר לקשר אתייחס, הפסיכותרפיה של מתחומה לגישות ולהשוותה ההידמות בתרפיית לדון מנת-על

 מאחורי העומד הצמצום  רעיון את אתאר. הפסיכותרפיה לבין דתות של ישועה אופני בין רוטנברג

 של המרכזיים עיקריה את אביא בהמשך. החסידות לפי צמצום יחסי של דגמים וכן, ההידמות תרפיית

 אדון. הראי כפולת ההשתקפות עיקרון את וכן, והתפשטות צמצום - תהליכיה ואת ההידמות תרפיית

 ודומים השתקפותיים מושגים לבין בינו בהשוואה וכן, זו גישה לפי ההשתקפות ממד של ובטיבו במקומו

 המטפל של הדדית השתנות בתהליכי אתמקד. אחרות תרפיה בגישות המצויים", הזדהות"ו" אמפתיה"כ
                                                           

רוטנברג מסתמך על דיונו של הפילוסוף ברגמן בפילוסופיה הדיאלוגית של בובר. לדברי ברגמן: "אצל הגל  15
הסינתיזה בולעת לתוכה את התיזה והאנטיתיזה לידי סינתיזה יותר מקפת, שבה אמנם התיזה והסינתיזה 

מן, ש"ה., הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור שהוא שמורות, אבל יחד עם זאת גם מבוטלות". ברג-נשארות איך
 .248, ע' 1974עד בובר, ירושלים , מוסד ביאליק, 
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 ולהיותו המטפל להשתנות לב תשומת מתן תוך,  זו תרפיה של המנחים מעקרונותיה הנגזרים המטופל ושל

 .מטופלו בפני הבעיה תיקון של מדגים

 - בזה זה נבלעים והאתה האני אין לפיו - למטופל המטפל בין דיאלוגית השתנות של הרעיון יודגש

 . אתה-או-ניא של דיאלקטית להשתנות בהשוואה

 השפעת הדת על הפסיכותרפיה

 טיפול של המקצועיות המערכות לכל: "המתייחס, הרחב במובנו" פסיכותרפיה" במונח משתמש רוטנברג

 all professional systems of treatment aimed at changing…)" אנשים לשינוי המכוונות

 people)  (Rotenberg ,1978 ,מערכות של נחלתן גם הוא אנושי שינוי של ברעיון השימוש). 1' ע 

 מסתמך הוא. תרפויטיות-פסיכו חשיבה מערכות לבין אלה מערכות בין הקשר על מצביע ורוטנברג, דתיות

 כמו חילוניים שמושגים העובדה ועל, חילונית התנהגות על מעצבת השפעה לדת יש שלפיה  הטענה על

 ושל ישועה של למושגים הגדרתם בדרך דומים" הפסיכותרפי" או" עצמי מימוש", "חופש", "שחרור"

 אלה והפסיכותרפיה  הישועה מושגי קשורים, לדבריו). 9' ע, 1990, רוטנברג( דתות המאפיינים גאולה

 קיימות תרפויטיות-פסיכו גישות כי הרעיון. האדם של סבלו עם בהתמודדות עוסקים  שכולם בכך לאלה

 שהוא הפסיכולוגיית התיאוריה ביסוד, לפיכך, עומד דתות של ישועה אופני באמצעות השאר בין עוצבו

-הרציונלית הגישה לפיתוח רבה במידה שתרמה כזו נראית הפרוטסטנטית האתיקה" למשל כך. מפתח

 ..." לשינויה המשמשות ולשיטות לפסיכופתולוגיה מדעית

…the Protestant Ethic appears to have contributed largely to 
the enhancement of the scientific-rational approach to 
psychopathology and to the methods used for altering 
it…(Rotenberg, 1978, p. 1).  

 רוטנברג מציין, תרפוייות-פסיכו גישות לבין קלוויניסטית-הפרוטסטנטית האתיקה שבין בקשר בדונו

 אנשים בין הפעורה התהום את מדגישה ובזאת, האדם שבתוך לטוב הרע בין מפרידה" הדתית שהגישה

)..." הקאלוויניסטית בדוקטרינה והמקוללים הנבחרים כדוגמת( כרעים המסווגים לבין כטובים המסווגים

 טוען רוטנברג. ולרע לטוב ביחס דואלית תפישה עומד זו גישה של ביסודה). 32' ע, 1990, רוטנברג(

  תרפיה גישות על השפיעו, אותה המאפיין) salvation" (שועהי" והמושג, הפרוטסטנטית שהאתיקה
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, לטענתו, עומדת הפרוטסטנטית הגישה. ביעילותן פגע והדבר), Rotenberg ,1978( דינמיות-פסיכו

 היא כן כמו. לטיפול ניתנים בלתי מטופלים לבין לטיפול הניתנים מטופלים בין המפרידה תפישה מאחורי

 להגיע כדרך שלו האשמה וברגשות בעבר האדם של בסבלו הללו גישותה של הממוקדות על משפיעה

 . עצמי למימוש

 לבין, אותה המאפיין" ישועה" והמושג החסידית האתיקה שבין הקשר את גם רוטנברג בוחן דומה באופן

 הדרך מן בשונה). Rotenberg ,1983( חלופי תרפויטי מודל ומפתח, ממנה הנובעים התרפיה עקרונות

 עצמי בעינוי התמקדותו את ופוסלת, האדם של בעתידו לישועה החסידית הגישה ממוקדת, נטיתהפרוטסט

 יעיל לשינוי להגיע מנת-על שמחה של חוויות יצירת על מבוססת  זו גישה. רעות מחשבות של ובהדחקה

)Rotenberg ,1978 ,186' ע .( 

 היעדר" הוא שהרע הרעיון על המסתמכת - אחדותית – המוניסטית הנוצרית בתפישה גם דן רוטנברג

, סטרי-חד באופן האדם על המשפיע, סטטי אל של לדמותו מתאימה הישועה פעולת לפיה ואשר", הטוב

 בין מבחין רוטנברג. הדדית עליו להשפיע אפשרות לו שתהיה מבלי דמותו את לחקות מצווה האדם ואשר

 ).40' ע, 1990, רוטנברג( סידיתח-היהודית בתפישה הדינמי המוניזם לבין זו מוניסטית תפישה

 הישועה גישת בין בהבדלים דיונו את רוטנברג מרחיב) 1990, 1983" (הצמצום בסוד קיום" בספרו

 התנהגות של דפוסים על השונות הגישות של בהשפעתן ודן,  ישועה של הנוצריות הגישות לבין החסידית

 זה מודל". הדיאלוגית ההידמות תרפיית" הקרוי תרפויטי מודל מפתח הוא. תרפיה גישות ועל חברתית

 הזולת של מרכזיותו. הזולת את במרכז המעמידה, האדם של ותיקונו לישועתו החסידות גישת על מבוסס

 . זו לגישה ייחודי מאפיין והיא, הצמצום רעיון על מסתמכת בחסידות האדם תיקון בתהליך

 רעיון הצמצום והתיקון בתפישה החסידית

, לפיו, הצמצום של הקבלי המיתוס מן והתיקון הצמצום רעיון את שואבת שהחסידות מציין רוטנברג

 '" הכלים שבירת...' של  קוסמולוגי-אלוהי מתהליך כתוצאה לעולם בא,  כרע שנראה מה או, הרע"

…evil, or what appears to be evil, came into the world as a 
result of a cosmological-divine breaking (“shevira”), which is 
called the "breaking of the Vessels” (1978, p. 188). 
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  – אחרות תיקון מגישות ובשונה, זה לרעיון בהתאם 

 סדר את ולתקן להחזיר ובמאמציו בחובתו תלויים האדם של ותיקונו ישועתו 
 העלאת...' החסידות בשפת שנקראות פעולות ידי-על[, הכלים שבירת] שהשתבש העולמות
: ראה( העליון למקורם להחזירם כדי בעולם הפזורים הקדושים הניצוצות חילוץ   'ניצוצות
 ).39' ע, 1990, רוטנברג

 – לאדם אלוהים של יחסו במונחי

 כשותף לפעול לאדם לאפשר וכדי לעולם מקום לפנות כדי מרצונו האל הצטמצם 
 ). 40' ע, שם( בידיו המופקד הקוסמית השבירה תיקון כוח ידי-על, בראשית למעשה

 העולם תיקון בתהליך אקטיבי שותף האדם בהיות, ודינמי פעיל מודל הוא זו גישה לפי, התיקון מודל

 פעולות ידי-על זאת לעשות מצווה והוא, לטוב ולהופכו הרע את לתקן האדם של בכוחו. השתבש שסדרו

 ".ניצוצות העלאת“ הקרויות תיקון

" צמצום"  הם, רוטנברג אומר, החסידות של אישית-הבין התורה להבנת המכריעים המושגים שני

 : הדינמי אפיו את זה תיקון לתהליך המשווים", התפשטות"ו

  עצמה באלוהות המתחולל התהליך את המסבירים המרכזיים הקבליים המונחים שני 
 אדםה את לברוא כדי תוכו אל נסוג צמצום ידי-על אלוהים". התפשטות"ו" צמצום" הם

 להפריד נועד אשר, עצמו תוך אל אלוהים נסיגת של סופי-אין תהליך זהו. מקום לו ולפנות
 האור מוחזר באמצעותו אשר, והתפשטות צמצום של סופי-אין תהליך. לחול קודש בין

 הצטמצמות עם בבד בד. העולם אל ומוקרן חוזר הוא וממנה האלוהות תוך אל הגנוז
, רוטנברג: ראה( וחביקה התפשטות פעולת גם חוללתמת העצמית והתכנסותה האלוהות

 ).110' ע, 1990

, מתארו צמצום שהמונח, אחד תהליכי מכלול של ביטוייו הם ולמעשה ההתפשטות מן נפרד אינו הצמצום

 צמצום של הקוסמי לתהליך. האצלה או בהתפשטות ולא בצמצום המתחילה המוצא נקודת הדגשת מתוך

 רשמי, זה לרעיון בדומה. בחסידות שפותחו החברתיות בנורמות ביטוי דילי הבאה, אנושית בבואה יש

, והשמיים האדם בין גומלין זיקת אפוא קיימת. בשמיים משתקפים או נקלטים האדם של התנהגותו

. הכלים שבירת מחמת שנוצר קלקול אותו של תוצאה שהוא, בעולם הרע את לתקן האדם מחויב ומתוכה

: אחרות במלים. האדם כלפי אלוהים של להתנהגותו בדומה - להצטמצם עליו, זה תיקון מעשה לקיים וכדי

 מייסד, טוב שם הבעל. הבריות אל ביחסיו האל של המצטמצמת להתנהגות להידמות עליו תיקון לשם
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 בכך הן, בעולם הרע לתיקון המעשית הדרך את בכך וסלל עממית לשפה הקבלה את תירגם, החסידות

 ).   עצמי צמצום ידי-על( תיקון של מעשית דרך בהנחילו והן,  והטוב  הרע גימוש את מחדש שהגדיר

 יחסי צמצום: מרכזיותו של הזולת, הממד הפעיל, הדדיות 

 של יחס היא שלו החברתיות המשמעויות מן אחת. זולת אל כיחס תמיד מנוסח החסידי" צמצום" המושג

 שאינה - ואנוכית אינדיבידואלית – המוחלטת מיתהעצ מהתבטלות שונה זה מושג. האחר כלפי עצמי ביטול

 :זה הבדל מסכם רוטנברג. נוצריות דתות של ישועה בדרכי המופיע לזולת היחס את בתוכה כוללת

 הדרישה: פעילים ציוויים שני בין גומלין תלות מלכתחילה אפוא טבועה בחסידות 
 האדם הידמות של ןוהעיקרו, מזה חברתית 16ולהתכללות העצמי את המצמצמת להתבטלות

 הקוויטיזם לבין החסידות של הפעיל 17הקוויטיזם בין ההבדל שורש זהו. מזה ה"לקב
 ). 112' ע, שם(  וסביל אינדיבידואלי שהוא, הנוצרי

 ועוצמתה כוחה מובן את רוטנברג מחדד, טוב שם הבעל של תלמידו, ממזריטש המגיד דברי על בהסתמכו

 התיאוריה של העיקריים מושגיה את מגדיר כך ומתוך, צמצום של או עצמי ביטול של זו התנהגות של

 :שלו

 של מוחלט בביטול כרוכה אינה לאל ההידמות ידי-על החוכמה את להשיג העצה 
 לקליטת בנפשו מקום ובהכשרת עצמו בצמצום: כלומר", עצמו הקטנת"ב אם כי, העצמיות
 עצמיותו על לחלוטין מוותר אדם כאשר כלל אפשרי שאינו דבר; הסובב העולם של רשמיו

 זאת עם אך פרדוכסלי מובן, הייחודי החברתי המובן של מקורו זהו. החופשי רצונו ועל
 צנטרי-האלטר האינדיבידואליזם של הפילוסופיה הממצה לביטוים הגיעו שבו, תוקף-רב

 ).112' ע, שם(   החברתית הצמצום ותורת וההדדי[ האחרות או האחר שבמרכזו]

 רק האדם של האינדיבידואלי העצמי מימושו מתאפשר, רוטנברג לפי, החסידות של אישית-הבין בתורה

 רוטנברג. האל של המצטמצמת להתנהגותו  להידמות הדרישה מתוך, במרכז האחר את המעמיד יחס דרך

 לעמדה משלים באופן. ההתייחסות) צנטר( במרכז) אלטר( האחר העמדת - צנטרי-אלטר זה יחס מכנה

,  העצמיות של מחיקה בה שאין, עצמי ביטול של והדינמית הפעילת העמדה מצויה, זו ריתצנט-אלטר

 יחסי בדגם הכלול מובן היא צנטריות-אלטר. מתקנת עוצמה בה יש, לכאורה, פרדוכסלי באופן ואשר

 על כאמור מבוססות אשר, חברתית אינטראקציה של מערביות בגישות המתואר מזה השונה", ואתה-אני"

                                                           
צו חברתי חסידי של השבת החריג אל הקהילה, מתוך ראיית האחדות של  - inclusion -כילול או התכללות  16

האפייני לתפישה  הטוב והרע בהתאם לתיאור רוטנברג: "...הכילול ...של החריג באמצעות הצמצום ההדדי,
 (.140, ע' 1990צנטרית הקהילתית..." )רוטנברג, -האלטר

ידי -"בתולדות הדתות נודע הקוויטיזם כתיאוסופיה נורמטיבית, המלמדת את דרך הישועה על -קוויטיזם  17
 (.109,  ע' 1990(..." )ראה: רוטנברג, annihilatioהתבטלות עצמית מוחלטת )התאפסות העצמי, 
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 שם. תיקון לשם" אתה"ב צורך בלא, התיקון תהליך במרכז" אני"ה מושם אלה בגישות. נוצריות תאתיקו

 עצמי מימוש הופך, רוטנברג לפי, כך. וסביל סטטי אל של דגם חיקוי דרך עצמו את לתקן האדם נדרש

 . הדדי ובלתי, צנטרי-אגו אינדיבידואלי למימוש אלה בגישות

 ביטויה. קפיץ של לפעולתו בעוצמתה משולה, האל פעולת כמו יתהחברת, וההתפשטות הצמצום פעולת

 - החסידית בקהילה חברתי תפקוד של צווים שהן, התייחסות עמדות באמצעות מתוארים ההתנהגותיים

 :רוטנברג ידי-על כמתואר, אחדות או 18 כילול,  ענווה,  איון  - האני ביטול, העצמי ביטול כמו

 לשם -  צמצום ידי-על מתגברת האלוהית צמההעו, קפיץ של לפעולתו בדומה 
 שתהליך וכפי. חברתי לתפקוד מופנה... החסידי הצמצום גם כך. והתפשטות התעלות
 ההתכנסות...  בלא אפשרי אינו, בעולם השפע את המחדש, האלוהי והחיבוק ההתפשטות
 מצוםבצ הקשור, החסידות של, העצמי הביטול, האיון צו את גם לבחון יש כך, והצמצום

' ע, שם( חברתי צו שהוא, האחדות או, ההתכללות צו עם אחת בכפיפה גם, ובענוה העצמי
112 .( 

 משמש שהתנהגותו האדם של העוצמתית אישיותו שמקרינה הרושם בהקהיית מתבטא האנושי הצמצום

, אורו את אלוהים מעמעם שבו, האלוהי כצמצום כמוה. הזולת של צמיחה לאפשר מנת-על, לחיקוי דגם

 :  רוטנברג אומר

 כדי, אישיותו עוז שמקרין הרושם את להקהות הפרט מן תובע האנושי הצמצום גם 
 לזניחת לא ואף, גיסא מחד חזקה אישיות על לוויתור דרישה זו אין אולם. הזולת אל להגיע

 בנוכחותה לחוש יוכל שהזולת כדי האישיות של כוחה לכיסוי אלא, גיסא מאידך הזולת
, והאתה האני בין שיח-דו - קשר עמה וליצור הפנוי החלל אל לצמוח, חבויהה או הרדומה
...  יותר הגדול" מאור"ה של הצטמצמותו מכוח ביניהם שנוצר אישי-הבין בחלל הנפגשים

 ושפל גיאות של כבמקצב חובקת והתפשטות הדדי צמצום מתחלפים...  זה דינמי תהליך[ב]
...   הצורך בעת יד לחברו להושיט כדי ברקע רנשא אך נוכחותו את בו מצניע האדם... 

 ). 113' ע, שם(

 הצמצום תנועת את מדמה הוא שבו, ובנו אב ביחסי צמצום, המגיד של במשל דבריו את מדגים רוטנברג

 הדדי כשהיבט", ואתה אני" בין הדדי צמצום של מפגש זהו. מחבואים משחק למעין ביחסיהם וההתפשטות

 הבן גם ואז, לדרכו והלך אהבתו את האב שמצמצם צמצום ידי-על: "להלן גידהמ מדברי בקטע מודגש זה

 – שהאב מסביר רוטנברג). 59' ע, ז"תרפ, המגיד..." (קטנות מעשה כן גם צימצם

                                                           
 .78שוליים עמ' ראה הערת  18
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 עצמו את מעלים אלא, לנפשו עוזבו ואינו האתה עם מגע מנתק אינו, האני, המתחבא 
 האתה של לבו תשומת את לעורר הכוונ מתוך, עין להרף, רגע בהבזק עצמו את וחושף

 ). 113' ע, שם( אהדדי ומתגברת הולכת אינטראקציה לשם אותו ולשמור

 לא ואף, פסיבי היעדר אינה בנו אל האב של המצטמצמת שהתנהגותו רוטנברג ממחיש זה משל באמצעות

 מדגם תמהותי שונה פה המתואר הדינמי אישי-הבין יחסים דגם. בנו אל האב של מסתייגת התנהגות

. הדדית קבלה על מבוסס שהוא משום, זאת; סטטית מופת דמות של חיקוי על המבוססים הייחסים

 .  זו הנחה על מושתתת רוטנברג של אישית-הבין התיאוריה

 עיקרון ההידמות ההדדית

 שהשתבש, המקורי האלוהי הסדר את לתקן האדם מעשי של בכוחם יש, התיקון של המנחה העיקרון לפי

 לאב בן בין דומה השפעה מתרחשת כך, אלוהיו על משפיע שהאדם כשם. הכלים שבירת של קולהקל בשל

 מכוח, "אותה ולשנות, להידמות דגם המשמש השותף של אישיותו על להשפיע ביכולתם. לרב תלמיד ובין

 ). 114' ע, שם" (שביניהם ההדדיות יחסי

 ואשר הצמצום של כמקורו הזולת כלפי הרחמים את המציין, טוב שם הבעל דברי על מסתמך רוטנברג

 זה תהליך. רחום באופן עמו ולנהוג להצטמצם הוא ברוך לקדוש גם גורם הוא, רחום שכשהאדם טוען

 שבמהלכה, והצמצום הרחמים התנהגות היא ההידמות". הידמות" או 19"הידמות" רוטנברג ידי-על מכונה

 או הלומד של המצטמצמת התנהגותו מכוח בהדרגה מושפע להתנהגות דגם המשמש השותף עצמו מוצא

 מעל התעלות של מובן זה הידמות לתהליך נותנת, דגם המשמש השותף על הלומד השפעת. הבן של

                                                           
19 Aemulatio  -  בספרוThe Order of Things” “  מציין מישל פוקו שמושג השתקפותי זה הלקוח מן הפרשנות

ששימשו כמקור  -  similitudeאו   resemblance - של טקסטים דתיים, הוא אחד מארבעת הסוגים של דמיות
תנה מקומה של הדמיות כמקור של ידע לסדר הידע של התרבות המערבית, עד תום המאה הט"ז. לאחר מכן מש

 הדברים בעולם. להלן מקצת מתיאורי ההידמות שמביא פוקו: 
 

The second form of similitude is aemulatio: …There is something in emulation of the reflection and the 

mirror: it is the means whereby things scattered through the universe can answer one another. The 

human face, from afar, emulates the sky, and just as man's intellect is an imperfect reflection of God's 

wisdom, so his two eyes, with their limited brightness, are a reflection of the vast illumination spread 

across the sky by sun and moon;…The relation of emulation enables things to imitate one another from 

one end of the universe to the other without connection or proximity; by duplicating itself in a mirror 

the world abolishes the distance proper to it; in this way it overcomes the place allotted to each thing. 

But which of these reflections coursing through space are the original image? Which is the reality and 

which the projection? It is often not possible to say, for emulation is sort of natural twinship existing in 

things; it arises from a fold in being, the two sides of which stands immediately opposite to one another 

(Fucault, 1970,  P. 19-20). 
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 רוטנברג מתאר וכך. להשפעה ניתן ובלתי סטרי-חד סטטי דגם של החיקוי ממובן בשונה, זאת – השותף

 ":סטריות-חד" אקציהאינטר לגישות השוואה מתוך, הדדית הידמות של התהליך את

 הצדדים שני את בהדרגה  ומפתח המעלה, גומלין תהליך הוא הצמצום תהליך... 
 דומה תהיה שהתנהגותו לשאוף, ה"לקב להידמות לשאוף מכוון האדם. חלק בו הנוטלים

 הוא, בצו הנתון התיקון בכוח,  כך ידי-ועל; אותה מדמה שהוא כפי האלוהית להתנהגות
) הידמות( בהידמות מדובר אם בין. לציפיותיו עצמו את להתאים ה"קבה את מכריח כביכול

 אדם של החנונה התנהגותו של בהידמות מדובר אם ובין, ה"מהקב המצופה ההתנהגות של
 ששאיפת ככל: עשויה בצבת צבת הוא ההדדי הצמצום עקרון, דגם המשמש ודם בשר

 החיקוי-מושא" מחויב" כן, יותר גדולה החיקוי-מושא של הצמצום-להתנהגות ההידמות
 ). 115' ע, שם...   (יותר ורחום חנון להיות

 של משמעותו גם היא, אליו הידמות יצירת ידי-על, הדגם דמות על הבן של או הלומד של זו השפעה

 יודעים בטרם מעלה כשאיפה כמוה חוצפה, רוטנברג לפי. חיובי מובן לו יש שבחסידות", חוצפה" המושג

 אב שבין החסידי היחסים דגם ממאפייני חלק היא החוצפה. עתיד שרואים לפני בתקווה כציפיה או, לטפס

 . לבן

 המתואר היחסים מדגם מהותית השונה דגם יוצר, ובן אב ביחסי פה המתואר ההדדית ההידמות עקרון

 - החסידי היחסים בדגם. האדיפלי למיתוס הפרוידיאני בפירוש

 נגד בכך מתריס הוא ואפילו, מצפונו לו ורהשמ כפי לעשות בנפשו עוז מרהיב אדם 
 המיתוס את שמבארים כפי", האב רצח" תכליתה אין זו התנהגות...  אלוהיו או אביו

 שהוא, לבן פעולה מרחב ומתן הידמות, הדדי צמצום האל האב על לכפות אלא, האדיפלי
 ובהתנסות שבהתרסה הפנים-העזת ידי-על לגדול שיוכל כדי, הגומלין בפעולת החלש הצד
, האב כלפי" חוצפה"שה הרי, אישיים-הבין היחסים בבסיס עומד ההדדי שהצמצום והיות... 

 שנאה אותה בהכרח מולידה אינה, כלשהי גומלין לפעולת שותף כל כלפי או סמכות כלפי
 ).115' ע, שם...  (בן-אב יחסי את דפרויד אליבא המאפיינת אמביוולנטית

 הוא בה המכריע שההיבט כך על מצביע הוא. בן-אב יחסי של הדגמים שני של זו השוואה מפתח רוטנברג

 המשמש השותף על להשפיע יכולתו ואי  - הילד -  "החלש השותף" של המוחלט העצמי הביטול עמדת

, החלש השותף רק הוא אלה ביחסים שמשתנה מי זו גישה פי שעל העובדה וכן; הפרוידיאנית גישה, כדגם

 את לבטל הפרוידיאני בדגם הבן נאלץ לפיכך. מצטמצם ובלתי סטטי הנו גםכד המשמש השותף שכן

 ובלתי להשפעה ניתן בלתי, נוקשה פרוסי לאב כך אחר בעצמו שיהפוך כדי, "אביו בפני עצמיותו

 ).126' ע" (מצטמצם

  - ואומר מוסיף רוטנברג
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 לאחר אישיות שינוי מניחות אינן הסוציאליזציה של דינמיות-הפסיכו התיאוריות 
 שינוי תהליך בהכרח מציגה מהן הנגזרת והבן האב של האינטראקציה פרדיגמת, הילדות

 רק מיוחסים בו הכרוכים ההזדהות ומאמצי בו הגלומות השינוי אפשרויות אשר, צדדי-חד
 ). 126' ע, שם( הגומלין-בזיקת החלש לצד אומר הווה - לבן

 מנסה ההדדית ההידמות בתהליך, סטרי-חד באורח בהא עם הבן הזדהות של הפרוידיאני הדגם מן בשונה

 על שרוכב למי משול הבן, רוטנברג לפי. עליה להתעלות ואף האב להתנהגות בהתנהגותו לשוות הבן

  הפרשנות פי על ואדיפוס לאיוס יחסי כבדגם,  אותו רוצח או גופו על שדורך למי ולא, האב כתפי

 - השותפים שני של ההדדי ההשפעה כוח מודגש ,הדדית הידמות יחסי של בדגם. הפרוידיאנית

 ). 116' ע, שם..." (מהם שמצפים מה לפי להתנהג זה את זה ומכריחים הגומלין בפעילות המתקשרים"

 הדיאלוגית: תרפיה יחסי של מנחות פרדיגמות שתי רוטנברג מדגים, היחסים דגמי שני באמצעות

 בדרך וכן, והמטופל המטפל בין אישיים-הבין היחסים תבראיי מזו זו נבדלות אלה פרדיגמות. והדיאלקטית

)  המטפל( האני, 21דיאלוגיים תרפיה יחסי של בדגם. 20המטופל של חייו לאירועי הפרשנית ההתייחסות

, דיאלקטיים תרפיה יחסי בדגם. זה בצד זה צמצום יחסי קיום תוך, ייחודם על שומרים) המטופל( והאתה

-ההגליאנית הדיאלקטיקה" על הסתמכות יש, הסירוס ורעיון אדיפלי-הפרוידיאני הפירוש לפי שנבנה

 ). 32' ע, 1995, רוטנברג" (אתה-לא-אני של אופי הנושאת החלפה של מרקסיסטית

 תרפיית הידמות דיאלוגית

" הדיאלוגית ההידמות תרפיית" רוטנברג מכנה וההתעלות ההידמות עקרון על המושת התרפיה תחום את

, הידמות דרך התיקון עקרון על מבוסס הדיאלוגי-התרפויטי הרעיון). 116' ע, 1990, רוטנברג:ראה(

 כמושא או" מופת כדמות המשמש השותף" לבין", החלש השותף“ בין הדדיים יחסים דגם ביסוד העומד

 או/ו אישיותיים התפתחותיים אינטראקציה דגמי של במונחים מנוסחים רוטנברג של תיאוריו. לחיקוי

 תרפיית את מאפיין רוטנברג. התרפיה לגישת החסידי התיקון עקרונות את מיישם הוא רכםד, חינוכיים

                                                           
בהיבט של יחס פרשני לסיפורי חיים של מטופלים העולים בפסיכותרפיה, מושתתות פרדיגמות אלה על    20

הגליאני המתווה את צורת הפרשנות בגישה -לצופן העל הדיאלקטיעל תרבותיים. בהתאם -שני צופני
צדדי. -פרוידיאנית", המטפל כופה את פרשנותו על המטופל באופן "פאנדמנטליסטי" או חד -ה"אדיפלית  

לוגי של הפרשנות היהודית מדרשית וגישת הצמצום הקבלי, המטפל מתווה יחס -בהתאם לצופן העל הדיא
 (. 1994ר למטופל לבחור את הפירוש המתאים לו )ראה: רוטנברג, פרשני פלורליסטי ומאפש

 
חשיבה" )ראה:  -קיום, או לחלופין רצויים בין שתי צורות  -, שענינה דוlogo-diaבצורה  dia"הקידומת   21

 (. 37, ע' 1995רטונברג, 
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 הביטול ומידת החוצפה עמדת: השותפים שני בין ההשפעה תיאור של מוצא נקודות שתי מתוך ההידמות

 .לעיל שתוארו, העצמי

 ההשפעה םבדג הלומד של או הבן של לעמדתו בדומה, החוצפה מעמדת ההידמות תרפיית בתיאור

 כדגם המשמשת הדמות של העתידית התנהגותה על התעלות ההידמות כוללת, החינוכי או/ו ההתפתחותי

 ההידמות תהליך מופנה, עברי  מצב של שחזור על המושתת, דגם חיקוי של מתהליך בשונה. כמופת או

 של יצירתי שחזור תהליך כאן מתאר רוטנברג. 22"אוטופי שחזור" רוטנברג ידי-על ומכונה לעתיד

 את זה באופן המתקן, החלש השותף  שמאמץ התנהגות; הדגם דמות של האפשרית החדשה התנהגותה

 :הבא באופן ידו-על מתוארת המשחזר-המלא במובנה ההידמות. התנהגותו

 שבאמצעות השחזור, החיקוי באמצעות המופת התנהגות של העתקתה על נוסף 
 על השחזור עולה וכך, להידמות המבקש של העצמית התעלותו את גם מכיל ההידמות
 ).116' ע, שם( המופת

 תרפיית ההידמות ההדדית ומודל הראי הכפול

 רעיון את המדגיש תיאור מכילה, העצמי הביטול עמדת של המוצא מנקודת ההדדית ההידמות תרפיית

, תהזול אל מופת דמות המשמש השותף עצמו מצמצם זה בתהליך. השותפים של ההדדית השתקפותם

. הדדי באופן שותפו כילול תוך עצמו ומתקן - הזולת של  חסרונו בעמדת, כלומר – כחוטא עצמו רואה

 הראי מודל" מכונה,  החוטא של מצדו המופת דמות של והתעלות חיקוי גם הכולל, זה תיקון תהליך

-בין יחס של ייחודית צורה באמצעותו מסביר שרוטנברג, ההדדית ההידמות עקרון מצוי במרכזו". הכפול

 : ט"הבעש של הבאים בדבריו המתואר השתקפותי אישי

 שמץ[ בעצמו] בו שיש יבחין' א על שמע או עבירה דבר שראה לאדם נזדמן שאם 
 ידי-על עמו שיכלול אחר בתשובה יחזיר הרשע ואז... עצמו את לתקן ושירגיש זו עבירה
 ט"בעש( טוב הרע את שהשתע טוב ועשה מכלל שיהיה תגרום ואז' א אדם שכולם אחדות

 ).    כא' ע, 1975' א

 את זה מביאים הצדדים שני, "זה כפול השתקפותי בתהליך. ט"הבעש של בראי-המשתקף-הראי דגם זהו

 המשמש החסידי האדם. לזה זה מראות משמשים ושניהם), 118' ע, 1990, רוטנברג" (שינוי לידי זה

                                                           
(. "גרשם Scholem, 1972רוטנברג משתמש במושג זה בהשפעת מושג המשיחיות האוטופית של גרשם שלום ) 22

שלום מבחין בין המשיחיות הרסטורטיבית של הנצרות, המציגה את העתיד רק כבריאה של עבר שהיה וחלף, 
לבין 'המשיחיות האוטופית', פרי רוחה של היהדות, שלפיה צופן העתיד, נוסף על שחזור העבר, גם מצב טוב 

 (. 14יותר שטרם היה לפנים" )רוטנברג, ע' 
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 אליו מצטמצם שהוא משום - החוטא הפרטנר - הזולת בחטאי משתקפים חטאיו את רואה, החיקוי כמושא

 כמראה לו משמש הוא המידה באותה. זו חוטאת להתנהגות חיקוי של מושא משמש) החוטא( הוא כאילו

 הראי מודל את משווה רוטנברג. זולתו ושל שלו ההדדי לתיקונם מביא זה ובאופן, להעלותו מנת-על

-החד החיקוי מודל" כמו, השתקפותי מושג הכוללים, יתחברת אינטראקציה של אחרים למודלים הכפול

 ומודל) 1902( Cooley של בראי המשתקף" העצמי מודל" או), Bandura )1969 בגישת" סטרי

 באחר ההשתקפות מתוארת, רוטנברג כותב, הללו הגישות בכל). Mead )1934 בגישת המשתקף העצמי

 הדמות מן תושפע כדגם המשמשת שהדמות תלאפשרו מתייחסות אינן הן". גרידא פסיבית בצורה"

 ). 118' ע, 1990, רוטנברג" (הדגם התנהגות המחקה או תפקיד המסגלת"

 על המושתת החסידי היחסים בדגם שותפים שני בין הכוללת הגומלין פעולת את רוטנברג מציג בהמשך

 :סטרי-ודו דינמי השתקפותי כתהליך, הידמות

 השותפים אחד שאם ההנחה על מושתתת והפעילה הכפולה ההשתקפות תפישת 
 שחיקה משום אלא זאת אין, כלשהי פסולה התנהגות בדרך בעקשנות דבק הגומלין לפעולת

 בולטת או שקופה, ראויה די לא למצער או פסולה שהייתה, שותפו של ההתנהגות דרך את
 בכך, התנהגותו את החיקוי-מושא יתקן זה לקח של לאורו אם, כן ועל. מופת לשמש מכדי
 סטרי-ודו דינמי רפלקטיבי לתהליך ההידמות הופכת כך. דרכו את לתקן שותפו אותו הביא

 ). 118' ע, שם(

 משל" על רוטנברג מסתמך, סטרי- ודו דינמי השתקפותי כתהליך הידמות של הרעיון פיתוח במהלך

" המְראה משל" .עשרה-השמונה המאה מן הראשון החסידות תולדות כותב, יוסף יעקוב' ר של" המְראה

 שנותן בפירוש. החסידית העולם בתפישת הכלולים השתקפות ושל מראה דימויי של מהמונחים חלק הוא

:  הבא המשל את בצדו מביא הוא), ד"פ אבות" (אדם מכל הלומד חכם איזהו, "למאמר יוסף יעקוב' ר

 יעקוב" (זולתו חסרון שרואה ידי-על חסרונו יודע במראה המסתכל[ש] כמו, אדם מכל הלומד הוא חכם"

, והחוטא זוסיא' בר המעשה סיפור את גם מסביר,  רוטנברג אומר, זה מראה משל). רנט' ע, 1963, יוסף

 :  להלן מובא ואשר", הגנוז אור" בספרו בובר  ידי-על המתואר

 של עבירותיו את פונדקאי של מצחו על וראה מאניפולי זוסיא רבי בא אחת פעם 
 עליו נפלה, לו שהקצו בחדר יחידי כשהיה אבל. זיע בלי דומם עמד הקל שעה. רבות שנים
 מה, מרושע רשע, זושא, זושא: וצעק החיים שיתוף חרדת תהילים מזמורי זמרת בתוך
 יהא מה, מטורף סכל, זושא. טעמת שלא עוולה ואין אותך משך שלא שקר אין הרי? עשית
 חטאיו הם כאילו, וזמנו מקומו רוףבצי אחד כל הפונדקאי של חטאיו את קרא והנה? עליך
 את ושמע הדלת לפני עמד המופלא האיש אחרי בחשאי שהלך הפונדקאי. בבכי וגעה, שלו
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 ונפשו, והחסד החרטה בלבו התלקחו כך אבל, עמומה בהלה עליו תקפה מתחילה. דבריו
 ).  224' ע, 1979, בובר.     (אלוהים לקראת ניעורה

, הדדית הידמות דרך התיקון תהליך של עוצמתו מומחשת זה בסיפור םהמודג המדהים התיקון באירוע

 מודגשת זה בתהליך. המתקן -  מופת דמות המשמש האדם של המצטמצמת בהתנהגותו המתחולל

 המתקן השתנות. 23זמני מיסטי חווייתי מצב בתוכו הכולל ומבוקר מכוון כאופן, עצמו המתקן של השתנותו

 הכרחי כהיבט הזולת אותו של השתנותו את כוללת תיקון לשם בזולת ותלות. כשלעצמה מתחוללת אינה

 להכיר מוכן אינו אף[ האחר דרך תיקון] האלטריזם: "באומרו זאת מדגיש רוטנברג. התהליך של

 את לתאר אפשר). 119' ע, שם" (הזולת של עיצובו דרך נעשה אינו אשר עצמי מימוש של באפשרות

-על, הסוטה מדרגת אל כנפילתו או כירידתו גם, זה בסיפור כמודגם, מופת דמות המשמש המתקן השתנות

". החיים שיתוף חרדת עליו נפלה" לבובר בהתאם. יותר גבוהה למדרגה זולתו ואת עצמו את להעלות מנת

, זולתית בדרך רק מתאפשרת והיא, בהמשך שיתואר עליה לצורך הירידה לרעיון קשורה זו השתנות

 . המְראה כפולת קפותוההשת ההידמות באמצעות

 בקהילה לתפקידו, זה בתהליך המופת דמות המשמש האדם של המכוונת ההשתנות קשורה כן כמו

 פינוי של תהליך בקהילה לחולל תפקידו"ש כמי רוטנברג ידי-על המתואר, החסידי הצדיק זהו. החסידית

 ירידתו). 170' ע, שם." (..בכפייה כרוך יהא שהדבר בלי, מחדש קליטתו לשם הפוטנציאלי לסוטה מקום

 גרשם שמציין כפי, לבניינה או", החסידית העדה" של אחדותה לשמירת הכרחית הצדיק של" נפילתו" או

 וירידה קומה השפלת, עצמי ביטול, עצמי צמצום של תהליך עובר הוא כך לשם). 246' ע, 1980( שלום

 להיוושע יכול עצמו-הוא כיצד יחידל המְראה זה אלא, אחרים במקום העושה, מושיע לא: "הסוטה אל

 תיקון שמדגים כמי פה מצטייר הצדיק). 169' ע, 1990, רוטנברג..." (מאסון, ממחלה וחומרית רוחנית

 . בו מצוי עצמו שהזולת חסרון תחום באותו זולתו בפני עצמי

, אחד אורגני לגוף משולה החסידית שהקהילה להנחה קשור" עליה לצורך ירידה" באמצעות התיקון

 מנת-על הקהילה של החולים באיבריה טיפול. בהם לטפל שיש חולים כאברים כמוהם הסוטים וחבריה

                                                           
אינו מתאר היבט זה המצטייר, לפי הבנתי, מתיאורו של בובר, אך הוא עושה כן בדונו רוטנברג אומנם  23

בשלביו של תהליך ה'ירידה צורך עליה', שם הוא עוסק באפשרות הכניסה והיציאה לחוויה מיסטית 
 (. 227, ע' 1990)ראה: רוטנברג,  טכניקה מבוקרתואקסטטית בחסידות כ
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 רעיון לפי. החסידים ידי-ועל, חי כמופת המשמש הצדיק ידי-על תיקון כתהליך מתבצע, אחדותה את לשמר

 אך, יותר ההגבו למדרגה המְראה לשם" הקפיץ לכיוון" כירידה מתרחש היחיד של העצמי המימוש, זה

 שכדי מניח' העלאה צורך ירידה' ה רעיון)."222' ע, שם( נמוכה במדרגה המצוי הזולת דרך מתאפשר

 ומן נפשו ממצוקת, מחטאו משהו בעצמם לחוות' קונפורמיסטים'ה על, מדרגתו משפל הסוטה את להעלות

 ). 179' ע, שם" (לפתחו הרובצים הפיתויים

 גרשם ידי-על מאופיינת, קבלית-המיסטית הסימבוליקה לפי, אליתהאיד לדמותו בהתאם הצדיק השתנות

 : הבא בתיאור. 24ממזריטש המגיד דברי על בהסתמך, שלום

 בדבקות בעולם נמצא הוא אלא, הזיקנה ומן המיתה מן בו שאין חי הוא הצדיק 
 ומביא, ההרמוניה ואת השיווי את בעולם מקיים והוא, החיים כל מקור עם תמיד המתחדשת

 היא שמהותו זה גם והוא, תדיר המשתנה הוא הצדיק זה במובן. האמיתי השלום את ולםלע
 ).255' ע, 1980, שלום: ראה(   והמקוריות הנביעה

 חיה דוגמה לשמש צריך אשר צינור או כלי כמעין אלא, סמכותי כמנהיג בחסידות מתואר אינו הצדיק

 עוזר"כ כמוהו, בובר  לפי). 168' ע, 1990, ברגרוטנ( המטפיסי והעולם סביבתו לבין האדם בין ולתווך

: מתאר והוא". הצלה או, זקיפה, סיוע, עצה טעון" לאדם לעזור שבכוחו וכרופא" יחד גם ולנשמה לגוף

 בהמשך). 15' ע 1979, בובר..." (שניהם חיבור את יודע הוא שכן, כאחד ורוחני גופני למום הוא רופא"...

 זה להיות ייעודו, השתנות של שבמונחים כזה – בקהילתו מטפל בצדיק לראות אפשר בובר של לאנלוגיה

 . תדיר שמשתנה

 תפישת ההשתנות דרך צמצום בתרפיית ההידמות ההדדית

 על מבוסס אינו, החסידי הצמצום ברוח ההדדית ההידמות תרפיית של ואתה-אני יחסי של הדיאלוגי הדגם

 החיים שיתוף חרדת על מבוססת אלה תרפיה ביחסי נותההשת. הזולת של ביטולו ועל כיפופו על, סירוסו

 גישות של המטופל בהשתנות מההתמקדות, לפיכך, שונה זו תפישה. המטופל חרדת על ולא, שווים של

 אלה בגישות המטפל השתנות. המטפל השתנות על דגש פחות שמות אשר – מודרניות מערביות תרפיה

; למטופל בתגובה במטפל המתעוררים, נגדית השלכתית ותהזדה של או נגדית העברה של תהליכים כוללת

 . השתנות של סבילים תהליכים כולם אך

                                                           
 , לו ע"א.המגיד ממזריטש ב"ליקוטי אמרים" 24
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 הניתן למינוח, הדדית הדיאלוגית ההידמות תרפיית של, צמצום-דרך-ההשתנות גישת של בתרגומה

 :הבאים ההיבטים מודגשים, תרפויטי-פסיכו ליישום

 של ראשיתו; הדדי שינוי לידי זה את זה מביאים לוהמטופ שהמטפל ההנחה על מבוססת ההידמות תרפיית

 השתנותו בתהליך; מראש ומכוון מודע באופן הדדית השתנות המחולל, המטפל בהשתנות זה תהליך

 המטפל; כמראה לו המשמש, המטופל בהתנהגות חסרונו השתקפות לזיהוי עצמו את המטפל מצמצם

 בפני זה חסרון של התיקון והדגמת, תקףהמש חסרונו חשיפת  דרך; למטופל כמראה הוא אף משמש

 אנושי-בין אחדותי כמפגש התיקון מקומות אל המטופל עליית ואת עלייתו את המטפל מאפשר, המטופל

 .ואתה אני של

 מקורו ומובנו של הרעיון ההשתקפותי בתרפיית ההידמות 

). 109' ע, 1980, םשלו( הקבלי הצמצום מיתוס תיאור של נפרד בלתי חלק הם והשתקפות מראה דימויי

 אינו החסידית בתפישה וההשתקפות המְראה דימויי לבין זה קבלי דימויים עולם בין שהקשר פי-על-אף

 כדברי", אלוהי-קוסמי" ה הצמצום של הכללי מהרעיון זה קשר נגזר, רוטנברג ידי-על מפורשות נידון

 שפותחו חברתיות קבליות רמותנו של יישומן במסגרת...האנושית בבואתו את לזהות אפשר: "רוטנברג

 ).  110' ע, 1990, רוטנברג" (החסידית באתיקה

 מסתייע שפרושם ובמאמרים משלים במגוון והשתקפות מראה דימויי כלולים, החסידית התפישה במסגרת

 הקהילה במסגרת, כיצד מתאר רוטנברג. זה פרק של הראשון בחלקו הובאו מקצתם. אלה במשלים

' ע, שם" (לזולתו ראי בבחינת תופס הוא עצמו ואת, להווייתו ראי בזולתו רואה חסיד כל, "החסידית

 העצמי חסרונו לזיהוי מכוונותו ידי-על עצמי תיקון חסיד לכל המאפשר, זה השתקפותי רעיון). 178

 יעקוב' ר אומר, רוטנברג פי על. יוסף יעקוב' ר ידי-על התנהגותית נורמה לידי הועלה, האחר במראת

 יודע במראה המסתכל משל.. אדם מכל הלומד[ זה? ]חכם איזהו: "ל"חז של מאמרם על שלו דרשב, יוסף

 ). 178' ע, שם..." (מנהו שמץ בו שיש יודע זולתו חסרון ברואה כך' וכו חסרונו

 הם הסוטים שחבריו, כולל אורגני גוף החסידים בקהילת הרואה  בתפישה כלול זה השתקפותי רעיון

 התנהגות לתיאור השתקפותי-מטפורי יישום בעזרת מתאפשר ריפויים תהליך, פיה ושעל, החולים כאיבריו
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 הסוטים תיקון של כרעיון, זה גוף של החולים האיברים של והריפוי - האחדות יצירת - הכילול. חבריה

 של התיאור גם עולה יוסף יעקוב' ר מדברי. הדדית השתקפות דרך מתאפשר, לקהילה מחדש וחיבורם

 ידי-על ולחליפין - הדור בבני כמשתקף כישלונו את  לראות המכוון, החסידי הצדיק ידי-על חברתי כילול

 הדור מעשה כישלון כשרואה שהחסיד: "מעשיהם של השתקפות בכישלונו לראות המכוונים, הדור בני

..." לשוב לב וייתנו בעצמן יתלו הדור וחסידי הצדיק מעשה כישלון כשרואין העולם ובני...  בעצמו יתלה

 ).178' ע, שם(

 במסגרת בובר של מתיאוריו שאובה, ואחדות חברתי כילול לבין השתקפות בין לחיבור נוספת דוגמה

 מכוון החסידי האדם לפיו", הזיהוי של עיקרון" במושג משתמש בובר). ט"תשל" (החסידות בפרדם" ספרו

 אהבתו מממש, חסרון זהות של זו הכרה ומתוך - האחר במראת לו הנשקף בחסרון חסרונו את לזהות

 של פירוש בובר מביא זו בדוגמה). ז"קי' ע, ט"תשל, בובר( לאדם אלוהים לאהבת בדומה, ולכלל לאחר

 ): 27:19, משלי" (לאדם האדם לב כן לפנים הפנים כמים: "י"התנכ לפסוק טווב שם הבעל

 היא ואף לקראתה עצמו מרכין הוא: שבמים לבבואתו להתקרב שרוצה לאדם משל 
 היו שניהם כי, הבבואה נעלמת שעה אותה. במים בראשו נוגע שהוא עד, לקראתו באה

, בלבד אחד לאותו זה אחד לב ולא, לאדם האדם לב מתקרב כך. באמת שהם כפי לאחדות
 ישראל כל של ובלבותיהם, האדמה פני' עד העניו משה עצמו הרכין כן. הכול אל הכול אלא

 ). קיט' ע, ט"תשל, רבוב( לזה זה אהבה נכנסה

 אחדות ברוח אהבה יחסי של למשמעות נקשרת החסידי בפירוש ההשתקפות, הבובריאנית בתפישה

 זו - עצמית אהבה של במראה ההשתקפות מן שונה דיאלוגית וכאחדות אהבה כיחסי ההשתקפות. וכילול

 לפי. הדיאלוגית קפותההשת). קיז' ע, ט"תשל, בובר: ראה" (האנוכיות של המתעה אספקלריה"ב הנגלית

 דבר לרעהו איש דיברו לא שביניהם יחידה שבפגישה" זו היא, חסידים-צדיקי שני של כבמפגשם, בובר

, בובר של אחר תיאור לפי). 109' ע, 1980, בובר'..." (אלוהים פני של באספקלריה' זה את זה נודעו אלא

, בובר( מונולוג שביחסי" צולע מכונף ארוס" של" ההשתקפויות עולם"מ גם הדיאלוגית ההשתקפות שונה

 בין ואהבה אחדות, כי"התנ במשל כמים לפנים הפנים השתקפות של פירושה, דומה באופן). 29' ע, 1967

 העורג, נרקיסוס של היווני ההשתקפות ממיתוס שלה החשיבתי ברקע נבדלת והיא, לאדם האדם לב

 תפישה על מושתת, זו עבודה של' ב בפרק כמתואר, אשר מיתוס – שבמים בבואתו אל נואשת באהבה
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 אינה בבואתו אל הנואשת וכמיהתו, עצמו אל מופנית הגיבור אהבת. זולתי בלתי יחס ועל מפרידה דואלית

 .  זולת באין מותו אל בהיעלמו אלא, בבואתו בהיעלם מתכלה

 ההידמות של ובתרפיה החסידית בתפישה, בובר של הדיאלוג של בפילוסופיה וההשתקפות המְראה

 שונה זו חשיבה. ותרפיה תיקון בתהליכי מאחדים כלים ומשמשות, מאחדת בחשיבה כלולות, הדיאלוגית

-ה של המטפורה על השעון דואליזם על מיוסדת אשר, המערבית הפילוסופיה של המפרידה החשיבה מן

mind הטבע של כמראה )Rorty ,1979 .(יטיותאנל גישות ברקע המצויה - אלה במונחים חשיבה 

 השתקפותית הְמשגה מבנה -' וב' א בפרקים כמתואר, אישיות ושל התפתחות של, תרפיה של ואחרות

 . ולמטופל למטפל המיוחס נבדל השתקפותי מטפורי ושימוש

, אחדותי-מוניסטי עיקרון על המושתתת חסידית-היהודית בחשיבה הכלול השתקפותי מטפורי שימוש

 הדואליזם עיקרון לבין ומראה השתקפות בין לכאורה-הכרחי צימוד של טענה מפריך, זה בפרק כמתואר

 של במטפורות משימוש להימנע הדרישה). 1979( רורטי ידי-על כמתואר, מודרנית מערבית חשיבה של

 Derida בעקבות רורטי מקריאת העולה, דואליסטים חשיבה אופני של קונסטרוקציה-דה במסגרת מראה

 החשיבה לפי. בחסידות המופיעים ההשתקפות דימויי עם אחד בקנה עולה נהאי), 371' ע, רורטי( ואחרים

 אישיים-בין יחסים של האחדותי הרעיון את הממחישים דימויים הם וההשתקפות המְראה, חסידית היהודית

. מאחד תרפויטי יסוד אפוא היא ההידמות בתרפיית ראי-כפולת השתקפות. ואלוהיו האדם בין היחסים ושל

 של התחום אל, המטפל של המצטמצמת התנהגותו דרך, יחד ומגיעים, ומטופל מטפל נפגשים באמצעותה

 .כשווים הדדי תיקון עוברים ומשם, לשניהם המשותף החסרון

 המעבר מן המטפורה של השתקפות לרמת המונח "הידמות"

 האדם -  Immitatio Dei - 'אותו ברא אלוהים בצלם' של בעיקרון הצמצום של הפרדיגמה[ לפי"]

 במושג משתמש רוטנברג). 25' ע, Rotenberg ,1987..." (האל של מרצון-הצמצום את יחקה

-היהודית לתיאודיציה בהתאם זה רעיון כמבטא, לעברית מתרגמו שהוא כפי", הידמות" או" הידמות"

 : הידמות במונח לבחירה מפתח למצוא אפשר הבאים בדבריו. חסידית

 להתנהגות דומה תהיה שהתנהגותו לשאוף, ה"קבל להידמות לשאוף מכוון האדם 
 מכריח כביכול הוא, בצו הנתון התיקון בכוח, כך ידי-ועל; אותה מדמה שהוא כפי האלוהית
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 של הצמצום-להתנהגות ההידמות ששאיפת ככל... לצפיותיו עצמו את להתאים ה"הקב את
 אם שכן, יותר וםורח חנון להיות החיקוי-מושא" מחויב" כן, יותר גדולה החיקוי-מושא
 וגם, כביכול עצמו ומצמצם בלבושו עצמו מלביש ה"שהקב פועל הוא, רחום הוא אדם

 )115' ע, 1990, רוטנברג( עליו מרחם

 מדמה שהוא כפי האל להתנהגות להידמות האדם של משאיפתו גזור זו בגישה" הידמות" העברי המונח

 ברמה והן האלוהות האנשת של ברמה הן ההשתקפות של המטפורה מן מעבר-מושג מהווה הוא. אותה

 שבין סטריים-הדו היחסים השתקפויות מגוון לתיאור" הידמות" במונח משתמש רוטנברג. אנושית-הבין

. הללו היחסים בין הגומלין זיקת  את לתאר כדי" השתקפות" ובמושג, לאדם האדם ובין לאלוהיו האדם

-התרבותי בהקשרו שונה זה מינוח. הדדית מקבל כתהליך  ידו-על מתואר דיאדה בכל היחסים תהליך

 תרפיות של הדרכה בגישות הנפוץ,  המפרידה המשמעות בעל" מקביל תהליך" המינוח מן לשוני

 . משפחתיות מערכתיות הדרכה ובגישות, דינמיות-ופסיכו פסיכואנליטיות

 את האדם מדמה שבו ןהאופ של מכוחו ומתרחש סטרי-דו באופן הנוצר תהליך היא הידמות, רוטנברג לפי

 המושג מן שונה" הידמות" המושג. תדמה שלו-שהתנהגותו שואף הוא שאליה התנהגות; האל התנהגות

" חיקוי. "חברתית אינטראקציה של בתיאוריות יותר ומאוחר נוצריות בגישות המופיע האל דמות" חיקוי"

 מתאים ואינו לעיצוב בעצמו ניתן נואי בו החיקוי מושא אשר, סטטי דגם זהו. סטרי-וחד חלקי מושג מהווה

 . ההדדית ההידמות של לתיאוריה

 וגם המופת דמות של התנהגותה את מחקה התלמיד": והתעלות חיקוי" היא, רוטנברג לפי, ההידמות

 של התנהגותו את לעצב ההידמות של בכוחה. עליה והתעלות האל התנהגות של חיקוי כאן יש. מעצבה

 של צורה אינה ההידמות. לאדם האדם ביחסי יצירתית השתקפות של צורה מהווה והיא, החיקוי מושא

 השותף רק מתעצב  לפיו, חיקוי של סטטי כמושא מופת דמות חיקוי של מושג או, סבילה השתקפות

 בכוחו שמקורו הדדי השתקפותי כמושג ההדדית ההידמות של טיבה את, כן אם, להבין אפשר. החלש

 . 25ואתה אני של אחדותי מפגש כמתאר, האדם של המדמה

                                                           
שיח עם תורתו של מרטין בובר", משתמשים -בדונם ב"מפגש המשותף של המטפל והמטופל" כחלק מ"דו 25

—( במושג "הדמית מציאות הזולת" המבוסס "על מה שבובר מכנה 'הכוח המדמה הריאלי'"1989קרון ודסברג )
רים השניים "פתוח המטפל "יכולת זו להיות בשני הצדדים באותו זמן". ב"הדמית מציאות הזולת", אומ-

אך שומר על נפרדותו בו זמנית. זוהי מין פתיחות אל המטופל כאל מישהו ייחודי, הבנה כוללת —למטופל
 (.130ושלמה בבת אחת, לא בדרך של אנילזה וסינתזה" )קרון ודסברג, ע' 
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 הידמות והמושגים של אמפתיה ושל הזדהות

 אינם, פסיכולוגיית תיאוריה ושל תרפיה של הקיימות בגישות הכלולים הזדהות ושל אמפתיה של מושגים

 : ההדדי התיקון תהליך של פעיל-הדינמי אופיו להבנת מספק מענה, רוטנברג לדעת, נותנים

 אישית הבין האינטראקציה של מאושיותיהן שהם ,חברו כלפי אדם שחש הרחמים 
 המאפשר, ומועצם מעוצב, מקסימלי" אגו"מ נובעים אינם, בכלל האנושית וההתנהגות

 הזולת כלפי הרחמים... עמו להזדהות או) אמפתיה בדרך( תפקידו את לסגל, לחקותו לזולת
  מולציהא דגם המשמש האדם על בהדרגה הנכפה, צמצום של בתהליך דווקא נוצרים
 ).114' ע, שם( והתעלות הידמות של במובן

 המצטמצם לאל בהידמותו, העצמי ביטולו של או, הצדיק ירידת של והיזום המכוון הצעד את לראות אין

 של רעיון בתוכו הכולל מושג; הסוטה האחר עם הזדהות אינו גם הוא, לפיכך. האל עם כהזדהות,  ברחמיו

 .לעיצוב ניתן אינו שבעצמו סטטי דגם לפי עיצוב ושל חיקוי

 אמפתיה

 מן עצם של הדינמי המבנה תוך אל עצמו של בהרגשתו נכנס שאדם' ... אמפתיה' התוכן-דל הכינוי"

"  אמפתיה" המושג את בובר  מאפיין כך". עצמו על ולפסוח מעצמו להתרחק – משמעו...  העצמים

 דרך הזולת של מלא"  פיענוח" או ויזיה מאפשרת אינה, רוטנברג לפי אמפתיה). 254, בובר, 1980(

 תכונות עצמו בתוך לזהות לאדם מאפשרת היא אין כן כמו. הזולת לחוויות האדם של חוויותיו בין גישור

 לומד הדדי כילול דרך הפיענוח בתהליך, רוטנברג אומר, זאת לעומת. זולתו של" ידועות בלתי" או מוזרות

 של פנימית התרחבות ושל צמיחה של חוויה ועובר, האחר של המוזרות תכונותיו את בתוכו לזהות האדם

, רוטנברג כותב, גרידא מאמפתיה יותר אפוא הוא זה כילול. הזולת מן חלק גם ומכללת ההולכת, האישיות

 :בובר של הבאים דבריו על המסתמך

 הדינמי המבנה תוך אל הרגשתך כנפי על להחליק הריהי, לאמפתיה משמעות יש אם 
 ולהתחקות, אדם-בן או חיים-בעל אפילו או, ענף או, גביש או, עמוד זה ויהא, אובייקט של
 בתפישה האובייקט של פעולתו ודרך בניינו צורת את להבין, כביכול מתוכו עקבותיו על
 פירוש. שם והצבה מזה מעבר אל הינשאות", טרנספוזיציה" משמעה: אתה שריריך של

 של הטהור באסתתיציזם היסחפות, החיים של הגשמיות מן התפשטות אפוא הוא הדבר
 הגשמיות של התפשטות זוהי. מזה היהפך הוא הכילול. בה משתתף שאתה המציאות
 שאתה המציאות של השלמה הנוכחות. החיים של הממשית הסיטואציה הגשמת, הפרטית
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 מאורע. 2 ו אדם בני שני בין, סוג מאיזה חשוב ולא, זיקה. 1: הם מרכיביו, בה משתתף
 ).184' ע, 1990, רוטנברג( 26במשותף בו מתנסים שהם

 להגיע ביכולתו, הסוטה אישיות לבין אישיותו בין לו הנגלה במשותף הְמתקן של הכרתו ידי-שעל האמירה

 רשעות של מברית גם: "ומציין, זו אמירה מפתח רוטנברג. מתוכן ריקה הצהרה אינה, עצמית לצמיחה

 ". ורעות אחווה ללמוד אפשר

 הזדהות

 מושג הוא, מערביות בתרפיות השונות הגדרותיו על", הזדהות" המושג גם, זו גישה של התרפיה במונחי

 באופן להזדהות מתייחס רוטנברג. הכילול ושל האיחוד של משמעותם את במלואה מעביר ואינו חלקי

 :הבא

, ההדדית) ההידמות( ההידמות או, הקוגניטיבית הירידה באמצעות הצמצום תהליך 
 של העקרונות בכל מוצאים שאנו מכפי הזולת עם יותר וממשית יותר רבה בהזדהות כרוך

 עם הזדהות יחוש שהעוזר בכך די לא המצטמצמת בירידה...  העצמית העזרה ארגוני
 שמשהו בכך להכיר חייב הוא; שלו בעברו דומות סטיות שחווה מי בתור" סוטה"ה

 שאותה, הזאת ההכרה עם. ממש זה ברגע ",ועכשיו כאן, "בו גם מקנן הזולת של מחולשתו
 מצמצם הוא, עיניו מול הזולת חולשת של מתמדת הצבה של הטכניקה באמצעות משיג הוא
 של המשותף לעולמם עתה נעשה זה עולם. הסוטה לזולת מקום בעולמו ויוצר עצמו את

, הצדיק כס, מושבו כס של המדומים ממרומיו יורד והתומך שהעוזר מאחר, השניים
 ). 182' ע, שם...    (טפלהמ

 הדגש אך..."), מכפי יותר וממשית יותר רבה הזדהות" ("...הזדהות" במושג, אומנם, משתמש רוטנברג

 מקנן הזולת של מחולשתו משהו"ש בכך העוזר של האפריורית ההכרה חובת על מושם דבריו בהמשך

. המטפל של מודעת בכוונה יךהתהל של וראשיתו, יותר ומקיפה שלמה בגישתו ההזדהות תופעת". בו

 כלפי מראש ההתכוונות ממד לתיאור מתאים בו משתמש שבובר" הזיהוי עיקרון" המושג, זה במובן

 החסידי המתקן יורד הצמצום בתהליך, רוטנברג של תיאורו פי על. בזולת הנגלית העצמי החסרון בבואת

 והחוטא זוסיא' ר של בסיפורו למשל, שמתואר כפי – המיסטית החוויה כדי עד האחר של הוויתו תוך אל

 מתאים אינו" הזדהות" שהמושג לאומר אפשר, לעיל המוצע הניתוח לפי. הקודמים בעמודים המובא

 משמעותו מלוא את להקיף ביכולתו שאין משום, ההדדית ההידמות בתרפיית התיקון אירוע לתיאור

 .  התהליך של הפסיכולוגיית

                                                           

 26  Buber, 1967, p. 97. 
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 סיכום

 אני יחסי של אחדותי דיאלוגי דגם על הבנויה, ההדדית ההידמות תרפיית עמדה זה פרק של הדיון במוקד

 לפי. קבלי-החסידי הצמצום לעיקרון ובהתאם הבובריאנית הדיאלוג לפילוסופיית המשכי באופן, ואתה

 לעולם מקום לפנות כדי מרצונו האל הצטמצם, "התרפויטית גישתו במרכז מעמידו שרוטנברג, זה רעיון

". בידיו המופקד הקוסמית השבירה תיקון כוח ידי-על, בראשית למעשה כשותף לפעול לאדם לאפשר וכדי

.  נשתבש שסדרו העולם תיקון בתהליך פעיל שותף האדם שכן, ודינמי פעיל, זו גישה לפי, התיקון מודל

 על המבוססים, תיקון של אחרים מאופנים שונה זה תיקון מודל. לטוב ולהופכו הרע את לתקן בכוחו יש

 על. דיאלקטי- דואלי המרכזי שעקרונם נוצריים ישועה-מדגמי ונובעים  רע ושל טוב של מפרידים מושגים

 נבלעים והאתה האני שבהם, אתה-או-אני כיחסי אינטראקציה יחסי מנוסחים הדיאלקטי היחסים דגם פי

. בלבד בעצמו מורכזהמ, אנוכי אינדיבידואלי הנו אלה בגישות האדם מימוש. חדשה סינתטית ישות לכדי

 העצמי מימושו מתאפשר החסידות של אישית-הבין התיאוריה פי על, רוטנברג טוען, זאת לעומת

 להתנהגותו להידמות דרישה מתוך במרכז האחר את המעמיד יחס דרך רק האדם של האינדיבידואלי

 תלמיד-מורה סיביח, ילד-הורה ביחסי הדדי קבלה תהליך על מבוססת זו תיאוריה. האל של המצטמצמת

 . זה של אישיותו על זה הדדית כמשפיעים השותפים מתוארים שבו תהליך; תרפיה וביחסי

 האני ביטול, עצמי ביטול כמו, החסידית בקהילה חברתי תפקוד של מצוויים הלקוחים התנהגותיים ביטויים

 בגישות מאשר שונהב. והתפשטות צמצום התנהגות של ביטויים הם, אחדות או כילול,  ענווה, איון - 

 נורמות מהוות אלא, הזולת וביטול כיפוף, סירוס כוללים הללו הביטויים אין, מערביות אינטראקציה

 תרפיית של מרכזי כלי.  אלוהי-הקוסמי הצמצום של אנושית בבואה שהן חסידיות-קבליות חברתיות

 החסידי לצדיק המאפשרת, הראי-כפולת ההשתקפות הוא, החסידות לפי רוטנברג שמציג ההדדית ההידמות

 . הצמצום דרך על הדדי השתנות תהליך לחולל

 המשתקף הראי מודל על מבוססת, רוטנברג שמפתח סטרי-ודו דינמי השתקפותי כתהליך ההידמות גישת

 הירידה רעיון מצוי הידמות דרך התיקון תפישת של בבסיסה. החסידות מייסד, טוב שם הבעל של בראי

 . באחר המשתקף חסרונו תחום אל נפילה-ירידה לבצע החסידי לצדיק המאפשר, עליה לצורך
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 המשמש האדם של המצטמצמת ירידתו דרך מתרחשת, זה רעיון על המבוססת ההדדית ההידמות תרפיית

 היא, זו כירידתו החסידי הצדיק השתנות. חסרונו לזיהוי כמראה המשמש האחר אל - הְמתקן – מופת דמות

. הדדי באופן חדשה למדרגה הסטיה ממדרגת השניים את המעלה הדדי תיקון תהליך של המוצא נקודת

 כך על מבוסס", הכפול הראי מודל" רוטנברג ידי-על המכונה, ההידמות תרפיית של ההשתקפות מודל

 של ביישום. הדדי תיקון תוך המשותף חסרונם זיהוי של בתהליך, לזה זה ראי משמשים השותפים ששני

  של מכוון עצמי זיהוי ידי-על הדדי השתנות תהליך המטפל יוזם, פיהתר ביחסי זה עיקרון

 של במודע מאחד תרפויטי אופן הוא, אחדותי רעיון כממחישים ובהשתקפות במראה המטפורי השימוש

 משימושים שונה זה שימוש. החסידי לצמצום בהתאם הדדית הידמות. במטופל חסרונו השתקפות תרפיית

 האחדותי השימוש לנוכח. דיאלקטי- דואלי שעקרונם חשיבתיים שריםבהק הכלולים השתקפותיים

 לבין המְראה דימויי עולם בין הקישור, חסידית-היהודית הראייה במסגרת ובהשתקפות המְראה בדמותיות

 מערביות תרפיה בגישות ובהשתקפות במראה המטפורי השימוש בעוד. מופרך - הדואליסטי העיקרון

 הרי, מקבילים תהליכים ועל, אשלייתית אחדות של זולתי בלתי נרקיסיסטי יהשתקפות מיתוס על מיוסד

 .הדדית מקבלים תהליכים לפי זה שימוש מתעצב רוטנברג פי על שבתרפיה

, ובמטופלו בו הדדית השתנות תהליך כמחולל המטפל השתנות מודגשת שבה, ההדדית ההידמות תרפיית

 לתרפיות חיה הדרכה בסיטואציות ומטופלים פליםמט השתנות לבחינת עדשה זו בודה בהמשך תשמש

 מטפלים של הדדיים-ובלתי הדדיים השתנות אופני הנוכחי במחקר יבחנו זו עדשה באמצעות. משפחתיות

 . השתקפות דרך מטופלים ושל
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 סיכום המבוא והשאלה הנחקרת אמפירית

 

 המטפורות באמצעות מתואריםה פסיכולוגים תהליכים דרך אנושית בהשתנות רחב באופן עוסק זו חיבור

 וכיצד האם: במטופל השתקפות דרך המטפל השתנות שאלת מצויה במרכזו. השתקפות ושל מראה של

 מצויה זו שאלה ברקע? במטופל השתקפות באמצעות, מודרניות מערביות תרפיה בגישות המטפל משתנה

-הפוסט המשבר רקע על, ותמערבי בתרפיות  תרפויטי ככלי והשתקפות מראה מטפורות של מקומן שאלת

 מצד תרפויטי יחס לתיאור השתקפות ושל מראה של במטפורות לשימוש מתייחסת זו שאלה.  מודרני

 . לתרפיה הדרכה ויחסי תרפיה  יחסי ולתיאור, התרפויטי במפגש והמטופל המטפל לאפיון, המטפל

,  למטפל המיוחסים השתקפותיים מטפוריים שימושים של טיבם נבחן המבוא פרקי שלושת במסגרת

 שימושים של טיבם נבחן בצדם. לתרפיה הדרכה ובגישות תרפיה בגישות, ולמודרך למדריך, למטופל

 של פסיכולוגיות בגישות המתוארות באינטראקציות שונים לשותפים המיוחסים, השתקפותיים מטפוריים

 מידת הנה אלה פותייםהשתק מטפוריים לשימושים ביחס המרכזיות הבחינות אחת. והתפתחות אישיות

, ההדרכתי, התרפויטי  - השונים במפגשים השונים לשותפים, סטרי-החד ולחליפין, ההדדי ייחוסם

 . אישי-והבין ההתפתחותי

,  והדרכה תרפיה, התפתחות, אישיות של שונות מודרניות פסיכולוגיות גישות נסקרות המבוא בפרקי

 מקום. והדרכה תרפיה, התפתחות תהליכי להמחשת, השתקפות ושל מראה של במטפורות שימוש העושות

 שאפשר, החסידית המסורת על המבוססת" ההידמות תרפיית" המכונה תרפויטית לגישה  ניתן ייחודי

 . במטופל השתקפות דרך המטפל השתנות לרעיון מטפורה מעין בה לראות

.  הפסיכואנליטית רותבספ בעיקר מראה ושל השתקפות של מטפורות של מקומן נבחן' וב' א בפרקים

 המתרחש מקביל תהליך גם הקרוי ההשתקפות תהליך להמחשת השתקפות במונח השימוש נסקר' א בפרק

 של ראשוני מיפוי' א בפרק נעשה, כן כמו. הדרכה של לסיטואציות תרפיה של סיטואציות בין במעבר

 מראה במונחים שימושים ריםנסק' ב בפרק. דינמיות-ופסיכו אנליטיות בתרפיות והשתקפות מראה שימושי

 . האגו ושל העצמי של ותרפיה התפתחות של מודרניות מערביות בגישות והשתקפות
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 ההדרכה של הסיטואציה בין במעבר המתרחש תהליך לתיאור" השתקפות"ב העוסקות גישות בתחום

 המכונ הוא)  Mattinson (1975) -ו  (Searles (1955), בשתיים רק, התרפיה של לסיטואציה

 תהליך" בשם אותו שכנה  Searles ידי על  בראשונה תואר זה תהליך". השתקפות תהליך"

 ביחסי משתקפים התרפיה שיחסי לרעיון קשור  זה תהליך. Reflection Proess   The"ההשתקפות

 קרובות לעתים והתרפיסט הפציינט שבין בקשר שוטף באופן הפועלים התהליכים: "סירלס לפי. ההדרכה

 התייחסות או השתקפות במונח שהוא כל שימוש יש באחרות ..."והמדריך התרפיסט בין בקשר םמשתקפי

" השתקפויות, "השתקפות תהליך של בגישות. מקביל תהליך רוב פי על מכונה התהליך שם כאשר, אליו

 .והמטופל המטפל בין היחסים על למידע באשר, המדריך בידי רב ערך בעל ככלי נחשבות

 כיוון בשאלת בעיקר  המראה של מקומה שאלת כלולה, מקביל תהליך או השתקפות ליךתה של בספרות

 בין, המשתקפת ההשפעה כיוון שאלת: הבאה המסקנה עולה זה בתחום הדיון מן. המשתקפת ההשפעה

 שנות תחילת עד אלה גישות של הדיונים במרכז מצויה, תרפיה של לסיטואציה הדרכה של הסיטואציה

 נחשבים שאלה משום, נוצרת ומראה השתקפות המונחים פני על הקבלה המונח העדפת. השמונים

, Doehrman( כיווני-רב תהליך לתיאור, נטען כך, תואם הקבלה המונח. ממדי-חד תהליך כמתארים

 מראה המונחים, וווקנפלד גדימן  לדברי). Wolkenfeld ,1980 -ו   Gediman( ממדי-ורב) 1976

 דרך, המטופל מצד ואוטומטית סבילה כיוונית-חד השפעה לתיאור האנליטית בספרות קשורים והשתקפות

 ומראה השתקפות של במטפורות השימוש. למטופל המדריך מן ההפוך בכיוון וכן המדריך אל המטפל

 .הקבלה המונח לטובת אפוא נדחק" בהדרכה ערך רב כלי" לתיאור

 המסקנה עולה, מודרניות מערביות פיהתר בגישות ההשתקפות ושל המראה של  מקומן בשאלת מדיון

, תרפויטי ככלי במראה סטרי-וחד מכוון שימוש על דגש הושם המאה של הראשונה המחצית עד: הבאה

 של ראשיתן. כמראה לו המשמש במטפל שמשתקף כמי נמצא המטופל. המטפל של בצדו ממוקמת כשזו

 גישתו במוקד. המאה בתחילת),  Freud )1912 בגישת, המטפל של בצדו המראה את הממקמות גישות

  The" (החלק המסך של הרעיון) Hoffman ,1983:  ראה(  האנליטית בספרות שמכונה מה מצוי

concept of the blank screen (המראה של או )mirror .(את המאפיין המציאות סילוף בה  מודגש 

 את מצדו המטפל אוטם  ההמרא באמצעות. המטפל במראת שמשתקף כמה לה אחראי שהמטופל ההעברה
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 את המבקרות שתיים מבין" הרדיקלית פרדיגמה"ב הכלולות בגישות. המטופל בפני רגשותיו של הנראות

 עוד לא אלה בגישות המטופל העברת. החלק המסך או המראה למהות ביחס מפנה חל, החלק המסך גישת

 . מציאות לסילוף נחשבת

 ולתיאור המטפל לתיאור מראה במונח כפול ימושש מופיע העשרים המאה של השניה המחצית מן

, זה שינוי. הנגדית ההעברה בנושא בדונה) Little )1951 בגישת בראשונה מופיע זה תיאור. המטופל

 באיכות בשינוי כרוך והוא, והשתקפות מראה במונחי המשתמשות גישות של במפה מפנה נקודת מהווה

 ולהזדהויות להרגשות מראות לזה זה משמשים והמטופל המטפל  ליטל  בגישת. למטפל המיוחסת המראה

 רגע בכל מסוגלים"ו, שלהם מודעים-לא דחפים ישירות לזהות יכולים" מנוסים אנליסטים.  "מודעות בלתי

, לעתים" הנגדית-  ההעברה התנגדות על לגבור מנת-על... הנגדית-ההעברה את למודעות להביא נתון

. למטופל כמראה משמש מִצדו שהמטפל כשם, כמראה לו בשמשו למטפל המטופל מסייע, זה זיהוי בתהליך

 שונות בראשית) Casement  )1984 משתמש, ליטל שעושה במראה המטפורי השימוש על  בהסתמכו

 של מודעים הבלתי ההדרכה מאמצי" את מתאר קייסמנט.  המטופל לתיאור מראה במונח, השמונים

 מהווה גישתו. אותם ומתקן כמטפל כישלונותיו את מטפלה מזהה בעזרתם. למטפל כמראה", המטופל

 של גישות במפת המראה של למקומה וביחס השתקפותי המטפורי השימוש של לטיבו ביחס מפנה נקודת

 . והשתקפות מראה

 המראה את המציבות לגישות  נגדי קצה מהווה,  השתקפות של במטפורה לשימוש קייסמנט של גישתו

 בד בהדרגה המתבהרת,  כמראה  לו בשמשו מטופלו עם קשר מקיים עוד לא המטפל. המטפל של בצדו

 שקט בהרהור המטפל של המראה את מחליף קייסמנט. ליטל גישת  - המטופל מראת התבהרות עם בבד

)reflection .(בערוץ קליטה של ממינוח למטופל המטפל של ההיענות תיאור את מחליף הוא, כן כמו 

 בהרהור המטופל את קולט המטפל. האזנה של יחס – שמיעה של  חושי רוץבע לקליטה ראיה של חושי

 המטופל ואלו, המפגש לחוויית מחוץ הימצאות תוך מעשה שלאחר ובהרהור,  המפגש חווית כדי תוך

 לתאר צמוד נשאר, קייסמנט בגישת השתקפות המונח. מודע בלתי באורח השתקפויות חזרה מחזיר

 לצמידות המשכי זה שימוש.  למטפל כמראה משמשים אשר במטופל יםהמתרחש מודעים בלתי תהליכים
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 התהליך ובגישות ליטל בגישת המטופל ושל המטפל של מודעים הבלתי לתהליכים השתקפות המונח

 . המקביל

 לתיאור והשתקפות מראה במונחים השימוש, מודרניות מערביות הדרכה ולגישות תרפיה לגישות מעבר

 העוסקות גישות של בתחומן. המטפל לתיאור מראה במונח לשימוש ביחס, טבול באופן מועט המטופל

 מקום.  המטפל של בצדו בכולן ממוקמת המראה, מראה המונח מופיע בהן, והעצמי האגו בהתפתחות

 םמקו. המטופל הנו (mirroring) ראי-שיקוף מקבל או במראה שמשתקף ומי המטפל של בצדו המראה

 או באם השתקפות דרך מתפתח הפעוט של העצמי או האגו: לפיו התפתחותי לרעיון  אנלוגי זה  נבדל

 . הממשית במראה

 פסיכואנליטיות בגישות והשתקפות מראה למונחי המתייחסת, רחבה השתקפויות מפת נפרשת' ב בפרק

 למטופל כמראה המשמש האנליזנד- ברופא הדן, Freud: של גישותיהם בה כלולות. ההומניסטית ובגישה

), 1919( uncunny מאוים היות של כחוויה במראה בהשתקפות), 1914( נרקיסיזם במושג), 1912(

 ובהשתקפות הנרקיסיסטית באישיות, נרקיסוס של במיתוס הדן, Rank); 1920( מראה מול ילד במשחק

 שלב של) imaginary"(דמותית"ה במציאות הדן, Lacan); 1971" (האלמוות בן עצמי"כ– הכפיל

 לשם" הדדי ראי-בשיקוף mirroring ב הדנה, Mahler); 1953, 1949), (הנרקיסיסטי בהשל( המראה

 כמראה האם בפני העוסק,  Winnicott);1975, ואחרים מהלר'" (אחר'ה מן' עצמי'ה גבולות סימון

 למטופל כמראה המטפל בפני הדן, Searles); 1967( למטופל כמראה המטפל בפני אנלוגי ובאופן לתינוק

 או( החלק המסך רעיון  את המבקרות פרדיגמות שתי מבין כרדיקאלית הנחשבת ביקורת ומפתח )1963(

 של ביחס, האם שבעיני glimpse בניצוץ, בנרקיסיזם השבעים שנות בסוף הדן  , Kohut);המראה

 הדן) ; 1984, 1977, 1971, 1967( ראי-שיקוף ובהעברת המטפל מצד אמפתי mirroring ראי-שיקוף

 המטפל מצד המתרחש לתיאור גם מראה במונח ומשתמש, המטפל של הנורמטיביים הנרקיסיסטים בצרכיו

 ראי-שיקוף של נגדית-בהעברה הדן, Wolf  ;ראי-שיקוף של נגדית- העברה המושג דרך המטופל כלפי

)1985 (mirroring counter-transference;  Rogers ,שיקוף של ביחס העוסק reflection  

  מתיאוריות השואב), 1967, 1961( ההומניסטית התרפיה של מרכזי ככלי, המטופל כלפי להמופע אמפתי

 ).1934(  Mead  ושל) Cooley  )1902של החברתי העצמי
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 וייחוס, ולמטופל למטפל נבדל השתקפותי המשגתי או/ו מטפורי ייחוס נעשה לעיל הנסקרות בגישות

 על משוקף, המטפל במראת שמשתקף כמי נמצא ופלהמט. ולפעוט לאם והשתקפות מראה מונחי של נבדל

 ים'האימג את משליך, ראי-בשיקוף חסוך לפעוט באנלוגיה ראי-לשיקוף זוכה, אמפתי תרפויטי ככלי ידו

 הפתולוגיה. המטפל על כמטופל אנלוגי באופן השתקפויותיו את ומשליך, כפעוט אשלייתי באופן שלו

 האדרת שולי אל המטפל הכנסת חרף, המטפל של לצדו אול, המטופל של לצדו מיושמת הנרקיסיסטית

 . סובייקטיבי-כבין התרפויטי המפגש ואפיון הנרקיסיסטית

. והשתקפות מראה של במטפורה ומרכזי ייחודי שימוש העושה חברתית- תרפויטית גישה מוצגת' ג בפרק

  במראה שהשימו מעוגן, הידמות תרפיית ידו על המכונה) Rotenberg)1983    של בגישתו

 של במרכזה. עשרה-השבע המאה של החסידית הקהילה את המאפיינות תיקון של בנורמות ובהשתקפות

 הכלי דרך בתיקון.  הדדית השתקפות דרך הדדי ותיקון המטופל לעמדת המטפל צמצום רעיון מצוי זו גישה

 מזהה המטפל. ראהכמ לזה זה משמשים) החוטא( המטופל והן) הצדיק( המטפל הן" כפולה השתקפות" של

 . הדדי תיקון של תהליך של מוצא כנקודת, המטופל במראת חסרונותיו של השתקפות

 ההדדי התיקון. חסידי-יהודי תרבותי על-צופן המשמש דיאלוגי עיקרון על שעונה זו גישה  רוטנברג  לפי 

 על. למטופל מטפל בין הדדיים  ואתה אני יחסי ועל דיאלוגי על-צופן על מבוסס הכפולה ההשתקפות דרך

 זה צופן. דיאלקטי תרבותי על-צופן מצוי מודרניות מערביות סוציאליזציה גישות בבסיס, רוטנברג פי

  עמו המצוי האחר את האחד האדם של מחיקה משום בהם שיש" אתה-או-אני" יחסי לטענתו מבנה

 של המשכו הנו זה  ןאופ. מודרניות מערביות תרפיה גישות על מצדו משפיע זה צופן. באינטראקציה

  Rorty  האנליטי הפילוסוף של מניתוחיו שנלמד כפי המודרנית המערבית החשיבה בבסיס המצוי דואליזם

 דמוית מהות" -  מראה מטפורות ידי על המודרנית המערבית החשיבה נשלטת, רורטי לטענת). 1979(

 - ה של המטפורה על זו יבהחש המאפיין הדואליזם שעון, לרורטי בהתאם. Descartes מאז", מראה

mind הטבע של כמראה . 

 לעקרון המראה מטפורת בין זה מקשר אפוא שואב, מודרניות מערביות תרפיה בגישות המראה של מקומה

 יוצא פועל הנו, ולמטופל למטפל השתקפותי מטפורי שימוש של נבדל ייחוס. המפריד הדואליסטי החשיבה

 של הראשונה המחצית עד המטפל של בצדו המראה ממוקמת הלפי המגמה לפיכך מובנת. זה קשר של
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 של השניה המחצית של תרפיה גישות מבין. המטופל של לצדו המטפל של צדו בין הפרדה תוך, המאה

 ושל ליטל של גישותיהם - המטופל של בצדו המראה את במפורש ממקמות שתיים רק, העשרים המאה

 המטופל ושל המטפל של בצדם המראה את הממקמת ידמותהה לתרפית בינן דמיון קיים בכך. קייסמנט

 .  עשרה השמונה במאה החסידות מייסד טוב שם הבעל של" בראי המשתקף ראי"ה לדגם בהתאם, כאחד

 כבשתי, מודרניות מערביות תרפיה בגישות המטופל לתיאור המראה במטפורת המפורש השימוש למרות

. תרפויטי ככלי ההשתקפותית במטפורה לשימוש ביחס ייחודית ההידמות שתרפיית נראה, אלה גישות

 עמדת בה ומודגשת, כפולה השתקפות של בכלי המטפל מצד, ומכוון מודע שימוש נעשה זו בגישה, שכן

 את לזהות מלכתחילה מכוון המטפל. הדדי לתיקון כפתח המטופל ושל המטפל של החסרון שוויון

 .למטופלו המגיב כמטפל רונותיוחס את רק ולא, המטופל במראת כאדם חסרונותיו

 השתקפות זיהוי של בכלי המטפל אמנם משתמש ליטל ושל קיסמנט של ובגישותיהם ההידמות בתרפיית

 של ואוטומטית סבילה השתקפות על, מושם האחרונות בשתיים הדגש זאת עם. במטופל חסרונותיו

 הנלמד מודע הבלתי המשוב דרך מעשה שלאחר זיהוי ועל,  המטופל במראת  המשתקפים המטפל חסרונות

 . המטופל מהתנהגות

 ההידמות תרפית, תרפויטי ככלי והשתקפות מראה של במטפורה שימוש הכוללות הגישות כל מבין

 לשמש יכולה זו גישה. המטופל מראת באמצעות כאדם המטפל השתנות את במרכזה בהעמידה ייחודית

 .מטופלב השתקפות דרך המטפל השתנות לרעיון מטפורה מעין

?  מטופליהם בעזרת מטפלים משתנים וכיצד האם: השאלה לבחינת כעדשה זה במחקר תשמש זו גישה

? המטופלים של ובתגובות בהתנהגויות ותגובותיהם התנהגויותיהם בזיהוי שימוש ידם על נעשה האם

 תבגישו מטפלים האם: השאלה תשאל ההידמות תרפיית של העדשה באמצעות השתקפות למונח במעבר

 שהנם  או,  הדדי תיקון לשם, במטופליהם העצמית השתקפותם את מזהים מודרניות מערביות תרפיה

 ? זה בכלי נעזרים ואינם המטופל חסרונות בתיקון ממוקדים

 צפייה המאפשרות  משפחתית בתרפיה  חיה-הדרכה של סיטואציות נבחרו  זו שאלה לבחון מנת על 

 במטופל המטפל בהשתקפות השימוש  יבחן הנוכחי המחקר של כזובמר. הדרכה כדי תוך תרפיה בתהליכי
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 השתנות לבחינת זה בכלי השימוש. משפחתיות לתרפיות הדרכה בסיטואציות תרפויטי ערך בעל ככלי

 . המחקר תוצאות של ובפרק השיטה בפרק יובא השתקפות דרך מטפלים
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 פרק ד':
 

מקומה של המראה בתרפיה משפחתית; תרפיה 
 קע שדה המחקרמשפחתית בר

 כן וכמו משפחתי טיפול של והבנייתיות מערכתיות תפישות של המרכזיים הרעיונות בהצגת עוסק  זה פרק

 :בו משולבות מטרות  שתי. אלה בגישות וההשתקפות המְראה של במקומן

    השדה להבנת כרקע, משפחתי טיפול של והבנייתיות מערכתיות תרפיה גישות של התחום הצגת. 1

 .משפחתית בתרפיה חיה-הדרכה של סיטואציות—הנחקר

 .  אלה בגישות הממשית המראה ושל המטפורית המראה של במקומן  התמקדות תוך התחום הצגת. 2

, ידע של מאחדים מארגנים עקרונות אחר בחיפוש מאופיינות מערכתית משפחתית תרפיה של תיאוריות

, יריעה רחב תרבותי-חברתי הקשר בתוך נתפש ידהיח. נפשית פתולוגיה של ותיקון היווצרות הבנת לשם

 והתרחשויות תרפיה תהליכי מובנים, חשיבה של זה סוג פי על. ואקולוגית משפחתית ממערכת  כחלק

, כן על; הדדית גרימה של אישית-בין תקשורת ושל אינטראקציה של הקשרים דרך פתולוגיות נפשיות

 במחקר. החסידי הצמצום רעיון לפי רוטנברג שפתח  גיתהדיאלו ההידמות תרפיית לבין בינה דמיון קיים

 לשמש מערכתית משפחתית תרפיה של גישות על ברובן המבוססות תרפויטיות סיטואציות נבחרו הנוכחי

 . ומטופל מטפל ביחסי" השתקפויות"ב השימוש הדדיות שאלת לבחינת תצפיות שדה

 בלתי תחום -"   אנושית אפיסטמולוגיה" של בדיונים בעיקר מצוי ובהשתקפות במראה מטפורי שימוש

 העסוק. לעולם משמעות מתן של המארגנים בעקרונות העוסק, מערכתית-המשפחתית החשיבה של נפרד

 גישות של ייחודי כמאפיין - סטרית-החד המְראה -  הממשית במראה בעיקר זאת עם מתמקד במראה

 המְראה מן הנגזרים ובהְמשגה טפורהבמ שימושים כמה יובאו בהמשך. מערכתיות משפחתיות תרפיה

 תוך, משפחתית לתרפיה הדרכה של בסיטואציות המקביל לתהליך התייחסות  תובא כן כמו.  וההשתקפות

 ". איזומורפיזם" החלופי המערכתי המושג הצגת

 כרקע תוצג, משפחתי טיפול של הבנייתיות תפישות של זו וכן מערכתיות תפישות של רעיונות תמצית

 בתוך  ככלולה היחיד התנהגות הבנת.  השתקפות דרך מטפלים בהשתנות האמפירי המחקר שדה להבנת
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 בהמשך ראיתה; סטטית-הומיאו כמערכת משפחה ראיית; משפחתו בני עם אינטראקציות של מערכת

 מביטוייה כמה הם, סטזיס-להומיאו ולא) (coherence" התלכדות"ל השואפת וכמערכת מערכות כשדה

 הפרק של השני חלקו. זה פרק של הראשון בחלקו תוצג אשר" המערכתית האבולוציה" של החשובים

 תמצית בו יובאו, ההבנייתית הפרספקטיבה – המשפחתיות התרפיות בתחום החדשה לפרספקטיבה ייוחד

 של מקומן שאלת תידון. מטופל מטפל וליחסי התרפויטית לסיטואציה ויישומם, זו השקפה של  רעיונותיה

 .הבנייתי משפחתי טיפול של בגישות וההשתקפות המְראה

 דפוסים מחברים, מעגליות, אבולוציה מערכתית והמבט  מאחורי המְראה

Bateson שנות מראשית  משפחתיות תרפיות של המערכתית האבולוציה של בתחומה ההוגים חלוץ 

 אסתטיים רעיונות ידי-על המונחית, כדבריו", אנושית 27אפיסטמולוגיה" מחדש לשחזר מבקש, החמישים

 דפוסים קיימים האנושי המין ובכללם החיים היצורים של שבעולם להשקפה קשורים אלה. 28 אחדותיים

 הדפוסים על לחשוב יש ביטסון לפי.  זה עולם של שונות תופעות להסביר ניתן באמצעותם, שמחברים

 עבור אפיסטמולוגיה). 11-13', ע, 1980" (באינטראקציה חלקים של ריקוד" מעין כמקיימים המחברים

, אלה כללים. .Hoffman L אומרת", לעולם משמעות לתת בם משתמש שאדם הכללים" פירושה ביטסון

 נותנים שאנו הפרשנות את כן וכמו התנהגותנו את רבה במידה קובעים, להם מודעים אנו תמיד לא אשר

)" linear( קווית חשיבה" הנו אחדה. אפיסטמולוגיים רעיונות שני נגד יוצא הוא. אחרים של להתנהגות

 כיווני- חד באופן הפועלים וכוחות כיוונית-חד  סיבתיות כמו,  ניוטוניאנית פיסיקה של מהנחות השואבת

 ). 342' ע, Hoffman ,1981: ראה" (דואליזם של צורה כל" הנו השני. עצמים על

 mind -ה של המסורתית סופיתהפילו  לגרסה חלופית מטפורית גרסה ליצור מנסה, נראה כך, ביטסון

). 1979, רורטי, ראה( האנושי הידע של לטבעו ביחס דואליות של רעיון הממחישה - הטבע של כמראה

                                                           
 combined with a branch of philosophy. As A branch of scienceלפי ביטסון אפיסטמולוגיה הנה:  27

science, epistemology is the study of how particular organisms or aggregates of organisms know, think, 

and decide. As philosophy, epistemology is the study of the necessary limits and other characteristics 

of the processes of knowing, thinking, and deciding (1980, p. 250).  
בהשתמשו במונח אסתטיקה מתכוון ביטסון לערנות למה שמחבר בין כל היצורים החיים. וכך הוא מסביר  28

 by aesthetics, I mean responsive to the pattern which connects (1980, p. 9)את משמעות המונח לגביו: 
 Mind and nature; A necessaryים המחברים" הוא גם שם זהה במשמעות לשם ספרו זה המכונה ""הדפוס

unity" 
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" בספרו   mind " (הכרחית אחדות - וטבע  Mind and Nature: A Necessary Unity  הוא), 

 כיצד להראות מנסה הוא שם. זו אחדות בדבר הידיעה לתיאור השתקפותית -המטפורית גרסתו את מציג

:  החושב של   mind -ב יחדיו מחובר העולם  

…there is a single knowing which characterizes evolution as 
well as aggregates of humans…mind became for me, a reflection of 
large parts and many parts of the natural world outside the 
thinker. On the whole, it was not the crudest, the simplest, the 
most animalistic and primitive aspects of the human species that 
were reflected in the natural phenomena. It was, rather, the more 
complex, the aesthetic, the intricate, and the elegant aspects of 
people that reflected nature. It was not my greed, my 
purposiveness, my so called “animal,” so-called “instincts,” and so 
forth that I was recognizing on the other side of that mirror, over 
there in “nature.” Rather, I was seeing there the roots of human 
symmetry, beauty and ugliness, aesthetics, the human being’s very 
aliveness and little bit of wisdom. His bodily grace, and even his 
habit of making beautiful objects are just as “animal” as his 
cruelty. After all, the very word “animal” means “endowed with 
mind or spirit (animus). Against this background, those theories of 
man that start from the most animalistic and maladapted 
psychology turn out to be improbable first premises from which to 
approach the psalmist’s question: “Lord, what is man?” [הדגשות 
[שלי (Bateson, 1980, p. 5).  

 תואם רעיון בנסחו --—ביטסון אומר" החיצון העולם על העצמי אודות רעיונותינו את משליכים אנו"

, ביטסון לפי. לחושב מחוץ הטבעי העולם של רבים חלקים של כהשתקפות mind-ה של לתיאור

 התקשורת מערכת את בו וכללה", יםפנ כלפי mind  המושג את הרחיבה" הפרוידיאנית הפסיכולוגיה

 בשונה. מודע בלתי לתהליך הקשורות תגובות של הרחב והתחום ההרגלי, האוטונומי התחום - הגוף בתוך

 לחושב מחוץ אל המתפשט גורם מודע בבלתי ורואה, חוץ כלפי mind המושג את ביסטון מרחיב, מפרויד

 בתהליכי עמוק קבורים, "יודעים שאנו חושבים שאנו העולם חוקי, לדבריו). 461' ע, 1972, ביטסון(

 לידיעה מתייחס  ביטסון). 38' ע, 1980, ביטסון( מודעת בלתי היא בעיקרה זו וידיעה", שלנו התפישה

: שלו אחר ובניסוח. הטבע של שונים ואורגניזמים שונים חלקים  יחד המלכד הדבק שהנה הרחב במובן

, שם( ביטסון אומר" הבריאה או הביוספירה כל את הקושר וברמח מידע קטן חלק  הנה אדם של הידיעה"

 )98' ע
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 דימויים של תפישה ידי-על המתווכת סובייקטיבית חוויה מתוך נוצרת העולם ידיעת פיה שעל החשיבה

 המבנה באמצעות).  Bi-cameral( חדרי-הדו הדגם ליצירת ביטסון של תרומתו הייתה, במוחנו הנוצרים

 משפחתית תרפיה—תרפיה של חדש דגם נוצר החדרים שני בין המפרידה סטרית-דהח והמראה חדרי-הדו

 של ביתרונותיו בדונו. הנפש בריאות בתחום  ראיה של חדשות אפשרויות יצר חדרי-הדו הדגם.  מערכתית

 שתי של יחד ממקומן הנובעות ראיה של חדשות לאפשרויות הקפיצה על – ביטסון  דבר  חדרי-הדו הדגם

 שני" - מוחיות המיספרות שתי שני של יחד ממקומן או  -) binocular( הבינוקולרית הראייה - עיניים

 בעת, שאפשרה חדרית-דו לאינטראקציה הפסיכותרפיה את הפכה סטרית החד המראה".  מוח חדרי

 אפשרה המראה מאחורי הצפייה. ישיבה מקומות משני משפחתיות באינטראקציות צפייה, אחת ובעונה

 ). 4' ע, Hoffman ,1981: ראה( התרפיה בתהליך נוספת מבט מנקודת התערבות גם אך הערכה

 בעל משפחתי מהקשר כחלק סכיזופרנים לראות בראשונה התאפשר,  סטרית החד המראה באמצעות

 המסורתית ההְמשגה מן שונה הייתה זו ראייה. נפשית הפרעה בעלי כיחידים ולא, וסדר משמעות

 הופמן אומרת קוויים שמונחיו מודל בתוך הנפשית למצוקה סיבתי-היסטורי הסבר הנותנת, הפסיכודינמית

 התפתחה בעקבותיה. המערכתית הגישה אנשי של המוקדמות התגליות אחת זו היתה). 6' ע, שם(

 .נפש למחלת אז עד שנחשב מה של פתולוגיזציה-דה שמגמתה חדשה פרספקטיבה

" מעגליות" של המושג שבמרכזה החשיבה אל הקווית יבההחש מן המעבר גם היה חדרי-הדו לדגם המעבר

)circularity .(המעגלית חשיבה"ל בהתאם) "circular thinking (של במונחים פרט" לראות יש 

 :הופמן אומרת וכך". אחרים פרטים עם שלו היחסים

A circular epistemology forces the therapist to take account of 
the fact that he or she is inevitably part of this larger field, an 
inextricable element of that which he attempts to change 
(Hoffman, p. 8-9).  

 המדעים בהשפעת גם אך,  הטבע במדעי חדשות תפישות של בהשראתן התרחש המעבר, הופמן לדברי

" חושב"ה הוא המוח לא, ביטסון של מעגלית חשיבה במונחי. מחשבים מטכנולוגיית שנבעו הקוגניטיביים

 מה" .שלו הסביבה בתוך באיזון המצויות יותר רחבות ממערכות חלק שהנו מה-דבר אם כי, האדם אצל

 ). 53' ע, Bateson ,1978 " (שלם מעגל הוא שחושב
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 ותהמערכ ומתיאוריית 29מקיברנטיקה,  האינפורמציה מתורת בעליל מושפעת ביטסון של תפישתו

 בתקשורות  זה  ובכלל, משפחות של תקשורת בתהליכי דן הוא כאשר ביטוי לידי באה זו השפעה. הכללית

 בעלות ומשפחות חברתיים שדות בחקר הדדית סיבתיות של תהליכים בדבר רעיונותיו.  פתולוגיות

 הפכו אלה מונחים. הקיברנטיקה של מונחיה באמצעות מחודש ביטוי לידי באו פתולוגיות תקשורות

 זאת מתארת וכך. מערכת בתוך כמתרחשים יחידים בין אינטראקציות ושל תקשורת של מתארים למונחים

 :הופמן

The analogy Bateson found most useful was that of a steam 
engine with a governor. The whole arrangement depends on a 
looping which the more there is of something, the less there is of 
something else. In contrast, when the situation is such that the 
more there is of something the more there is of every other 
element, you have what systems engineers call a positive feedback 
chain or a “runaway”(Hoffman, 1980,  p. 45-6). 

 קיברנטית למערכת בדומה), living system" (חיה מערכת"כ המשפחה הומשגה, ביטסון בעקבות

  ו Buckley (1968) ידי על שנוסחה הכללית המערכות תיאוריית בהשפעת. הומיאוסטטית

Bertalanfy (1968) ,המשפחה  על  ההסתכלות באופן שינוי חל : 

…from focusing on content, material substance, and 
distribution of physical energy to considering pattern, process, 

and communication as being the essential elements of description 
and explanation [שלי הדגשה]  (Guttman, 1991, p. 42). 

 מודל, מערכתיות פיותתר של ההמשך מדור משפחתי מטפל), Dell )1982 מציג השמונים שנות בראשית

 לשיווי השואפות מערכות ולא אבולוציה של בתהליך המצויות חיות- מערכות במשפחות הרואה חלופי

 מאבקו למרות. ביטסון של המעגלית לתפישה בהמשך רעיונותיו את מפתח דל). homeostasis( משקל

 מעגליים שמונחיה פיתחלו תפישה שפיתוח ולמרות, חשיבתי מדואליזם הנגזרת בהְמשגה ביטסון של

 חלקי שני בין דואלית הפרדה על כמבוסס סטזיס-הומיאו של הרעיון את לראות מקובל עדיין, ואקולוגים

 יותר נכון, תוצאה-סיבה של דואלי קשר המניח, סטזיס-הומיאו של הרעיון במקום, הופמן לדברי. המערכת

 :לאמר
                                                           

ידי טעות -חוזר המופעלים על-עצמן" כמו "מנגנוני שרת" או "מעגלי היזון-"המדע של מערכות מתקנות 29
 עצמי".-ומצויים במערכות פיקוח
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…that all parts are engaged in whatever ordering of constancy 
or change is in question, in an equal and coordinate fashion 
(Hoffman, p. 343)  

Elkaim )1980 (לדחוף לנסות המטפל של שתפקידו מציין, זו תפישה פי על המטפל של בתפקידו הדן 

 ).341' ע, 1981, הופמן: ראה( אחר פתרון אחר חיפוש עליה ולכפות משקל משיווי הלאה המערכת את

 אפיסטמולוגיה" של למונחים עובר) Keeney  )1979בשם ההמשך דור של אחר מערכתי מטפל

 של בתחום השפעות מתארת זו אפיסטמולוגיה). ecosystemic epistemology" (אקוסיסטמית

 סימפטומים לראות יש קיני שלדברי מציינת הופמן. רחבים סביבתיים מעגליים  במונחים הנפש בריאות

 את מציינת הופמן. המטופל של היחסים מערכות של האקולוגיה על מטפוריות כתקשורות מטופלים של

 , לפיו קיני בגישת המודגש הביסטוניאני הרעיון

…the therapist must never consider himself as an outside agent 
but rather as part of the therapeutic system, or “part of an 
ecosystem” (p. 343). 

 עומד שבבסיסה מערכתית  חשיבה של דורות שני הם, ההמשך דור אנשי ושל ביסטון של, המודלים שני

 . המעגליות רעיון

 הוראתית אינטראקציה ממונחי לחשיבה המעבר הוא מערכתיות גישות של השני בדור שנעשה נוסף מעבר

)instructive interaction (מבנה של דטרמיניזם למונחי )(structure determinism .רעיון לפי 

 של( שלו למבנה בהתאם מהמטפל המגיעה האינפורמציה את המטופל תופש, Maturana30 של זה

 יכולים איננו, ולכן, מטורנה בעקבות Dell אומר,"  הוראתית לאינטראקציה מסוגלים איננו).  "המטופל

 אחרים ושל  מטורנה של  - הללו הרעיונות את מסכם דל. סביבנו העולם על אובייקטיבי מידע לקבל

 באופן העולם את לתפוס מסוגלים אנו אין כי באומרו - 31הקונסטרוקטיביסטית  בגישה הדוגלים

 תלוי בלתי באופן הקיימת אובייקטיבית מציאות שיש לטענה תקף בסיס כל אין, מזאת  גרוע. אובייקטיבי

 ). 229' ע, 1986, דל( בנו

                                                           
מקור מנחה למטפלים משפחתיים מערכתיים רבים בשנות  ביולוג לינגוויסטיקאן שרעיונותיו אלה מהווים  30

 (. 1986, 1978השמונים )ראה: 
 

 לפי התפישה הקונסטרוקטיביסטית אנו תופסים את העולם באופן סובייקטיבי בהתאם למבנה שלנו.  31
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. סוקראטס של ימיו לפני עוד ראשיתה. חדשה עמדה איננה, בנמצא אינה ובייקטיביותא פיה שעל העמדה

 שספרוWatzlawick  כמו ואחרים קונסטרוקטיביסטים של בכתביהם מופיעה היא, דל כותב, בימינו

 קבוצה מאנשי אחד).  1984( זה לנושא מוקדש) (The invented reality" ממציאים שאנו המציאות"

 העולם את האדם בני קולטים שבו לאופן חדשה השתקפותית מטפורית גרסה המעלה Varela32 הוא זו

 ביחס השתקפותיים מטפוריים תיאורים של בסדרה נוסף דרך ציון הנו, נראה כך תיאורו. האחרים ואת

 האוביקטיבית הידיעה מן שונה, מטורנה פי על העולם ידיעת. העולם את יודע האדם  שבאמצעותו לאופן

 של זו היא מטורנה פי על הידיעה. העולם את השלכתית הסוביקטיבית הידיעה מן ושונה, לםהעו את

 :סוביקטיבית ואינה אוביקטיבית שאינה פרשנות

…we stand in relation to the world as in a mirror that does not 
tell us how the world is: neither does it tell us how it is not. It 
reveals that it is possible to be the way we are being, and to act the 
way we have acted. It reveals that our experience is viable. That the 
world should have this plastic texture, neither subjective neither 
objective, not one and separable, neither two and inseparable, is 
fascinating (Varela, 1984, p. 322).    

 וכי שם נמצא שהעולם; אובייקטיבית או סובייקטיבית היא שחוויה לחשוב הורגלנו, ורלה אומר, עתה  עד

 השתתפות" של בדרך צפייה ורלה מציע זאת במקום. שלנו הסובייקטיביות דרך שהנו כפי אותו רואים אנו

:הפרדה בלא מתמזגים  והאובייקט הסובייקט שבה", ופירוש  

…we live in an apparently endless metamorphosis of 
interpretations  following interpretations …This is indeed 
interesting…that the whole of the natural history of circularity 
should tell us that ethics—tolerance and pluralism, detachment 
from our own perceptions and values to allow for those of 
others—is the very foundation of knowledge, and also its final 
point. At this point, actions are clearer than words (Ibid, p. 322-3).   

 הגישה של האפיסטמולוגיים בהיבטיה דיונים במסגרת רווח ובהשתקפות במראה המטפורי השימוש בעוד

 גישות. המטופלת והמשפחה המטפל בין היחסים מערכת בתיאור כליל כמעט נעדר שהוא הרי, המערכתית

 את המאפיין" התהליך" את או" ההקשר" את קורא המטפל שבו האופן על דגש שמות מערכתיות תרפיה

                                                           
פרנסיסקו ורלה, מתימטיקאי שרעיונותיו כלולים באבולוציה האפיסטמולוגית מערכתית של תרפיה  32

 ת. משפחתי
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 ממכלול הנוצר מרחב; מעגלית אפיסטמולוגיה פי על הנוצר משמעות כמרחב, התרפויטית המערכת

 . המְראה שמאחורי והצוות המשפחה, המטפל: התרפיה לתהליך השותפים בין התקשורות

 הסיטואציה משדה והשתקפות מראה דימויי של מקומיים יישומים כמה אציג זה פרק של הבא בחלקו

" מקביל תהליך" המושג סביב דיונים אביא כן כמו. וההדרכה התרפיה בתחום כתיתהמער המשפחתית

 מושגים אלה. הדרכה של בהקשרים הרווח), isomorphism" (איזומורפיזם" המערכתי והמונח

   משפחתי לטיפול ההדרכה בסיטואציות השתקפות תהליכי של לתחום חלופיים

 גישות תרפיה מערכתיותדפוסים מחברים  ודימויי  מראה  והשתקפות ב

 להלן שתובאנה בדוגמאות. נדיר, מערכתיות תרפיה בגישות ובהשתקפות במראה המטפורי השימוש

 שמכנה כפי", מחבר דפוס" של או מעגלי מערכתי תיאור של מטפורי אמצעי המְראה של הדימוי משמש

 המתרחש שינוי צדכי מדגימים מחברים דפוסים). 1980( במערכות צורה זהות של תופעות ביטסון

 המורכבת( גרעינית תרפויטית במערכת או משפחתית במערכת יחידים מספר של או יחיד של בהתנהגותו

 של במונחיו.  במערכת אחרים ביחידים או ביחיד המתרחש בשינוי ומשתקף משקף) וממשפחה ממטפל

Minuchin" :מהם אחד אצל החל שינוי ישתקף, במערכת האנשים בין ההדדיים מהקשרים כתוצאה 

 ).104' ע, 1987, מינושין" (אחרים מערכת בחברי

Whitaker ראי-שיקוף וטכניקת  mirroring : 

 מה במסגרת, מוביל מערכתי משפחתי מטפל - )1982( ויטאקר עושה ראי-שיקוף במושג מקומי שימוש

 הכלול ראי-שיקוף למושג קשור אינו זה במושג ויטאקר של השימוש". האבסורד תרפיית" מכנה שהוא

 -ל קשורים היו שהשניים לציין אפשר, האנקדוטי שבהיבט פי-על-אף, קוהוט של העצמי בפסיכולוגיית

Eichorn  -- טכניקת. התרפויטית מגישתו עמוקות והושפעו,  כתלמיד והשני באנליזה כמודרך האחד 

 מרחיב שהוא בכך פציינטל מגיב המטפל לפיו", פסיכאטרי ודו'ג של סוג" היא, ויטאקר פי על ראי-שיקוף

 המטפל של שולחנו האם השואל פרנואיד מטופל ויטאקר מביא כדוגמה. הפציינט של הדלוזיה  הצגת את

, המטפל מצד מענה ויטאקר מציע, האבסורד תרפיית של ראי-שיקוף טכניקת במסגרת. מיקרופון הוא

: המטפל מגיב וכך. הפרדוכס דרך על שינוי וליצור המטופל של הפארנואידית הדלוזיה את להרחיב שנועד

 ).102' ע, 1982, ויטאקר..." (נראית בלתי  בדיו  מודפסות וההקלטות, מקליט גם הטלפון. בוודאי"
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 The mirror-Image  (" ראי-דמות של הסכמה-אי"ו  ) (triangulation ִמשלוש
Disagreement:) 

 המושג הוא מערכתית משפחתיתה התרפויטית העשייה ושל החשיבה של המרכזיים ממושגיה אחד

 כשהוא ִמשלוש של ברעיון) Minuchin )1978 משתמש, פסיכוסומטיות במשפחות בדונו. 33"ִמשלוש"

 בגישת הִמשלוש  רעיון. ההורה לבין הפסיכוסומטי הסימפטום בעל הילד בין הנוצרת קואליציה מתאר

 של להיעדרם או לנוכחותם ינטימיא באופן  קשור הילד של הסימפטום שבו למצב למעשה חופף מינושין

 - פסיכוסומטיות תופעות לעבר הסלמה בין  הופמן קושרת, מינושין של בגישתו בדונה. הוריו בין מתחים

-אי" המושג לבין - פסיכוסומטית משפחה בתוך ילד אצל, חיובי חוזר היזון של סטטי-הומיאו תהליך

 ו Stanton  ידי-על  נוצר זה מושג). 148-154' ע, Hoffman  ,1981:ראה" (ראי-דמות של הסכמה

Schwartz )1954  ,(במהלך צוות לאנשי מטופלים בין מודעות בלתי משולשות באינטראקציות בדונם 

 סמכות דמויות שתי של גישותיהם בין  המתרחש מודע בלתי לקיטוב מתייחס הרעיון.  פסיכאטרי אשפוז

 דמות כך, הפציינט על מגינה האחת הסמכות שדמות ככל זה לרעיון בהתאם. לפציינט ביחס), צוות אנשי(

 של סימפטום היווצרות בין הקשר בדבר  מינושין של  השערתו ניסוח.  אותו מענישה המענישה הסמכות

 -  הופמן אומרת, כך יראה ושוורץ סטנטון של במונחיהם,  הוריו שבין לקונפליקט ילד

…a child’s symptom may be associated with a mirror-image 
disagreement between the parents (overt or covert) which can be 
enormously stressful if it involves the child (Hoffman, p. 154). 

 ),Bowen )1978 של מתרומותיו אחת היא המשפחתית באינטראקציה משולשים של בחשיבותם ההכרה

, לחץ בתנאי אישית-תלת למערכת תהפוך אישית-דו רגשית מערכת ,בואן בעיני. מוביל משפחתי מטפל

 מתחים. למשולש שלישי אדם של הכנסתו ידי-על המתח את ישחרר השניים מן יותר הנלחץ האדם כאשר

 ההפעלה תהליך. אנשים יותר ולכלול אחרים משולשים להפעיל יכולים אחד יחסים משולש בתוך המצויים

 טווח וכן הגרעינית המשפחה חברי את), Bowen )1966 לפי, כולל תהמשפחתי במערכת משולשים של

                                                           
 Triangulation is a process that occurs in all families, allעל משלוש בתרפיות משפחתיות אומרת הופמן:  33

social groups, as twosomes form to the exclusion of, or against, a third. The triangle is an essential 

building block for Haley’s theory of pathological systems and Minuchin’s structural approach to family 

theory (Hoffman, 1981, p. 29).  
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,  Hoffman :ראה( חברתיות רשויות נציגי ובכללם, לה ומחוצה המורחבת במשפחה, אנשים של נרחב

 ).29-30' ע, 1981

, השתקפות תהליכי לבין, בואן של המערכתית לתיאוריה בהתאם מערכות-תת לבין ִמשלוש בין הקשר

. בטיפול הדרכה של לסיטואציות הקשורות בספרות שונות התייחסויות שתי באמצעות להלן יוצג

, המשפחה - מערכות שלוש  בין ביחסים או,  מערכת בתוך יחידים בין ביחסים עוסקות אלה התייחסויות

 .וההדרכה התרפיה

 יוצר למקבי תהליך או השתקפות לתהליכי" ִמשלוש" המושג בין קישור  :השתקפות ותהליך ִמשלוש

Winokour )1982 ,(בהדרכה -" תקשורת מודל" - מערכתית משפחתית חשיבה מושגי ביישום  הדן 

 חברתית מערכת ההדרכה במסגרת הרואה, וינוקור. פסיכואנליטית באוריינטציה פסיכותרפיה של

 נפשית-התוך הדיאדה מונחי לעומת המערכת מונחי של יחסית הרבה יעילותם את מציין, משולשת

 נכלל, זה בהקשר מציין שהוא המרכזיים המערכתיים המושגים ארבעת בין. הפסיכואנליטית ישהשבג

 בין תקשורת תהליכי של המערכתית ההבנה את, לדבריו, מגדיל זה מושג. בואן פי על" ִמשלוש" המושג

 פי על, מקבילים תהליכים של מושגים ידי-על כלל-בדרך מתוארים אשר תהליכים; ומטפל מודרך מדריך

 . נפשי-התוך הדיאדי המודל

 :בואן פי על מערכתית הדרכה  של בסיטואציה (A three-way mirror) "כיוונית-תלת מראה"

 Dombeck ו-  Brody )1995 (המושגים בעולם שימוש תוך משפחתית לתרפיה הדרכה בתהליך דנות 

 המכונה הדרכה למוד ויוצרות), 1963(  Peplau ו) Bowen )1978 גישת של מערכתי-המשפחתי

 : לתיאורן בהתאם". כיוונית-תלת מראה"

The principle of system parallel reflection proposes that the 
emotional process in the relationships of the client-family, the 
client –therapist, and the therapist-supervisor systems mirror each 
other [שלי  שההדג] (Dombeck and Brody, 1995,  p. 3)  

 הקליני ההקשר לתיאור טובה בסיסית מטפורה היא כיוונית-התלת שהמְראה מציינות וברודי דומבק

 המערכות שלוש כל ואילו כיווני-חד באופן רק משקפת בודדת שמראה בידיעה, מערכתית מפרספקטיבה

, אלה את אלה כראי משקפים המערכות בשלוש יחסים רק לא. כיווני-רב באופן זו על זו משפיעות יחד
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 החוקרות אומרות, המקבילות במערכות שינויים מזרזים אחת במערכת החרדה במידת שינויים גם אלא

 מדברות הן כן כמו. הקלינית בהדרכה) catalytic reflection" (מזרזת השתקפות, "המונח את וטובעות

, למידה של והתוכן התהליך בין והתאמה רציפות קיימות פיו עלש", רפלקסיבית עקביות" של העיקרון על

 . ללמוד שיש התפקיד או והמיומנות הלומד אישיות לבין

 התייחסויות בשתי לתרפיה הדרכה של השתקפות תהליכי לבין בואן של המערכתית הגישה בין החיבור

 ההְמשגה לבין בואן של תובגיש מרכזיים היבטים בין לדמיון קשור הוא, להערכתי. מקרי אינו, אלה

 כפי, דינמי-הפסיכו בממסד יחסית מקובלת זו גישה של ולהיותה; השתקפותי במינוח העשירה, האנליטית

 ).242' ע, 1981( הופמן שמציינת

"איזומורפיזם" (isomorphism) מערכתי משפחתי טיפול של הדרכה בגישות" מקביל תהליך"ו   :  

 של בשדה, כדבריו", תיאורטי פילוג" פני על אובייקט יחסי ורייתתיא באמצעות לגשר ניסיונו במסגרת

 מבנים" שמובנו מערכתי כמושג" איזומורפיזם" המושג את) Slipp )1991 מסביר, המשפחתיות תרפיות

' ע(isomorphisms that is, similar structures and connections…)  ("דומים וחיבורים

 למצוא כללית מערכות תיאוריית של שמטרתה טוען, ביטסון של רעיונותיו על המסתמך, סליפ). 13

 .במערכות איזומורפיזמים

": הרקיעים של הרקיע" הוא איזומורפיזם, משפחתית לתרפיה הדרכה בגישות הדן  Liddel של במונחיו

 במושג מתמקד Liddel). 155' ע, 1988( ההכשרה תהליך של היסודות כל את בתוכה הכוללת מסגרת

 של הסיטואציה של מארגן מרכזי מושג בו ורואה, ההדרכה ושל התרפיה של" האיזומורפי הטבע"

 :האומר Levinson שמתאר לרעיון מתייחס, לידל לדעת, זה מושג. ההדרכה

Categories which appear widely unrelated in content will 
reflect the same patterning of form, will be, in word, 
transformations or isomorphs of each other. It is important to 
realize that this is not idle analogizing. It is a literal belief that 
structure, or form, is constant in spite of changing content  הדגשה]
[ שלי  (1972, p. 36).  

 :Haley של דומה בתיאור  מצוי התרפיה ושל ההדרכה  לש האיזומורפי שטבען  לידל מציין כן כמו
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There is a reciprocal relation between the supervisory structure 
and the family structure. If the authority relationship between 
supervisor and therapist is clear, the hierarchy in the family will be 
more easily restructured…When the family hierarchy is in 
particular confusion …it is especially important that the 
hierarchical arrangement of supervisor and therapist be clear and 
firm ]הדגשה שלי[ (Haily, 1980, p. 62).  

 משפחתיות לתרפיות הדרכה של בתחום כותבים כמה ידי-על" מקביל תהליך" המונח העדפת למרות

)Everett  ו-  Koerpel ,1986 ,(הוא שכן, יותר ויעיל מקיף איזומורפיזם במונח שהשימוש לידל סבור 

 :תרפויטית התערבות של היבט גם כולל

Isomorphism in its present usage is a broad, more inclusive and 
pragmatic concept. The isomorphic nature of training and therapy 
not only refers to this pattern of sequence replicability across 
subsystem boundaries, but also contains other aspects. This term 
not only imply that the parallel processes are interactional 
processes to be charted in the training and therapy system, but 
also includes the notion that these interactions are capable as well 
of being altered and shaped… [שלי הדגשות]   (Liddel ,1988, p. 155).  

 תצפית של בתחומים רק לא הקיים עיקרון הוא, לידל מציין, הכשרה ושל תרפיה של האיזומורפי טבען

 דפוסי שבו באופן משתמש המדריך, לדבריו. ההדרכתית ההתערבות בתחום  גם אלא, תיאור ושל

 – עצמם על) replicating( חוזרים או משעתקים פרובלמטיים  אינטראקציה

…the supervisor uses the interactional information (i.e., the 
way in which problem patterns are replicating in the training and 
therapy domains) to redirect the co-created course of the training-
therapy system [שלי הדגשה ] (Liddel, 1991, p. 649).  

 אלא, החוזרים בדפוסים סבילים צופים אינם המדריכים, לידל אומר, האיזומורפית לחשיבה בהתאם

 . יחדיו ויוצרים תופשים הם ושאותו משתתפים הם בו אשר הרצף את מכוון באופן ומעצבים מתערבים

), replication" (חזרה" המונח באמצעות האיזומורפי התהליך והגדרת איזומורפיזם במונחי החשיבה

 של תהליך, לידל לפי, המדגישה – המערכתית בגישה שמקורה מתפישה  חלק היא, מקביל כתהליך ולא

 במשמעות ”replication“ המונח. תרפיה-הדרכה במערכת חלק הלוקחים של פעילה הדדית השתתפות
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 יותתרפ של בתחום Andersen שיצר reflecting team” 34“ המכונה הכלי בשם גם כלול מענה של

 בגישות ההשתקפות של במקומה עוסק  הפרק של  הבא חלקו).  1990, 1987( הבנייתיות משפחתיות

 .אלה

( ולמענה בשיח reflectionלהרהור ) reflection)המעבר מהשתקפויות )
(replication בתרפיות משפחתיות הבנייתיות )(constructionist) 

 קיברנטית מערכת של ממונחים המעבר הוא, התשעים שנות מסוף משפחתי טיפול של גישות שמאפיין מה

 את, הופמן שמציינת כפי, הופך זה מעבר. הספרות ומביקורת מסמיוטיקה השאובים למונחים מבנה ושל

). Hoffman ,1992( משפחתי טיפול של חדשה פרספקטיבה של מרכזית למטפורה השיח של המטפורה

 בעקבות" חברתית הבנייה" של תרפיות במסגרת) קסטט או, כנארטיב( כאלה מטפורות כמה של הכללתן

Gergen של לראייה הביאה, הופמן אומרת), 1985, גרגן" (העצמי של החברתית ההבנייה" ותיאוריית 

 על דגש מושם, הופמן פי על, התרפויטי בהיבט". זרם או נהר כמו, נעה מהיסטוריה חלק"כ העצמי

 אומרת זאת מלבד. משפחתי התרפויטי השיח בתוך הוכניע שליטה באמצעות בכוח משימוש הימנעות

  – הופמן

…the feedback loops of cybernetic systems are replaced by the 
intersubjective loops of dialogue (Hoffman, p. 8). 

 מחוץ אל המְראה של במטפורה השימוש את דוחק), Lax )1992 -ל בהתאם,  זה מטפורי שימוש

 ולתיאור לשיח ביחס) Rorty )1979  של  חשיבתו את לאקס מיישם, למעשה. התרפויטית לסיטואציה

 :ללאקס בהתאם. הפוסטמודרנית התרפויטית לסיטואציה הטבע של כמראה mind-ה של המטפורי

Thus, discourse is conversation with others and is a social 
process. It does not mirror reality, but is a functioning element in 
the social process itself [ שלי הדגשה]  (Lax, p. 75).  

 במסגרת הייצוג לתהליך בהתייחסם), Kaye  )1992 -ו Gergen  נוקטים להשתקפות ביחס דומה עמדה

 עולם"ב האירועים כל את לסדר אפשרות כל שאין טוענים השניים. מודרניים-פוסט תרפויטיים הקשרים

                                                           
 מוכר למטפלים משפחתיים בישראל, הנוהגים לתרגם אותו ל "צוות משקף".  reflecting teamצרוף המונחים  34
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 שכל כך, "לאחד אחד של באופן אותם ולקשור, שני מצד השפה של ההברות כל ואת אחד מצד" מיתיהא

 -ש היא עמדתם", מציאות של מבודד אטום תשקף הברה

Scientific narratives…are not so much reflections of life already 
lived as they are the progenitors of the future (1992, p. 173).  

 של פשטני כיישום להבנה ניתנות, ולמראה להשתקפות ביחס קאי ושל גרגן של, לאקס של עמדותיהם

 דקונסטרוקטיביות קריאות בעקבות זו לקריאתו הכוונה. המראה  של לדקונסטרוקציה 35 רורטי  קריאת

, ותהויזואלי במטפורות משימוש כליל לחדול, Derida הספרות מבקר ושל אחרים פילוסופים של

, לתרפיה וההדדי הדיאלוגי השיח רעיון את לקדם בבואם). mirroring( ראי-שיקוף של אלה ובמיוחד

. מחברת דיאלוגית אינה המראה מיטפורת של דקונסטרוקציה במונחי שחשיבה לכך ערים הם אין

 של בנושא הדנה Lawson עוסקת דקונסטרוקטיביות קריאות של פשטני ביישום הכרוכה בבעייתיות

 : ללאוסון בהתאם. הפוסטמודרני המשבר  כמקור פלקסיביותר

reflexivity, as a turning back on oneself, a form of self-
awareness, has been part of philosophy from its inception, but 
reflexive questions have been given their special force in 
consequence of the recognition of the central role played by 
language, theory, sign, and text…as a result all our claims about 
language and the world- and implicitly all our claims in general- 
are reflexive in manner which cannot be avoided. For to recognize 
the importance of language is to do so within language (Lawson, 
1985, p. 9). 

 דבריו בעקבותיו ללכת ואין לאוסן אומרת, דרידה דברי של וישיר פשוט ביישום הכרוכה בעייתיות יש

 זה קושי.  מקביעותיו להיפרד פירושו וישיר פשוט מובן בכל והמלצותיו דרידה בעקבות ללכת. כזה באופן

 -ש מראה הוא. רפלקסיביות של צורה מדגים

…one effect of reflexivity is to place in question the way in 
which the text is approached. A text written in the light of 
reflexivity is, at a certain level, evasive (even when it appears 
dogmatic) ( Ibid., p. 8).  

                                                           
metaphors out of our speech We must get the visual, and in particular the mirroring ,וכך אומר רורטי:  35

altogether. To do that we have to understand speech not only as not the externalizing of inner 

representations, but as not a representation at all (Rorty, 1979, p. 371). 
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 באלה אחת תחשיבתי גישה של מונחים המרת של הדיאלקטי בתהליך  גם,  לזהות אפשר דומה בעייתיות

  התרפיה בתחום  הפוסטמודרני החשיבתי כמהפך הופמן ידי על שמתואר במה – אחרת גישה של

 מסגיר משפחתיות תרפיה גישות במסגרת החשיבתי לשינוי הופמן של התייחסותה אופן. המשפחתית

 :אומרת היא וכך. זו עמדה

In certain respects, our present dialogue is congenital to the 
movement known as postmodernism- with its implication that 
modernism is now dead and new perspectives are in the making 
(Hoffman, 1992, p. 7). 

 

 reflecting“ במינוח Andersen  שעושה הבחירה עם, להערכתי, מצויים זו גישה של עקבותיה

team” )לצפות מוזמנת המשפחה שבה הסיטואציה את לתאר בא המינוח. )1990, 1987, אנדרסן 

 ומתבקשת, שלה לנושא ביחס למחשבותיהם ולהקשיב המטפלים בצוות סטרית-החד המראה מאחורי

 למינוח תואמת שמשמעותו, reflecting team במינוח משתמש, נורווגי משפחתי מטפל, אנדרסן. להגיב

 דיאלוגים" על המבוססת משפחתית תרפיה גישת מתאר הוא). 1987( ונענה - חושב -שומע -צוות העברי

 הוא שאין אנדרסן מרמז reflecting במינוח בהשתמשו. למשפחה המטפל הצוות בין" דיאלוגים-ומטה

 :השתקפות של למובן מתכוון

The word for this new format was the reflecting team. We 
thought of the French meaning of the word, not of the English one 
which in our understanding comes close to replication. The French 

reflextion having the same meaning as the Norwerian 
“refleksjon”, means: something heard is taken in and thought 

about before a response is given. The turning of the light and 
sound also give more freedom for thinking, and we started to ask 
how the various concepts and rules we followed effected us? 

[שלי הדגשה] (Andersen, 1990, p. 28). 

-דו וקולי חזותי, שלם חושי מתהליך חלק הם, אנדרסן לפי, מחשבה לאחר בדיבור המענה או, ההרהור

 על אנדרסן מסתמך במיוחד. בטיפול משפחה ובני מטפלים צוות ידי-על בשיח צפייה ושל שיח של, כיווני

 אשר), 1981(Von Forester) 1978( ורנהמט), Maturana )1987 -ו Varela של רעיונותיהם
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 אישית-בין התייחסות לתיאור (observing systems)" צופות מערכות" של הרעיון את שאב מהם

 :אנדרסן אומר וכך. עצמית-ורפלקסיבית נענית, מהרהרת

By observing his responses to my observing I can indirectly 
become an observer of my own observing (Andersen, 1990,  p. 35). 

 ההשתקפות של החזותית במטפורה ורלה שעושה מהשימוש אנדרסן נמנע, צפייה במונח השימוש למרות

 את לשים מעדיף  אנדרסן). 320' ע, Watzlawick  ,1984:ראה( עצמית-רפלקסיבית צפייה לתיאור

 המייחס, אנדרסן. מענה -"replication" המונח דרך שיח של המשמעות ועל השמיעתי הערוץ על הדגש

, בו השותפים ידי-על זהות למלים הניתנת השונה ולמשמעות, בשיח מלים של למשמעותן רבה חשיבות

 האיכויות כל את המכילה נעה כתמונה כמוהו התיאור, אנדרסן של במונחיו. בעיניו" תיאור" מהו מגדיר

" הגוף' פנים' של התחושות כל" את וכן, המישושו הטעם, הריח, השמיעה, הראייה לחושי המתאימות

 חלק למעשה מהווה הוא, אנדרסן אומר, אחר אדם מתאר אחד שאדם פעם בכל). 37' ע, 1990, אנדרסן(

 . עליה ומשפיע בה משתתף והנו, צופה ממערכת

 שינה הרעיון, לדבריה". פשוט אך מדהים" רעיון אנדרסן של" נענה-המהרהר-השומע צוות"ב רואה הופמן

" פתלוגיות" במשפחות הצופה, המוגן המין עוד אינו המקצוען.  והצוות המשפחה לגבי התפישה כל את

 ). 16' ע, 1992, הופמן( המשרד של בפרטיות המשפחה על  מדבר או המסך מאחורי

, סטרית-חד מראה של המסורתית המערכתית חדרית-הדו בסיטואציה הופמן רואה, הבנייתית מבט מנקודת

 :משפחתי טיפול במהלך מטופלים כלפי מטפלים התייחסות שאפיינה וכוחנית מרוחקת לעמדה מקור

About ten years ago, I found myself increasingly haunted by 
the paradoxes of power that beset the traditional methods of 
family therapy. They all seemed based on secrecy, hierarchy and 
control. Even the modulated versions, represented by many 
Ericksonian practitioners, and the very respectful approach of the 
Milan Associates, still kept the client at a distance and did not 
share the thinking of the clinician. There was a good historical 
reason for this. From its inception, family therapy had a one-way 
mirror built into its core. The professionals were the observers, the 
families were the observed. There was never a two-way street 
(Hoffman, p. 15). 
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 משפחתי טיפול של המסורתי חדרי-הדו לדגם כיווני-דו מענה מספקת נענה-מהרהר-השומע הצוות גישת

 זה לדגם ביטסון שנתן) reflection( השתקפות של המטפורה באמצעות ולתיאור, מטפל צוות באמצעות

 פייההצ חדר של, כדבריו", והצליל האור" את אנדרסן פותח זו גישתו באמצעות. סטרית-חד מראה של

 מאחורי המשפחה לבני אנדרסן מאפשר בכך. מפרידה סטרית-חד מראה של המודרני חדרי-הדו במודל

 .סטרית-החד המְראה שהיתה מה מאחורי, ביניהם המתנהל לשיח ולהאזין המטפלים בצוות לצפות הזכוכית

 המטפל של מניפולטיבי-הכוחני היחס את לשנות, הופמן לדעת, מאפשר  נענה-מהרהר-השומע הצוות

 ההיררכיה ביטול של בכיוון תנודה ומציע; מטופלו בשביל בחירות המבצע" מעלה רם מקצוען"וכ כמומחה

 במונחי תרפויטי שיח תיאור של, ואינטראקציה צפייה של הדדיות של, למטופלים מטפלים בין והמרחק

 מטפלים בין הדדי שיתוף של כיווניים-דו תיאורים הם", יחד-מתפתחים" או" יחד-מחברים" כמו יחד

  הפוסטמודרני המהפך של המובילים המונחים. הבנייתית משפחתית תרפיה המאפיינים, למטופלים

 המענה, ההרהור לטובת reflection המונח של ההשתקפותי המובן את נוטשים משפחתית בתרפיה

 שכותבת יכפ. הדדית  דיאלוגית  תרפיה של מובן הופמן לדעת מאפשרים  אלה מונחים. והרפלקסיה

 :הופמן

The reflexive, reflecting and reflective formats I am addressing 
in this chapter go part of the way to make this possible (Ibid., p. 
23). 

 סיכום

, ידע של מאחדים מארגנים עקרונות אחר בחיפוש מאופיינות מערכתית משפחתית תרפיה של תיאוריות

, יריעה רחב תרבותי-חברתי הקשר בתוך נתפש היחיד. נפשית פתולוגיה של ותיקון יווצרותה הבנת לשם

 והתרחשויות תרפיה תהליכי מובנים, חשיבה של זה סוג פי על. ואקולוגית משפחתית ממערכת  כחלק

, כן על; הדדית גרימה של אישית-בין תקשורת ושל אינטראקציה של הקשרים דרך פתולוגיות נפשיות

. החסידי הצמצום רעיון לפי רוטנברג שפתח הדדית הדיאלוגית ההידמות תרפיית לבין בינה דמיון קיים

 מערכתית משפחתית תרפיה של גישות על ברובן המבוססות תרפויטיות סיטואציות נבחרו הנוכחי במחקר

 . ומטופל מטפל ביחסי" השתקפויות"ב השימוש הדדיות שאלת לבחינת תצפיות שדה לשמש
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, האנליטיות התרפיה גישות במסגרת  השתקפות ושל מראה של במטפורות הדומיננטי השימוש מן בשונה

 כלולה סטרית-החד המְראה. הממשית במראה השימוש על מבוססות מערכתי משפחתי טיפול של גישות

 בתהליך צפייה מתקיימת ובשני הטיפול נערך מהם שבאחד חדרים שני ישנם שבו( חדרי-הדו בדגם

 ). משפחתיה התרפויטי

, המערכתית בגישה מרכזי הוגה – ביטסון האנתרופולוג בדברי  ההשתקפותי הרעיון נמצא השאר בין

 המושג את הרחיבה הפרוידיאנית הפסיכולוגיה, לדבריו". אנושית אפיסטמולוגיה" מכנה שהוא במה בדונו

"mind "את מרחיב, זאת לעומת, עצמו ביסטון. הגוף בתוך התקשורת מערכת את בו וכללה, פנימה 

 על המסתמכות מגישות בשונה. לחושב מחוץ אל מתפשט מודע שהבלתי וטוען, החוצה" mind" המושג

 –mindב ביטסון רואה, חיצוני טבע של ייצוגים מאוסף המורכבת כמראה -mindה תפיסת ועל דואליזם

 רחבות ממערכות קחל המהווה, המוח הנו האדם בתוך" חושב"ה החלק, פיו על. הכרחית אחדות ובטבע

 .כדבריו", שלם מעגל הוא שחושב מה. "שלו הסביבה בתוך באיזון המצויות יותר

 חדרית-דו או המיספרית-דו כמערכת המתנהל, מערכתי המשפחתי התרפויטי כמפגש גם מתהווה זה מעגל

 אחר ממקום במתרחש הצופה מסייע צוות ושל, התרפיה בחדר בטיפול משפחה עם משפחתי מטפל של

 אך, שיטתית ולא קצרה ביטסון של ההשתקפותית התייחסותו, אומנם. הממשית המְראה מאחורי מצויה

 הקשר בתוך  כלול זה יישום. וההשתקפות המְראה של המטפורה של אחדותי ליישום הניסיון בה מודגש

 המערכת חברי בין הדדיית אינטראקציה ושל אחדותיים רעיונות של", מחברים דפוסים" של חשיבה

 בין שהיחסים סטטית-הומיאו קיברנטית למערכת במבנה דומה, חיה כמערכת המשפחה. המשפחתית

 . ותקשורת מידע במונחי מתוארים בתוכה היחידים

, ואקולוגיים מעגליים שמונחיה חלופית תפישה של והפיתוח, חשיבתי בדואליזם ביטסון של מאבקו למרות

 רעיונותיהם. דואלית חשיבה על למעשה מושתת", סטזיס-הומיאו, "המערכתית הגישה של המרכזי המושג

 ההְמשגה נגד יצאו, משפחתיים מטפלים ידי-על שאומצו, ורלה המתימטיקאי ושל מטורנה הביולוג של

 האישי המבנה אלא, העולם את נתפוש כיצד קובע העולם לא פיו שעל הרעיון. ותוצאות סיבות במונחי

 ניתן ואינו) המטופל של( למבנהו בהתאם המטפל מן מושפע ופלהמט, פיו ועל; לתרפיה מיושם, שלנו

 . מצדו הוראות על המבוססת כיוונית-חד להשפעה
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 ואינה אובייקטיבית אינה, עצמית-רפלקסיבית העולם קליטת, ורלה של ההשתקפותית גירסתו פי על

 לא וגם, העולם הוא כיצד לנו אומרת שאינה במראה כמו לעולם ביחס עומדים אנו שכן, סובייקטיבית

 זה מעורבים ואובייקט סובייקט של ופירוש שתתפות" של עניין היא העולם ראיית.  אינו העולם כיצד

 לדעה ובניגוד; העולם ושל עצמנו של ראי מול ראי דמות מאשר יותר לא מוצאים ואנו, ורלה אומר, בזה

 .הצופה של תכונותיו את מאחוריו מגלים, בקפידה תיאור בודקים כאשר, המקובלת

 הבנייה" של לתרפיות המעבר הוא, השמונים שנות בסוף משפחתי טיפול של גישות שמאפיין מה

 המעבר זהו). 1985, גרגן" (העצמי של החברתית ההבנייה" ותיאוריית Gergen בעקבות" חברתית

 זה מעבר. הספרות ומביקורת מסמיוטיקה השאובים למונחים מבנה ושל קיברנטית מערכת של ממונחים

 טיפול של חדשה פרספקטיבה של מרכזית למטפורה השיח של המטפורה את, הופמן שמציינת כפי, הופך

 משימוש הימנעות על מושם דגש; דיאלוג של סובייקטיביות-בין כלולאות מתוארים תרפיה יחסי. משפחתי

 יחסי של מרכזית מטפורה נעשית שיח של והמטפורה, התרפויטי השיח בתוך וככניעה כשליטה בכוח

 . תרפיה

 וההדרכתית התרפויטית ההְמשגה מן כליל כמעט נעדר ובהשתקפות במראה המטפורי שהשימוש כשם

 הסתייגות כוללת זו גישה. חברתית-הבנייתית התרפויטית החשיבה במסגרת גם נכלל הוא אין, המערכתית

 נובעת ההסתייגות. תרפויטי שיח לתיאור ישים שאינו בטענה, השתקפותי מטפורי משימוש מפורשת

 ובמיוחד חזותיות מטפורות של הדיבור מן לסילוקן קריאות של פשטניים קונסטרוקטיביים-דה מיישומים

 לבין mind-ה של כמטפורה המְראה בין המקובל הקישור רקע על באה זו הסתייגות. המְראה מטפורת

 ההבנייתיות תרפיות של החשיבה במונחי. המודרנית המערבית החשיבה של מארגן כעיקרון הדואליזם

-השומע צוות במונח הבחירה. השיח של המטפורה בפני ההשתקפות של המטפורה נדחקת, פוסטמודרניות

 כדי תוך השתקפות של המשמעות מן הסתייגות מכילה, אנדרסן של) Reflecting Team( ונענה-חושב

 . והשתקפות הרהור – משמעות כפל משום בו שיש במונח שימוש

" מראה" במושגים מקומי שימוש מכילות, מערכתי-ואחר מערכתי משפחתי טיפול של כההדר גישות

 גישתו כמו אנליטיות חשיבה לגישות בזיקה המצויים, מערכתית חשיבה בהקשרי בעיקר", השתקפות"ו

 כדי עד הפציינט של הדלוזייה של להרחבה ראי-שיקוף" טכניקת"ב ויטאקר של שימושו. בואן של
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. ויטאקר בא שממנו האנליטי התרפויטי הרקע בגלל, אולי, שצמח בודד השתקפותי מוששי הוא, פרדוכס

 בסוף שואב זה ותחום"; השתקפות תהליך" במושג שימוש נעשה לא, לתרפיה הדרכה יחסי של בתחום

 העולה המושג ומן" מקביל תהליך" דינמי-הפסיכו ההדרכתי המושג מן תיאורו את השמונים שנות

 . המערכתית ההְמשגה מן הלקוח", איזומורפיזם"
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 פרק ה':
 

 שיטת המחקר

 בתרפיית ההדדי התיקון של במרכזו המצוי, הראי כפולת ההשתקפות מרעיון יוצאת המחקר שיטת

 בסיטואציה המטפל של השתנותו לרעיון מטפורה הנה זו גישה').  ג פרק ראה( רוטנברג לפי ההידמות

 האם: השאלה לבחינת כעדשה השתקפויות על מחקרב תשמש זו גישה. השתקפות דרך התרפויטית

 השתקפות"  של הרעיון דרך השאלה בראיית? זאת עושים הם וכיצד מטופליהם בעזרת משתנים מטפלים

 בגישות מטפלים האם: השאלה אמפירי למחקר עומדת, ההידמות תרפיית של במרכזה המצוי" כפולה

 ממוקדים שהנם או,  הדדי תיקון לשם, במטופליהם יתהעצמ השתקפותם את מזהים מודרניות מערביות תרפיה

  .שונות טיפולית לאורינטציות ביחס,  תיחקר זו שאלה?  זה בכלי נעזרים ואינם המטופל חסרונות בתיקון

 הניתנת ההתייחסות מעצם, הדרכה של סיטואציות נבחרו מטופליהם בעזרת מטפלים השתנות חקירת לשם

 בהשתנות ישיר באופן לצפות מנת על. תרפיה של בסיטואציות  המטפל של המשתנות לתגובות בהן

 רווחת זה בתחום. המשפחתי הטיפול מתחום הדרכה של סיטואציות נבחרו, טיפול כדי תוך המטפל

 ההדרכה כדי תוך המטפל בעבודת לצפות מאפשרת זו גישה. (live-supervision) החיה ההדרכה

 שהיא, בכך זו גישה של יתרונה. התרפיה מעשה לאחר הניתנת העקיפה ההדרכה מלבד, לו הניתנת

 כדי תוך ההדרכה של בסיטואציה משתתף צופה של לעמדה, וניטרלי  חיצוני חוקר של כניסה מאפשרת

 . תרפיה של בסיטואציה צפייה

 הנושא הנחקר וחקירתו 

 עם.  בספרות מוכרים אינם במטופל השתקפותו זיהוי דרך המטפל בהשתנות העוסקים אמפיריים מחקרים

 יש', א בפרק נידונו אשר, המקביל ובתהליך ההשתקפות בתהליך העוסקים ובמחקרים בעבודות, זאת

, התהליך של ההיווצרות באופני בעיקר התמקדות יש ספרות של זה בתחום. זה לנושא עקיפה התייחסות

 ההדרכה לש הסיטואציה בין המקבילה או המשתקפת ההשפעה  כיוון בשאלת בעיקר עוסקים והם

 מייחסים שהם בחשיבות נבדלים זה תהליך של חוקרים' א בפרק שתיארתי כפי. התרפיה של לסיטואציה

 שונים חוקרים, לכך בהתאם. במטופל ושינוי במטפל שינוי המאפשר, בהדרכה שינוי של ככלי בו לשימוש
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" שתקפותוה" דרך המטפל השתנות של לנושא הצצה מאפשרים שאינם או מאפשרים זה תהליך של

 לזיהוי ניתנת אשר למטופל המטפל בין וחוויות התנהגויות של דמיות הנוכחי במחקר תכונה, כך. במטופל

 . מקבילים תהליכים או השתקפות תהליכי של בתיאורים

 של חשיבותה על הצבעה דרך זה תחום של בספרות עולה השתקפות דרך המטפל השתנות של הנושא

 דיון ראה) (Walerstein  )1956   -ו   Ekstein" עצמתי כלי"כ יליםמקב לתהליכים הניתנת הערנות

 הנגדית בהעברה שימוש" של זו כמו בהתייחסויות כן כמו עולה זה נושא). 12-13' ע' א בפרק בגישתם

 לעיני הקושי מן המטפל היחלצות של להמחשה" לעתים" שיש לחשיבות הכוונה". ההשתקפות בתהליך

 של גישתה: ראה( ההשתקפות תהליך באמצעות",  המודרך לעיני יךהמדר ולהיחלצות המטופל

Mattinson ,9' ע' א פרק .( 

 בהן שיש, דוגמאות לשמש יכולים שונים חוקרים של תצפיות על המבוססים מקבילים תהליכים תיאורי

 הכלולים בתהליכים הסתכלות. במטופל המטפל השתקפות דרך המטפל השתנות של לנושא התייחסות

 זיהוי דרך המטפל השתנות של בשאלה מקוד מאפשרת, ההידמות תרפיית של העדשה דרך אלה מאותבדוג

 . במטופל השתקפותו

 אתייחס  Walerstein -ו   Ekstein משל מקביל לתהליך דוגמא באמצעות -דוגמא דרך המחשה

 וקריםהח. השתקפות דרך המטפל השתנות בשאלת מיקוד תוך, ההידמות תרפיית של בעדשה לשימוש

 של כסבילות שתיאר מה בשל מאד מודאג חש, במחקרם הסטודנטים התרפיסטים אחד כיצד מתארים

 בהתנהגותו שתאם כמי התרפיסט את מתארים החוקרים. למטופלו לעזור כיצד ידע לא הוא. מטופלו

 :זו להקבלה ער שהיה מבלי, המטופל של לסבילות והסבילה הנמנעת

The therapist, Dr. R, was much concerned about the patient's 
passivity. He wondered how to handle it helpfully. Mostly he 
matched it with his own passive avoidance. Thus he wrote the 
following  representative passage into his process notes: "Looking 
back on the interview, it appears at this time that it might have 
been desirable to make some comment to the effect 
that…However, instead of doing this, I listened rather passively 
while the patient listed some of the pros and cons concerned 
with…” He was, however, unaware that he also brought to the 
supervision hour a passive expectancy as marked as that 
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evidenced in the therapy hour. He had come in unprepared. He 
did not remember what was in his process notes (which he had 
submitted to the supervisor the day before the conference). He 
stated that he had dictated them several days ago. He had no idea 
as to what he might want to talk about this hour; h “sort of 
expected” the supervisor to tell him, by a process of making ex 
cathedra judgements on the basis of the submitted material. He 
confessed all this in an embarrassed way when the supervisor 
asked him what problems he wished to discuss and he in turn 
asked to see the supervisor’s copy of his material to refresh his 
memory. Dr. R then stated that maybe his problem had to do with 
the patient's overwhelming passivity. How he handle it? The 
supervisor replied that. Yes, passivity did seem to be a real 
problem—in every aspect of this relationship (p. 181). 

 את מרחיב מצדו המדריך. סבילות לחוש לו שגורם מי במטופלו רואה עצמו המטפל  החוקרים תיאור לפי

, כן כמו מציינים החוקרים. למטופל בינו היחסים כל את מאפיינת שסבילות לכך המטפל של ההבנה

 של בסבילות טיפול"מ הבעיה תיאור את להמיר היא הסטודנט עם המסוים ההדרכה במפגש שהמטרה

 של הסבילות בעיית תטופל כאשר רק. הסטודנט המטפל של הסבילות בנטיותיו לטיפול" המטופל

 .  המטופל של הבולטת בסבילות ביעילות לטפל חפשי יהיה הוא, הסטודנט

 לאירוע הנוכחי המחקר במונחי יחשב וולרשטיין אקשטין של בדוגמא המתואר המקביל התהליך

 לתיאור ניתן זה השתקפותי אירוע  ההידמות תרפיית של מונחיה פיל). בהמשך תובא הגדרתו( השתקפותי

 התרפויטי במפגשם.  זה של במראה זה משתקפים, תרפיה של בסיטואציה והמטופל המטפל: הבא באופן

 ההדרכה מפגש ללא גם כך נוצרת שהייתה, סבילות של התנהגות ושל חוויה של הדדית השתקפות נוצרת

 Little גישת ידי על גם להיתמך יכול השתקפות במונחי זה תיאור( ךהמדרי של המבט נקודת וללא

' ע' א פרק: ראה, בזה זה והמטופל המטפל השתקפות כאל הנגדית וההעברה ההעברה לתהליכי) 1951(

 .  המטפל עם יחסיו דרך ההדרכה של בסיטואציה למדריך נגלה והמטופל המטפל סבילות בין הקשר). 26

 דרך הדדי תיקון של לתהליך הזדמנות ונוצרת אותם מאחדת והמטופל מטפלה של הסבילה התנהגותם

 והמטופל המטפל תיקון תהליך.  המטופל ולנוכח התרפיה במהלך, המטפל של מגרשו על, השתקפות

 המטופל בבעיית ממוקד המטפל.  תרפיה ושל הדרכה של השונות בסיטואציות בנפרד זאת עם מתרחש

 המטפל מתאר התרפויטי המפגש לאחר, כך. המטופל של הסבילה תנהגותובה כמשתקף עצמו מזהה ואינו
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 המטופל את מתיאורו נפרד באופן ככזה עצמו את מתאר הוא. כסבילה המפגש בעת התנהגותו את בכתב

 בתיאור יש האם. המטופל של הסבילות לבעיית בהדרכה קשייו בין שהוא כל קשר רואה המטפל. כסביל

 המטפל את מכוון אינו המדריך בפועל? במטופל השתקפותו את לזהות,  טפלהמ להכוונת רמז משום זה

 שלו הסבילה בהתנהגות לטפל אותו מכוון הוא אך, במטופל עצמו השתקפות זיהוי דרך עצמו את לתקן

 לא עוד כל. במטופל השתקפותו את לזהות אותו מביא ואינו למודרך מודעותו את" משאיל" המדריך. עצמו

 לטפל המדריך להערכת המטפל יוכל לא, המדריך עם וביחסיו בהדרכה המטפל של סבילותה בעיית תטופל

 הדדי ותיקון עצמי תיקון לשם במטופל להיעזר המטפל הכוונת נצפית לא. המטופל של הסבילות בבעיית

 של הסבילות בבעיית לטיפול הזדמנות ההדרכה במפגש רואה המדריך, זאת עם. התרפיה מפגש בתוך

 המטפל של הסבילות בעיית תיקון. המטופל של הסבילות  בבעיית מכן לאחר יטפל שזה מנת לע, המטפל

 החסרון בתחום כמודרך המטפל תיקון. ההדרכה של הסיטואציה דרך, בנפרד אלא המטופל לעיני נעשה לא

 בנפרד מתרחש, בהדרכה ונגלית בתרפיה הנוצרת השניים בין ההדדית ההשתקפות– ולמטופלו לו המשותף

   ההדרכה של בסיטואציה

 גם. המטופל של, סבילותו -חסרונו אל עצמו את לצמצם אפוא מכוון אינו זו בדוגמא המטפל המודרך

 כל בספרם מביאים החוקרים אין שכן, מודרכו של,  סבילותו--  חסרונו אל עצמו את מצמצם אינו המדריך

 יחסים דגם על מבוסס זו מדוגמא נלמדה התיקון תהליך בפועל. המדריך של סבילה התנהגות של תיאור

 .הדדי תיקון של רעיון על ולא תיקון של סטרי-חד

 הגדרה של אירועי השתקפות

), similarity( דמיות של זיהוי על הנחקר לנושא בהתאם מתבססת, זה במחקר השתקפות אירועי הגדרת

 החוקרת צפיית מקוםמ, זה זיהוי. המטופלים של לאלו המטפל של וחוויה התנהגות מאפייני בין

. ההדרכה מפגש משתתפי מתוך אחד משתתף ידי-על לפחות העולים תיאורים על מסתמך, בסיטואציה

, מודרכים או מדריך, ההדרכה של הסיטואציה משתתפי מבין מי כאשר  ככזה יחשב השתקפות אירוע

 רק יזוהה אם ככזה יחשב לא השתקפות של אירוע. ים/והמטופל המטפל של דומים והתנהגות חוויה יתאר

 מעמדת בלעדי תיאור על אפוא יתבסס לא ההשתקפות מאירועי אחד אף. החוקרת של הצפייה מעמדת

 זה במחקר יכונו ים/והמטופל המטפל של וחוויה התנהגות מאפייני בין דמיויות. החוקרת צפיית
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 יכונה, המטפל זאת ובכלל, המודרכים וצוות המדריכים מבין מי ידי על דמיות של זיהוי. השתקפויות

 תיאור על מבוססת, זה במחקר השתקפות. הדדית השתקפות של זיהוי או השתקפות של זיהוי זה במחקר

 מתרפיית הלקוח לאפיון בהתאם, דמיונו בכוח" מדמה, "מודרך, מדריך, מטופל, מטפל - שהמתאר כפי

 .הידמות המונח פני על ותהשתקפ במונח השימוש יועדף, ההשתקפות אירועי בהצגת, זאת עם. ההידמות

.  חיה-הדרכה של בסיטואציות העולים דומים עד זהים תיאורים מתוך  אפוא יעשה השתקפויות של זיהוי

. ולמטופלים למטפל מיוחסים אשר, התרפיה ובשיח ההדרכה בשיח העולים, תיאורים על יתבסס זה זיהוי

 סיטואציות בוידאו ומוצגות נידונות בה, מעשה שלאחר בהדרכה העולים תיאורים על גם יתבסס זה זיהוי

. נפרד הדרכתי ובמרחב, המקורי התרפיה ממפגש זמן של במרחק,  והדרכה תרפיה של קודמות

 דמיות של התיאורים כל אלא, למטופלים מטפל בין דמיות של תיאורים רק לא יחשבו כהשתקפויות

 מודרך מטפל מדריכים, מודרכים כמו חיה -הדרכה של הכוללת בסיטואציה שונים משתתפים בין שיזוהו

 . ומטופלים

 יכללו  האחד בסוג. תיקון של ככלי בהשתקפות לשימוש בהתאם ההשתקפות אירועי יסווגו, שיזוהו לאחר

 זיהוי דרך המטפל של בתיקונו התיקון תהליך מעוגן זה בסוג. השתקפות בעזרת הדדי תיקון של אירועים

 של אירועים יכללו האחר בסוג. במטופל העצמית השתקפותו לש) ההדרכה בעזרת( מסתייע או עצמי

 עצמי  בזיהוי שימוש נעשה ולא,  המטפל של בתיקונו  מעוגן אינו התיקון תהליך בהם,  הדדי  בלתי תיקון

 .  במטופל המטפל השתקפות של

 

 

 השדה הנחקר

. משפחתי יפולבט חיה-הדרכה של סיטואציות נבחרו המחקר כשדה -- חיה-הדרכה של סיטואציות

 בכך, לאנליזה שבהדרכות זו או דינמית-פסיכו באורינטציה הדרכה בגישות הנהוגה מזו שונה זו פרוצדורה

 מתאפשרת זו פרוצדורה. המודרך המטפל שעושה התרפיה כדי תוך מתבצע ההדרכה מתהליך שחלק

 שפחההמ עם המטפל של המפגש מתקיים שבו החדר בין הממוקמת סטרית-חד מראה באמצעות
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 בין הקשר. מהם אחד הנו המודרך שהמטפל, מודרכים לקבוצת ההדרכה מתקיימת בו לחדר, שבטיפולו

 ההדרכה בעת מטופלים צפית המונעת, סטרית- החד המראה דרך חזותי באופן, מתאפשר החדרים שני

 זה בשדה המשמשים נוספים כלים. פנימית טלפונים מערכת דרך שמיעתי ובאופן, טיפול כדי תוך הניתנת

 בסיטואציות לימוד לשם, התרפיה תהליך תיעוד המאפשרת  הטיפול בחדר המותקנת וידואו מצלמת, הם

) Bicameral model( חדרי-הדו הדגם על מבוססת החיה ההדרכה גישת. מעשה שלאחר ההדרכה

 ). 89-90' ע' (ד בפרק שתואר

Liddel )1991  ,ההדרכה של מקומה את מתאר מטפלים של והדרכה הכשרה בשיטות הדן) 658' ע 

 הכשרה של כשיטה כללי באופן החיה ההדרכה נחשבת לידל לפי. משפחתי טיפול של בגישות החיה

 המדריך לצפיית המתייחס), Montalvo )1973 ידי-על בראשונה הוסברה זו פרוצדורה. והדרכה

 בעת, מפגש אותו של והאינטראקציות האירועים את ולהנחות להתערב וליכולת) הטיפולי( במפגש

 הטיפול תחום של הבולטת ההיסטוריונית), Hoffman )1981 של הערכתה את מציין הוא. התרחשותם

 בראיונות לצפות החמישים שנות מאז קלינאים המשמשת", סטרית-החד המְראה תגלית"ש המשפחתי

 שונה באופן ותלרא מאפשר זה  כלי, זו להערכה בהתאם". הטלסקופ תגלית"ל אנלוגית, חיים משפחתיים

 . שונה באופן לחשוב גם בכך ומאפשר

 Haley ידי-על, פנימי טלפון עם לתרפיה הדרכה של סטנדרטי לכלי הוסבה זו שפרוצדורה מציין לידל

)1976  ,(Minuchin  ו- Montalvo  ,הפופולריות למרות. זה פיתוח של" המפתח דמויות" שהיו 

 לביקורות זה כלי זכה יתרונותיו בצד. רווח אינו בו ימושהש, לידל אומר, זה הדרכתי כלי של הנראית

 וכמטשטש, מודרכים של מיומנויות וכשל תלות, סבילות כמעודד, תרפיה של לפרטיות חודרנות כמאפשר

 בן לטיפול והצעות אלה ביקורות בצד). 659' ע, לידל: ראה( ומטפל מדריך של אחריויות בין גבולות

 מציין,   36" פרובלמטים איזומורפים ורצפים מודרכים של רובוטיזציה" םבש מכנה שלידל ובפרובלמטיקה

 : לידל כותב וכך". שלה הרחבה האקולוגיה" במונחי החיה ההדרכה את לראות שיש) 1991( לידל

                                                           
תרפיה ושל ההדרכה, בו הוא רואה מושג הטבע האיזומורפי" של ה“( מתמקד במושג 155, ע' 1988לידל ) 36

 Categoriesלפיו:   Levinsonמרכזי מארגן של סיטואצית ההדרכה. איזומורפיזם מתייחס לרעיון שמתאר 

which appear widely unrelated in content will reflect the same patterning of form, will be, in a word, 
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 Live supervision is not only a training technique, but is also a 
context unto itself with certain characteristics (e.g., discrepancy in 
perception of affect between those in the therapy room and those 
behind the mirror), as well as a form of treatment (e.g. , when live 
supervision is used, it cannot be separated from the therapy model 
but is one with the therapy) [שלי הדגשה] (Liddle, 1991, p. 659).  

 יתרונות בעל תרפיה תהליכי של נחקר לשדה זו גישה הופכת, ותרפיה חיה-הדרכה בין הקשר של אחדות

. בחיתוליו המצוי נדיר נושא, משפחתי בטיפול החיה-ההדרכה מהווה נחקר כתחום, לידל לדעת. ייחודיים

 לידל לדברי. חיה-הדרכה של בסיטואציה למטפל דריךמ בין אינטראקציה של איכותית חקירה גם נדירה

 בקשר גורמן עסקה במחקרה). 1989( Gorman -ו) Ratliff )1990 של מחקריהם זה בתחום חריגים

 :ש ומצאה שלו ההדרכה לסגנון כמודרך המדריך של ניסיונו בין

The clinical “training of origin” was found to have a powerful 
influence on the supervisory style and interventions of the 
supervisors. Additionally, issues of the treatment context were 
found pervasively to influence the supervisor’s thinking and 
interventions of the supervisors (Liddle, 1991, p. 683).    

 יש זה אחרון ממחקר העולות ובמסקנות לתרפיה הדרכה בין הקשר של אחדות רבדב לידל של בתפישתו

 התרפיה גישות את מבטאות ההדרכה קורסי מדריכות של ההדרכה גישות לפיה, בראיה תמיכה  בעקיפין

, ההדרכה גישות של רק לא בחינה בפועל תאפשר, חיה-הדרכה של בשדה הנחקר הנושא חקירת. שלהן

 . הנחקר לנושא ביחס אלה מדריכות של רפיההת גישות של גם אלא

, הנוכחי המחקר מהווה, חיה-הדרכה של בתחום מחקרים לנדירות ביחס לידל של להערכתו בהתאם

 של כמחקר והן חיה-הדרכה של בסיטואציות תרפיה תהליכי של כמחקר הן. ייחודית מתודולוגית תרומה

 דרך מטפלים בהשתנות משתתפת צפייה של תיאיכו כמחקר, כן כמו. למטפל מדריך בין אינטראקציות

 . ייחודית מתודולוגית תרומה זה מחקר מהווה, חיה-הדרכה של בסיטואציות, השתקפותם

, משפחתיים למטפלים הדרכה קורסי ארבעה שמשו הנחקר כשדה --   חיה-הדרכה קורסי ארבעה

-הדו הדגם על מבוססים להא קורסים.  מערכתי משפחתי בטיפול חיה-הדרכה דרך למידה על המבוססים

                                                           

transformations or isomorphs of each other. It is important to realize that this is not idle analogizing. It 

is a literal belief that structure, or form, is constant in spite of changing content (1972, p. 36)  
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 לתרפיות ידוע במרכז התקיימו הראשונים הקורסים שני. מערכתיות לתרפיות הדרכה של חדרי

 שני. ן"בתש התקיים והשני, ט"תשמ הלימודים בשנת התקיים הראשון הקורס. המרכז באיזור משפחתיות

, משפחתי לטיפול מוניטין בעל מכון במסגרת, ג"תשנ הלימודים שנת במהלך התקיימו האחרים הקורסים

 והדרכתיות תרפויטיות השקפות של במונחים, מזה זה  נבדלו הקורסים ארבעת. הארץ ממרכז הוא אף

 של הנחיה על מבוססים היו, והרביעי השלישי ההדרכה קורסי. קורס בכל חלק שלקחו המדריכים ובמספר

 הקורס מדריכות של בכירות ויוןושו, השלישי הקורס מדריכות בין בכירות של בהבדל, מדריכות שתי

 וכראשונה השתיים בין הבכירה כמנחה נראתה, השלישי בקורס האחת המדריכה, לכך בהתאם. הרביעי

 מיומנות של שוויון מתוך כפועלות נראו הרביעי בקורס המדריכות שתי ואילו, הנחיה של  בהירארכיה

 לסדר בהתאם היו ההדרכה קורסי תמארבע אחד בכל ותועדו שנצפו ההדרכה מפגשי מספר. מקצועית

 11 -- ד קורס, מפגשים 19 -- ג קורס, מפגשים 22 -- ב קורס, מפגשים 28  -- א קורס: התרחשותם

 .שעות לארבע שלוש בין נמשך הדרכה מפגש כל. מפגשים

 קורסי מנחות של משפחתי תרפויטי ידע אורינטציות  -- ההדרכה קורסי מדריכות של ידע אורינטציות

, מערכתי דגש בעלות מגישות החל חשיבה גישות מגוון על ומבוססות, מזו זו נבדלות, השונים רכהההד

 בגישות וכלה), constructionist( הבנייתית הְמשגה עם מערכתית הְמשגה המשלבות לגישות

 התרשמות על מסתמך, אלה גישות של הידע אורינטציות תיאור. ואנליטית מערכתית הְמשגה המשלבות

 .  למתמחים שניתנה ביבליוגראפיה ועל, המדריכות דתמעבו

)  Minuchin ,1978( מבנית מערכתית אוריינטציה על דגש הושם, הראשון ההדרכה בקורס

, reflecting team) (Andersen" (המשקף הצוות" וגישת), Andolfi ,1979( אינטראקציונלית

 ועל, אינטראקציונלית, מבנית וריינטציהא על דגש הושם השני ההדרכה בקורס. להדרכה בישום) 1987

 ).  Withaker ,1975( האבסורד תרפיית

 משפחתית תרפיה של גישות כמה של כשילוב נראתה השלישי ההדרכה קורס של הידע אורינטצית

 Loriedo: ראה( פרדוכסליים), Haley ,1976( איסטראטגיים, מבניים רעיונות על דגש עם, מערכתית

  בעבודת" המשקף הצוות" גישת של חלקי יישום), White ,1990( נארטיביים), Vella ,1992 -ו

 . השניה המדריכה בגישת איסטרטגי כיוון על ודגש הבכירה המדריכה
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 Bowen של המערכתית מגישתו כשואבת נראתה, הרביעי הקורס מדריכות שתי של הידע אורינטציית

 מערכתית גישה מכל יותר האנליטית טיקהולפרק לתיאוריה דומים התרפויטיים שכיווניה) 1978(

 קבוצת של ההנחיה במהלך בגישתן נצפה כן כמו). 242' ע, Hoffman  ,1983:ראה( אחרת מסורתית

 ).Slipp ,1988: ראה( אובייקט יחסי של פסיכואנליטיות וגישות מערכתית חשיבה של שילוב, המודרכים

 ההדרכה קורס מדריכות של הגישה בין אנליטית בהבחשי רוויה של שוני - פסיכואנליטית בחשיבה רוויה

 גישות בין השוואה; הנחקר לנושא ביחס להשוואה בסיס יצר, ההדרכה קורסי יתר למדריכות הרביעי

 הרוויות משפחתי טיפול של הדרכה לגישות, מסורתית מערכתית באורינטציה משפחתי לטיפול הדרכה

 בין בהשוואה שהתמקד, המחקר בהצעת שהועלה חקירה לכיוון מענה ניתן בכך. דינמית-פסיכו בהמשגה

 . השתקפות דרך הדדי הבלתי או ההדדי לתיקון ביחס מערכתיות לאורינטציות דינמיות אורינטציות

, משפחתית לתרפיה החיה ההדרכה בקורסי שנכללו התרפיה גישות כל - טווח קצרות משפחתיות תרפיות

 קורסי של הזמן לדרישות ובכפוף, הטיפול  משך של וריתאפרי הגדרה בלא, מועד קצרי טיפולים היו

 בין דילמות לעתים יצר, החיה ההדרכה של הסיטואציה של אחרים היבטים גם כמו זה היבט. ההדרכה

 . מטופלים בצרכי לטיפול מודרכים בצרכי טיפול

 בכל מודרכיםה. משפחתי בטיפול ומטופלים מדריכים, מטפלים מודרכים, משקיפים מודרכים -  הנחקרים

 היו המודרכים.  משפחתיים כמטפלים התמחותם במסגרת בם השתתפו,  ההדרכה קורסי של הקבוצות

 עובדים, ספר– בבתי חינוכיים יועצים, והקלינית החינוכית הפסיכולוגיה מתחום מנוסים מקצוע אנשי

 האגודה בדרישות שעמדו לאחר ההדרכה לקורסי התקבלו אלה מודרכים. פסיכיאטרים ורופאים סוציאלים

  כדי תוך חיה-הדרכה שקבלו המטפלים המודרכים. המקצועי וניסיונם השכלתם בתחומי משפחתי לטיפול

 . משפחתי בטיפול הכשרתם בתהליך מתקדם בשלב מצויים היו, במטופליהם מטפלים היותם

 או ילד קריםהמ במרבית, המשפחה מבני אחד של בעיה סביב משפחתי לטיפול הגיעו המטופלים הנחקרים

 למטפלים חיה-הדרכה של בתכנית להשתלב הסכמתם את נתנו אלה מטופלים. נערה או נער, ילדה

 המודרך המטפל בעבודת  ומדריכים מודרכים צוות לצפיית ולהיחשף, משפחתי בטיפול התמחות בתהליכי

 המכונים אנשי ידי על נעשה, מחקר ולשם הדרכה לשם, במטפלים צפייה כדי תוך בם הטיפול חוזה. אתם
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 דרך אלא, עמם הכרות של מגע היה לא המשקיפים המודרכים ליתר כמו כחוקרת לי. משפחתי לטיפול

 .  המראה מאחורי הצפייה

 שיטת המחקר

 בסיטואציות איכותית פנומנולוגית כחקירה המחקר שיטת את לתאר אפשר, בסיסית מתודולוגית ברמה

) Taylor )1975 -ו  Bogdan. תרפויטיים-פסיכו ליכיםתה של חברתי כשדה, לתרפיה חיה-הדרכה של

 החוקר את ומתארים, החברה מדעי של הפנומנולוגית המסורת מן כחלק איכותיות מחקר בגישות דנים

". שהנה מדמים שהאנשים זו היא החשובה המציאות" בעיניו. נחווה העולם כיצד שבוחן כמי הפנומנולוגי

 נתונים המייצרות שיטות באמצעות' ... סיבות' ו' עובדות' אחר שהמחפ, "הפוזיטיביסט מהחוקר בשונה

 : הפנומנולוג החוקר מחפש", כמותיים

…understanding through such qualitative methods as 
participant observation, open-ended interviewing, and personal 
documents. These methods yield descriptive data which enable the 
phenomenologist to see the world as subjects see it (p. 2). 

 כמה של היבטים על מסתמכת המחקר שיטת  --תרפויטיים-פסיכו תהליכים של איכותיות מחקר שיטות

, היתר בין לקוחים אלה. תרפויטיים-פסיכו תהליכים בחקר ליישום הניתנות איכותיות מתודולוגיות

 ומביקורת, סוציולוגית חברתית מפסיכולוגיה, הקשריות הוליסטיות תרפיות של ומתודות תמתיאוריו

 . הספרות

Martin ו-  Hoshmand )1995 ,שיטות המנחות ידע אורינטציות בין בקשר העוסקים) 12-13' ע 

. יההפסיכולוג במדע שנוצרו, תרפויטיות-פסיכו תופעות בחקר למגבלות מתייחסים,  פסיכולוגיות מחקר

 דבק"ש ידע של פוזיטיביסטי  מודל זה תחום לעצמו אימץ, מדעי לסטטוס השאיפה בשל לטענתם

 מחקר בפרדיגמות הצורך את ומציינים, זה נחקר בתחום חסר על מצביעים הם".  ובמדידה באופרציונליזם

 . המסורתי המחקר של מאלו שונות פילוסופיות הנחות על המבוססות חלופיות

 אומרים, ידע של פוזיטיביסטים במודלים הקשורות לאלה חלופיות מתודלוגיות של יתההדרגת צמיחתן

 הקשריות במונחי חשיבתיות השפעות של כניסתן עם בבד בד מתרחשת, ומרטין הושמנד

)contextualism (המערכות ותיאורית )systems theory ,(על. אחרים חברה ובמדעי בפסיכולוגיה 
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,  Morris ו cybernetic framework) (Keeney" (הקיברנטית המסגרת" ומרטין הושמנד פי

) Greenberg ,1984 ו Greenberg ,1986 ;Rice( הקשר בתוך תרפויטי תהליך וחקר) 1985

" תרפויטית פרקטיקה חוקרי של מענינם" שהינן הקשריות הוליסטיות פרדיגמות של דוגמאות מייצגים

 ונארטיבי אתנוגרפי, פנומנולוגי מחקר כוללות חלופיות גיותמתודולו). 13' ע, 1995,  ומרטין הושמנד(

 אלה שגישות מחקרית ומתודולוגיה הְמשגה של מאפיינים דמיון מציינים ומרטין הושמנד. הרמנויטי

 : חולקות

 Although they tend to have different origins and communities 
of users, these paradigms share many common characteristics in 
terms of purpose, mode of inquiry, presumed structure and 
process, strategies of data collection and analysis, and procedural 
rules and standards of knowledge. Inquiry is aimed at 
understanding lived meanings and experiences, as well as 
reciprocal intentions and perceptions in human action. It is 
dependent on mutual exchange between researcher and subject as 
co-constructors of the data. The inquiry process tends to be open 
and adapted to the realities of the naturalistic contexts. Findings 
are evaluated by the intelligibility of the interpretive process, the 
coherence of the researcher’s arguments, and the viability and 
usefulness of the interpretations to the parties involved (1995, p. 
13-14).  

 וחקירה בחינה" שעניינה", קונסטרוקציה-הדה של ההפרקטיק" הוא השניים שמעלים נוסף מחקרי כיוון

 העולם ראיית עם מתיישבת השניים טוענים  זו גישה". קיימות פרדיגמות של הנחות של ביקורתית

 החוקר של ראייתו את המנחה המדעי בעולם). constructionist social" (חברתית ההבנייתית"

 לחקר מועדפת גישה אין), 7' ע( ומרטין הושמנד יםאומר, תרפויטי-הפסיכו המחקר של בתחומו ההבניתי

 מנסחה) Gergen )1985 פי על. ידע של אוניברסלית שיטה יישום דרך קוגניטיבית ודאות ואין המציאות

 עולם ראיית" בבחינת הנה, חברתית ההבנייתית הגישה, המודרנית הפסיכולוגיה של בתחומה זו גישה של

). 14' ע, ומרטין הושמנד: ראה" (ידע של אוטוריטאטיבי כבסיס ביסטיהפוזיטי הבסיס" את הדוחה" מדעית

 המבנה הידע מחקר נפרדת בלתי היא פסיכולוגים תהליכים של חקירה, ההבניתית לראייה בהתאם

 :גרגן לפי שכן, אלה תהליכים מתרחשים בתוכם, חברתיים הקשרים

…in its current metamorphosis... Not only are broad vistas of 
inquiry opened for study, but the foundations of psychological 
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knowledge also are thrown into critical relief…it becomes 
apparent that the study of social process could become generic for 
understanding the nature of knowledge itself. Social psychology 
would not stand in this case, as a derivative of general psychology. 
Rather, the latter would be viewed as a form of social process… 
(Gergen, 1985, p. 266).   

 לתיאור הנוכחית המחקר שיטת ניתנת, פסיכולוגי מחקר של מתודולוגית היסטורית מבט מנקודת

 המחקר והן האמפירי המחקר הן. מודרנית פסיכולוגיה של חברתית ההבניתית התנועה עם כמתיישבת

 מחקר נפרד בלתי באופן,  תירפויטיים-ופסיכו פסיכולוגיים תהליכים לחקר בהתאם מתנהלים התיאורטי

 . מתרחשים הם בתוכם החברתיים התהליכים את המבנה הידע

 ,  התרפויטית בסיטואציה החוקר צפיית על מתבססת  המחקר שיטת --  הנחקר בשדה משתתפת צפייה

 של הנחקר ההקשר בתוך ומשתלב כלול משתתף כצופה החוקר. חברתית סיטואציה של כסוג המוגדרת

 לתיאורם בהתאם. זו נחקרת סיטואציה של אינטרסנטי תפקידב משמש שאינו כמי, תרפיה כדי תוך הדרכה

 שכן" הטבעיים במערכיהם כצופים אנשים" של מצפייתם זו גישה שונה, Taylor -ו  Bogdan של

" ישירה אישית עמדה להם אין בהם במערכים" פעילויותיהם את עורכים משתתפת צפייה של חוקרים

 ).5' ע, 1975( חברות או סטטוס, קריירה של מסוג

 חקירתם שהנחו מחקריות ממתודולוגיות שונה, זה במחקר משתתפת צפייה של המחקרית המתודולוגיה

 אינן אלה גישות'. א בפרק נסקרים התיאורטיים שהיבטיהם, מקבילים תהליכים או השתקפות תהליכי של

 אלה גישות, כן וכמ. הנתונים ביאור על ולהשפעתה אותן המנחה המחקרית לפילוסופיה התייחסות כוללות

 בחלק החוקר של היותו על מסתמכת זו הערכה. הנחקר בהקשר ומקומה החוקר לעמדת התייחסות נעדרות

 צופה אלה בגישות המדריך. מנחה עצמו שהוא ההדרכה של בסיטואציות הצופה מדריך, אלה מגישות

 מתוארים מקבילים שתהליכים למרות. המטופל עם יחסיו על לו המדווח, המודרך עם ביחסיו כחוקר

. מדריכים של והתנהגויות חוויות על בפועל הדיווחים מעטים, המדריך את  ככוללים תיאורטי באופן

 בשדה עצמם את כוללים מקביל תהליך או השתקפות תהליך כחוקרי המדריכים מבין מעוט רק, בפועל

 אקשטיין של עבודותיהםב' א בפרק דיוני למשל ראה( הנחקרים התהליכים להיווצרות כתורמים, הנחקר

, המקביל התהליך כחוקרי מדריכים על בבקרתה לסר). 1969 ארלו, 1984 קליגור, 1965, וולרשטין
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 משתתפת תצפית של במושג להשתמש בבואם המודרך על השפעתם את לשכוח נוטים שהללו טוענת

 של כחוקרים םהמדריכי דיווחי ממרבית העולה החוקר עמדת). 146' ע, 1984( האנליטית בעבודתם

 המתוארים לאירועים מחוץ המצוי כצופה מסורתי פנומנולוג חוקר של לעמדה יותר תואמת, אלה תהליכים

 :האומר  Heritageשל בדבריו נתמכת זו הערה. רפלקסיבי מדווח התעלמות יש כזו בעמדה. ידו על

 Phenomenologists had long been preoccupied with the 
reflexive aspects of the ‘hermeneutic circle’, but they had 
characteristically treated these phenomena from the perspective of 
an observer who stands outside the events which he or she 
describes. Thus the phenomena of reflexivity have traditionally 
emerged (as problematic features when treated from a positivistic 
stand-point) [שלי הדגשה] (1984, p. 109-110).  

 כזו אך, פנומנולוגית כחקירה המחקר גישת נראית) Doehrman )1976 של האמפירי במחקרה גם

 כלשונה" נטורליסטי שיטתי מחקר" ביוצרה. החוקר לעמדת ביחס פוזיטיביסטית מבט מנקודת המתנהלת

 בתהליכי המתערב מדריך מדתלע שלה החוקר עמדת את בפועל דוהרמן הופכת, מקבילים בתהליכים

 לתהליכים מודעות, הנחקרים -המודרכים למטפלים שאלותיה דרך דוהרמן מעוררת כחוקרת. התרפיה

 בהיעדר" דוהרמן זאת שמתארת כפי. תרפויטי שינוי המחולל פעיל הדרכתי לגורם והופכת, הנחקרים

 בלא כך להישאר לא אם ,חדשים במשך בקיפאונם להישאר יכלו והתרפיה ההדרכה תהליכי, המחקר

 ). 14' ע' א פרק: ראה; 73' ע, 1976, דוהרמן" (הגבלה

 שתהליכי ההשקפה  -- מערכתי משפחתי בטיפול חיה-הדרכה של בסיטואציה" משקיף" של מעמדה  צפייה

 כיוונה, ומתרחשים נוצרים הם בתוכם בהקשרים חווייתית משתתפת צפייה תוך להבנה ניתנים תרפיה

 צפייה תנאי לחוקר המאפשרות, תרפויטיות בסיטואציות התמקדה זו בחירה. הנוכחי מחקרה שדה לבחירת

 . חוקר עמדת מלבד שהוא כל אינטרסנטי בתפקיד גם לשמש מבלי, תרפויטי בתהליך משתתפת

 התבנית התאימה, התרפויטית בסיטואציה חוקר של משתתפת צפייה המאפשרות תרפיה גישות כל מבין

 הדרכה של במערכת" טבעית" כמעט השתלבות מאפשרת זו גישה. משפחתית פיהלתר חיה-הדרכה של

 לגישות ביחס ייחודי יתרון זו שלגישה נראה. תרפויטיות בהתרחשויות אמת בזמן צפייה תוך, לתרפיה

 המחקר תופעות של קליטה לשם חשובה זו כניסה. לתוכה חיצוני חוקר לכניסת באשר אחרות תרפיה

. המחקר שיטת תבנית לפי, הנחקר התרפויטי השדה את לעקם מבלי, הנחקרים ההקשרים פנים מתוך
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 ההְמשגה עם אחד בקנה עולה, משפחתית לתרפיה חיה-הדרכה של בסיטואציה חוקר של הצפייה עמדת

 בהתאם, מערכתית משפחתית באוריינטציה לתרפיה הדרכה בתהליך הכלולים, צפייה של והפרקטיקה

 המודרך המטפל בעבודת" משקיף" של עמדה דרך בסיטואציה משתלב זו ישהבג החוקר. חדרי-הדו למודל

 תהליך על מבוססת ההדרכה פרוצדורת, הנחקר השדה את בתארי שציינתי כפי. חיה-הדרכה כדי תוך

 בתפקיד המשמשים מודרכים ארבעה או שלושה במוקד. מודרכים עשרה עד שמונה עם קבוצתי הדרכה

 המטפל ולהדרכת קבוצתי לדיון שותפים - "משקיפים" - כצופים שמשיםמ המודרכים יתר. כמטפל פעיל

 . סטרית-החד המְראה מאחורי,  הצפייה בחדר שבתם ממקום, התרפיה בתהליכי המודרך

 תהליך החקירה

 כחלק, ההדרכה סיטואציות במהלך נרשמו ההשתקפות אירועי --  ההשתקפות אירועי של התיעוד תהליך

 על דמתה זו פעילות. הדרכה מפגש בכל לתרפיה ההדרכה שיח כל של ידני םרישו של שוטפת מפעילות

 רצוף יותר באופן התרחשה זאת ועם, ההדרכה קורס מודרכי של למידה כדי תוך הרישום לפעילות פניה

 הרישום מלבד האירועים תיעוד של נוסף כאמצעי שימש קולי הקלטה מכשיר. ההדרכה מפגש במהלך

 מידע השלמת של נוסף ערוץ שימשו,  ההדרכה למטרות, התרפיה תהליכי את תעדוש וידאו קלטות. הידני

  הידני הרישום כדי תוך, השתקפות אירועי סימון. הצורך לפי נעשה בם והשימוש הנחקרים התהליכים על

 עד דומים תיאורים זיהוי של אלמנטרית הגדרה על הסתמך, הנחקרות בסיטואציות המפגשים שיח של

 מטופלים, מדריכים, מטפל מדריך, מודרכים – ההדרכה מפגש משתתפי ידי על ניתנו אלה יםתיאור. זהים

 כתיאור לאחריו גם אך, התרפויטי במפגש להתרחשות סמוך בזמן, בתהליך אחרים למשתתפים ביחס –

 על שניתנת סובייקטיבית – הבין המשמעות בקליטת לדייק שאיפה תוך התנהל זה תהליך. מעשה שלאחר

 ביחס בשנית האירועים נבחנו, ההדרכה למפגשי מחוץ יותר מאוחר בשלב. ההדרכה מפגש שתתפימ ידי

 . השתקפות של אירועים היותם למידת

 הם בו בתהליך כחוקרים, לכך שכיוונו מבלי, שמשו בתהליך המשתתפים כל, נחקר תוכן של ההיבט מן

.  אחרים של וחוויות התנהגויות של ומפרשים מתארים בהיותם, כחוקרים שמשו הנחקרים.  מצויים

 . המחקר נושא את ברור באופן שידעו מבלי, ההשתקפות באירועי נכללו תיאוריהם

 בעיות במהלך המחקר ופתרונן
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 מנהלי עם לקשר קשורות היו אלה בעיות. הנחקרות לסיטואציות לכניסה קשור היה בעיות של אחד סוג

 אלה בשלבים. המחקר לעריכת האישור תלוי היה בהם. הקורסים מדריכות ועם משפחתי לטיפול המכונים

 ביחס ביקורתית מצפייה מהמודרכים וחלק ההדרכה קורסי מדריכות חששו המחקר של לאורכו וגם

 על גם הנראה וכפי המחקר מהלך על מה במידת השפיעו אלה חששות.  שלהם המקצועיות למיומנויות

 הרשות שניתנה לאחר. הנחקרים עם התקשורת לטיב סביח התלבטויות יצרו אלה בעיות. המחקר תוצאות

 פתרון חייבו אלה. חשיפה מפני לחרדה קשורות שהיו תגובות תחילה נצפו,  הנחקרות לסיטואציות להיכנס

 . הנחקרים של האינדיבידואליות ולאישיויות המקומיים להקשרים בהתאם

 ולא במידה סירוב לקבל הנכונות בעההו כן כמו. להיחשף הנחקר הצד לקשיי הבנה של התייחסות ניתנה

 ולאדם למודרכים, למדריכות החוקרת בין בונה אינטראקציה ליצור הייתה המטרה. החוקרת צפיית תותר

 . לאו אם ובין לצפייה הסכמה תינתן אם בין, הנחקרת המערכת מטעם החוקרת כניסת את המאשר

 את סללו, אלמנטרית מקצועית הדדית כהוהער הראשון הקורס מדריכת עם קצרה קודמת מקצועית הכרות

 מספר במשך בהדרגה נוצר השכנוע תהליך. שבהנחיתה ההדרכה בקורס לצפות הבקשה למימוש הדרך

 הטיפולי המרכז מנהל להסכמת הדרך גם נסללה, בעבודתה לצפייה עקרונית הסכמה בעקבות. שבועות

 לאישור המשכית לנכונות פתח שמשה ,הראשון ההדרכה בקורס הצפייה. ההדרכה קורס התקיים שבתוכו

 .יותר המאוחרים ההדרכה קורסי אנשי מצד מחקרית צפייה

 מגישה נבעה, הנחקר לשדה כניסתי שהותרה לאחר, הנחקר הצד אנשי בפני שהציבו תנאים קבלת

 התחייבותי את נתתי לכך בהתאם. ותרפיה חקירה של אתיים היבטים על שמירה תוך, פרגמטית מחקרית

 חסות על לשמור כן וכמו, המחקר עריכת של שלב בכל הנרשם במידע לעיין הקורס למנחת לאפשר

, הממצאים פרסום של שלב בכל ומודרכים מדריכים מטופלים, מטפלים, נחקרים על אישית אינפורמציה

 כתוב חומר בפניה להציג הדרישה עלתה לא פעם אף זו התניה למרות. הנחקרת לסיטואציה כניסה כתנאי

 בקורס ההשתתפות עבור תשלום דרישת עלתה כן כמו. בהנחיתה ההדרכה משיח הלקוח הואש כל

 .זה קורס למשתתפי המוקצה מוגבל מקומות מספר של בנימוק,  למטפלים ההדרכה
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, וכך. הנחקר ההקשר בתוך החוקר עמדת של ממתנת מחדש להגדרה כתורם בדיעבד הסתבר זה הליך

 של תפקיד שהינו", משקיף" של בתפקיד  גם שמשמשת כמי ורסהק משתתפי ידי על נתפסה  החוקרת

 החוקרת השתתפות למרות. בתחום המקצועית דרכו בראשית המצוי, משפחתי טיפול של בהדרכה מתמחה

 בפועל. המשקיף עמדת מתוך הפעילות עיקר את היווה כחוקרת הצפייה מעשה, משפחתי בטיפול כמתמחה

 על שהוטלו, דרישות או צפיות המתמחה-החוקרת כלפי הפנו לא כההדר של והשני הראשון הקורס מנחות

 חלקית המשקיף עמדת. אחרות משימות אחר מלוי או ההדרכה בשיח השתתפות כמו, אחרים מודרכים

 מעמדה הימנעות תוך, הנחקרת בסיטואציה יותר יעילה השתלבות של היבט אפוא תאמה, החוקר לעמדת

 . החוקר עמדת מלבד אינטרסנטית

 הועלו, סקרנות של גלויים ולחליפין השונים ההדרכה קורסי מדריכות אצל שעלו חשיפה מפני ששותח

 במתן הופגו אלה. בהנחייתן ההדרכה תהליך של ואחרים אלו היבטים על משוב לקבל בקשה דרך פעם מדי

 למו המתעוררת, בקורת מפני החרדה את להגביר שלא מנת על, שנשאלה לשאלה בהתאם עניני מענה

 . שניתן ככל הנחקר בנושא מדיון הימנעות על החוקרת שמרה, זאת עם. שתיקה או הימנעות של תגובה

 מדריכת ידי על הוצגה וכניסתה, הוזמנה לא החוקרת הראשון ההדרכה קורס משתתפי של הראשון למפגש

 כמה של שהסכמה האפשרות הסתברה בדיעבד רק. המודרכים לבחירת לכאורה הנתונה כאפשרות, הקורס

 ואישית מקצועית התקבלות מפני חרדה בשל, לבקשה לסרב החשש רקע על ניתנה הקורס ממודרכי

 שליוותה, אמביוולנטיות של מידה גם שיקפה הקורס מדריכת של זו החלטה. ההדרכה קורס במסגרת

 פימשתת עם אחריות של שותפות יצרה זו מדריכה. ההדרכה של לסיטואציה החוקרת לכניסת ביחס אותה

 זאת עם. אותן הגבירה ואף מודרכים כמה של אמביוולנטיות בעמדות השתקפה זו אמביוולנטיות. הקורס

, הקורס משתתפי עם המפגש לאחר, הראשון הקורס ממודרכי כמה מצד לחוקרת מסוימת התנגדות למרות

 בקשהש הראשון ההדרכה קורס של אחת מודרכת מלבד. כניסתי את שאפשרה אלמנטרית הסכמה ניתנה

 עלתה לא, מידית בהסכמה ונענתה, משפחות עם הישירה התרפויטית בעבודתה הקשורים ממצאים להסיר

 . דומה בקשה הבאים ההדרכה מקורסי אחד באף

 כניסה בגדר הייתה השני ההדרכה לקורס כחוקרת הכניסה, הראשון ההדרכה בקורס ההתקבלות מן בשונה

 בסיס על קודמת והכרות, הקודמת השנה מן הראשון רכהההד בקורס הצפייה וניסיון יתכן". חלקה"
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 הפעם הוצגה לא החוקרת כניסת. רק לא אך, זו כניסה לקלות תרמו, השני הקורס מדריכת עם מקצועי

 הן משתתפת צפייה זו הייתה. הראשון המפגש מן החל התרחשה אלה, כאופציונלית המודרכים בפני

 לכניסה ביחס הקורס מדריכת של ההחלטית עמדתה. חוקר של ייחודי מעמד והן משקיף מודרך של במעמד

 עמדה זו הייתה. לאורכו זה קורס מודרכי מצד נינוחה המשכית קבלה אפשרה, הנחיה ממנהיגות כחלק, זו

 ההקשר בצבעי שנצבעת כמי, ההדרכה בשיח חלק רחוקות לעתים הלוקחת משתתפת כצופה החוקרת של

 שנוצר, הקורס מדריכת מצד משוב קבלת לשם בחוקרת השימוש. קרחו של בתפקיד בולטת ואינה, הנחקר

 מפני אפשרית חרדה להפיג כדי, מופגנת מניטרליות במכוון להימנע מנת על בהיענות התקבל, לעתים

 . חשיפה

 מכון במסגרת קוימו, השני הקורס לאחר שנתיים שנערכו, הרביעי ההדרכה וקורס השלישי ההדרכה קורס

 לכל החוקרת כניסת תהליכי היו, לימוד שנת באותה חופפת התרחשות למרות. חתימשפ טיפול של אחר

 נוצרה, זה מכון במסגרת הדרכה של בסיטואציות לצפייה הכניסה. מזה זה שונים אלה הדרכה מקורסי אחד

 נושא הוצג בו, המכון צוות עם מפגש לאחר. המקום ממנהלות אחת עם קודמת מקצועית להיכרות בהמשך

  משניתנה. לכניסתה ביחס התלבטות  של תהליך נפתח, מסגירים בלתי אך כללים קוויםב המחקר

. השלישי ההדרכה קורס של ההדרכה במפגשי החוקרת השתתפות החלה, שבועות מספר לאחר ההסכמה

 עלולה, ההנחיה תהליך של הראשונים בשלביו שנוכחותה מחשש מפגשים מספר לאחר הותרה כניסתה

 ההדרכה קורסי בשני השתלבותה מאופן בשונה. קבוצתית לכידות של מנטריתאל היווצרות לשבש

 . אלה קורסים בשני משקיף בעמדת ההשתתפות עבור לשלם הדרישה בפניה הועלתה לא הראשונים

 על וההודעה, אלמנטרית קבוצתית לכידות נוצרה". חלקה כניסה" הייתה לא זה לקורס המאוחרת הכניסה

 עם קודם ניסיון. משתתפת כצופה לקבלה לקושי תרמו אלה. הקורס תחילת חרלא בסמוך נמסרה כניסתה

 זו. השלישי לקורס הכניסה בעת שעלו התנגדות גלויי בקבלת  סייע, הראשון ההדרכה קורס מודרכי

 בצבעי להשתלב החוקרת מצד מרבי מאמץ תוך, הקורס משתתפי עם ההכרות במהלך ברובה התפוגגה

 בעיקר, מקצוע כאיש דעה להביע מוזמנת, עצמה את החוקרת מצאה במיוחד זו בקבוצה. הנחקר השדה

 ודחייה קבלה של לתנודות במיוחד קשובה הייתה בעמדתה. אחר או זה מטופל לגבי, הקורס מדריכות מצד

. חרדות להשלכת פוטנציאלי מוקד המשמשת כחוקרת כלפיה, ההדרכה קורס של ומדריכות מודרכים מצד
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 עם אלמנטריות חברתיות לאינטראקציות ונענתה, חוקרת בתפקיד הגלויה תנהגותהה את צמצמה החוקרת

 של מתמשך תהליך זה היה. ההדרכה במפגשי שעלו החרדות רוח להלך בהתאם, ומודרכים מדריכות

 . ניטרלית חוקרת לעמדת מאיימת בלתי חוקרת עמדת בין, עדין איזון יצירת

 קורסי יתר לכל ביחס, במיוחד חרדה טעון נחקר לשדה כניסה הייתה הרביעי לקורס החוקרת כניסת

, הקורס מודרכות עם קצרה להכרות החוקרת הוזמנה בדיקה של מתהליך כחלק. נכנסה אליהן ההדרכה

 ההדרכה כבקורס זה בקורס. תחילתו לאחר כחודש, זו קבוצה של ההדרכה ממפגשי אחד של הסיום בשלב

 המודרכות מרבית הביעו זה במפגש. כניסתה את אפשרל ההחלטה בעצם המודרכות שותפו, הראשון

 וכניסת מכן לאחר הופגה זו התנגדות. עמה המיידית האינטראקציה מן נבעה שלא  לכניסתה התנגדות

 מתמדת לבחירה נתונה שם השתתפותה שהמשך התניה תוך, כשבועיים לאחר התאפשרה לקורס החוקרת

 אפוא החלה הרביעי הקורס של ההדרכה טואציותבסי כחוקרת הצפייה. והמדריכות המודרכות של

 רבות סייע, זה מעין חוזה פי על המובנות טיפוליות בסיטואציות מקצועי ניסיון. תחילתו לאחר חודשיים

 . לאורכו בו ההישארות להמשך

 בהתאם. הסיום ולמפגש הראשונים למפגשים החוקרת כניסת נמנעה, האחרונים ההדרכה קורסי בשני

 תפקודם של יותר ואישיים אינטימיים בהיבטים דיון אלה מפגשים כללו, הקורס ריכותמד של להסבר

 לנושא אשר. אלה של חשיפתם למנוע מנת-על נמנעה זה בשלב החוקרת כניסת. המודרכים של התרפויטי

 תהליכים בתיעוד מתמקד המחקר של ענינו עיקר שכן, מהותית פגיעה משום בכך היה לא הנחקר

 לעברם הקשורים דטרמיניסטים להסברים הנוגעים תוכניים בהיבטים ופחות", ועכשיו פה"ב כמתרחשים

 .  הנחקרים של

 סיכום

 משתתפת צפייה באמצעות, במטופלים השתקפותם דרך מטפלים השתנות בחקירת עוסק האמפירי המחקר

 כפולת ותההשתקפ מרעיון יוצאת המחקר שיטת.  משפחתי בטיפול חיה-הדרכה של בסיטואציות חוקר של

 על במחקר משמשת זו גישה. רוטנברג לפי ההידמות בתרפיית ההדדי התיקון של במרכזו המצוי, הראי

 מזהים מודרניות מערביות תרפיה בגישות מטפלים האם: האמפירית השאלה לבחינת עדשה השתקפויות
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 המטופל ותחסרונ בתיקון ממוקדים שהנם או,  הדדי תיקון לשם, במטופליהם העצמית השתקפותם את

 . שונות טיפוליות לאורינטציות ביחס,  תיחקר זו שאלה? זה בכלי נעזרים ואינם

 בתרפיית המטפל. במטופל ההשתקפות דרך המטפל השתנות של הנושא מצוי האמפירי המחקר במרכז

 מצמצמם או, עצמו שלו כחסרון המטופל בהתנהגות לו הנגלה  החסרון את לזהות עצמו את מכוון ההידמות

 עצמו את מכוון המטפל השתקפות במונחי. ואתה אני של אחדות עמו יוצר ובכך המטופל אל עצמו תא

 ויוצר, המטופל לעיני" מגרשו" על אותה מתקן, המטופל של במראה עצמו שלו בעיה של השתקפות לזהות

 של כממחישים זה במחקר ההשתקפות אירועי מוגדרים לכך בהתאם. כפולה השתקפות דרך הדדי תיקון

 . הדדי בלתי תיקון של או הדדי תיקון

 בין דמיות של, החוקר מעמדת זיהוי על רחב באופן מתבססת, זה במחקר השתקפות אירועי הגדרת

 מבין אחד כל של תיאורים על מתבסס זה זיהוי.  המטופלים של לאלו המטפל של וחוויה התנהגות מאפייני

 למטפל ומיוחסים ההדרכה בשיח העולים, דריכותמ, מודרכים, מטופלים, מטפל -הנחקרים המשתתפים

. הדדית השתקפות של זיהוי או השתקפות של זיהוי זה במחקר מכונה דמיות של זיהוי. ולמטופלים

 של התיאורים כל אלא, למטופלים מטפל בין דמיות של תיאורים רק לא נחשבים הדדיות כהשתקפויות

 מדריכים, מודרכים כמו החיה ההדרכה של הכוללת יהבסיטואצ שונים משתתפים  ידי על הניתנים דמיות

 . ומטופלים מודרך מטפל

  האחד בסוג. תיקון של ככלי בהשתקפות ההדדי  לשימוש בהתאם ההשתקפות אירועי יסווגו שיזוהו לאחר

 של העצמי בתיקונו התהליך מעוגן זה בסוג. כפולה השתקפות בעזרת הדדי תיקון של אירועים יכללו

  האחר בסוג. במטופל העצמית השתקפותו של) ההדרכה בעזרת( מסתייע או עצמי יהויז דרך המטפל

 נעשה ולא,  המטפל של בתיקונו  מעוגן אינו התיקון תהליך בהם,  הדדי  בלתי תיקון של אירועים יכללו

 .  במטופל המטפל השתקפות של עצמי  בזיהוי שימוש

 עם המחקרית בראייה ומשתלבת, יכותיתהא הפנומנולוגית  הגישה  על מסתמכת המחקר שיטת

 של היבטים על מסתמכת המחקר שיטת.  תרפיה תהליכי לחקר ביישום חברתית ההבנייתית הפרספקטיבה

 מתיאוריות לקוחים אלה. תרפויטיים-פסיכו תהליכים בחקר ליישום הניתנות איכותיות מתודולוגיות כמה
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 זוהי. הספרות ומביקורת, סוציולוגית חברתית גיהמפסיכולו, הקשריות הוליסטיות תרפיות של ומתודות

 של נחקר חברתי כשדה, משפחתית בתרפיה חיה-הדרכה של בסיטואציות, משתתפת צפייה דרך חקירה

 כמו העולם בראיית מתמקד החוקר עניין הפנומנולוגית לאוריינטציה בהתאם. תרפויטיים-פסיכו תהליכים

 . שהינה מדמים שאנשים כמה תהמציאו את  ורואה, אותו רואים שהנחקרים

 תוך להבנה ניתנים תרפויטיים-פסיכו שתהליכים לתפישה בהתאם התפתחה הנוכחי המחקר שיטת

, הנחקרת בסיטואציה משתתפת צפייה. ומתרחשים נוצרים הם שבתוכם בהקשרים חווייתית השתתפות

 בסיטואציה יאינטרסנט בתפקיד לשמש מבלי, הנחקר התרפויטי ההקשר בתוך השתלבות אפשרה

 הסיטואציה של שונים למשתתפים שאלות הופנו שבו לאופן יושמה עצמית לרפלקסיביות ערנות. הנחקרת

 . הנחקר בנושא מפורש מדיון הימנעות תוך, המחקרית

-חד מראה דרך צפייה המאפשר חדרי-הדו הדגם פי על, משפחתי בטיפול חיה-הדרכה של סיטואציות

 השתקפותו דרך המטפל השתנות של לנושא נחקר שדה שימשו, פנימי טלפון באמצעות ושיחה, סטרית

 ידי על תועדו, ט"ותשמ ג"תשנ, נ"תש בשנים שהתקיימו הדרכה קורסי ארבעה של השיח רצפי.  במטופל

 רשם בקלטות הסתייעות תוך, אחד כל שעות ארבע עד שלוש בני הדרכה מפגשי שמונים סך -- החוקרת

 . ההדרכה קורסי באביזרי ושנכלל וידאו ובקלטות, קול

 בכל קושי צמתי הוו, המקצועיות במיומנויותיהם לצפייה חשיפה מפני ומודרכים מדריכות של חרדות

 תפקיד של הגלויה ההתנהגות בצמצום נסתייעו אלה בעיות. בונה ממקום היערכות וחייבו המחקר מהלך

 לעמדת מאיימת בלתי חוקרת דתעמ בין, עדין איזון של מחדש יצירה של מתמשך בתהליך, החוקרת

 . ניטרלית חוקרת
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 פרק ו':
 

 תוצאות המחקר

 כמות. הנחקר לנושא דוגמאות לשמש חלק רק נבחרו, זה במחקר שנצפו ההשתקפות אירועי כלל מתוך

 שנרשמו ההשתקפות אירועי של תואם מספרי ייצוג, לפיכך, מהווה אינה הדרכה קורס מכל הדוגמאות

 .שבהן ההמחשה בהירות של משיקולים נבחרו הנוכחי בפרק ובאותהמ הדוגמאות. במהלכו

 המתרחש, צמצום דרך הדדית השתקפות כדגם ההדדית ההידמות תרפיית של ההשתקפות מאירוע בשונה

 פיזור של ניכרת במידה זה במחקר ההשתקפות אירועי אופיינו, ומקום זמן של אחד תרפויטי במרחב

. מערכתית-המשפחתית ההדרכתית הסיטואציה של טבעה מעצם נובעים אלה והפרדה פיזור. ובזמן במרחב

. הטיפולי המפגש לאחר מה-זמן המתקיימת, עקיפה הדרכה קיימת, אמת בזמן הנעשית, החיה ההדרכה בצד

 שבה ההדרכה של הכולל ההקשר בתוך התרפיה לאחר שני הרהור של לתהליך מכוונת העקיפה ההדרכה

 . המטפל המודרך מצוי

 כמכלול דומה נמצא לא זה במחקר שנגלו ההשתקפות מאירועי אחד אף, אחד השתקפותי ירועא מלבד

 את  מכוון המטפל נצפה לא מהם אחד באף. ההדדית ההידמות תרפיית של הכפול-הראי של הדגם לאירוע

 ושל זמן של מאחד תרפויטי במרחב זה גילוי בפניו ויחשוף במטופלו משתקף עצמו שיזהה כך הטיפול

 בסיטואציה התרחשו, ים/במטופל המשתקף העצמי חסרונו זיהוי דרך המטפל תיקון תהליכי מרבית. םמקו

 .המטופל מתיקון ובמרחב בזמן נפרד כאופן המטפל תיקון התרחש כך. העקיפה ההדרכה של

. במטופליו המטפל השתקפות של עצמי זיהוי כללו במחקר שנצפו ההשתקפות מאירועי חלק,  זאת עם

, ים/המטופל בפני משתקף עצמי חסרון של זיהוי של וחשיפה גילוי כללו מיעוטם רק, אלה ועיםאיר מתוך

 דרך תיקון של שונות גישות. ההדרכה של בסיטואציה ראשוני תיקון של תהליך עבר שהמטפל לאחר

 בתהליך השונים השותפים בין בן שהתאפשרה ההדדיות במידת מזו זו נבדלו, זה במחקר שנצפו השתקפות

 . עקיפה הדרכה ושל חיה הדרכה של, תרפיה של הכולל
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 שגישות הייתה  הנוכחי במחקר שנצפו ההדרכה בקורסי המדריכות של ההדרכה גישות לגבי היסוד הנחת

) Gorman )1989 של מחקרה בממצאי נתמכת זו הנחה. שלהן התרפיה גישות את תואמות אלה

 .השיטה בפרק המוזכרים

 הדדי שימוש. 1: הדרכה גישות של קטגוריות שתי לפי קובצו הנוכחי מחקרב שנגלו ההשתקפות אירועי

 בתיקונו הטיפולי התהליך מעוגן שבהם השתקפות  אירועי של דוגמאות כוללת זו קטגוריה:  בהשתקפות

 .במטופל העצמית השתקפותו של) ההדרכה בעזרת( מסתייע או  עצמי זיהוי דרך המטפל של העצמי

 של בתיקונו הטיפולי התהליך מעוגן שבהן דוגמאות מובאות כאן:  בהשתקפות הדדי בלתי שימוש. 2

 . במטופל המטפל השתקפות של עצמי בזיהוי חסר או מועט, מובלע שימוש תוך, המטופל

" האינטגרטיבית" לגישתם השתקפות אירועי לקבץ הניסיון בעצם דומה  הנוכחי המחקר של הקטגוריזציה

 החוויה ושל האוריינטציה של ההשפעה על מחקר שערכו), Bouchard  )1993ו Normandin  של

 אחרות  גישות תיאורי  החוקרים כופפים במחקרם .נגדיות העברות של שונים סוגים על התיאורטית

 של הקיבוץ אופני, מגישתם בשונה .הנוכחי המחקר גישת  שונה זה ובמובן, האנליטית  חשיבתם למונחי

 של התיאור מונחי על ההידמות תרפיית של מונחיה את כופפים אינם  כחיהנו במחקר ההשתקפות אירועי

 של הרחבה מאפשרים הנוכחי המחקר של הקיבוץ אופני. הנחקרים האירועים ועל אחרות תרפיה גישות

 לתרפיה הדרכה של שונות בגישות, השתקפותיים באירועים הכלולים תרפיה תהליכי של הדדיותם שאלת

 . אחרות ידע אורינטציות של תרפיה לגישות גם ישימים םוה, מערכתית משפחתית

 בפני המטפל של הן משתקף עצמי חסרון וזיהוי  גילוי של  הדדיות ממד על מתבססת זו קטגוריזציה

. הדרכה של בסיטואציה מודרך מטפל בפני ומודרכים מדריכים של  והן, התרפיה בסיטואציית המטופל

, מודרך מטפל הכולל - ההדרכה שיח של היותו למידת מתייחס קרבמח הנבחן, משני כי אם, נוסף ממד

 הדוגמה הימצאות של ראשוני כקובע משמש אינו זה ממד. הדדי דיאלוגי פרשני שיח - ומדריכים מודרכים

 .ההדדית בקטגוריה

 אירועי של המוחלט טבעם על מצביעה אינה לכאורה דיכוטומי שהינו באופן לקטגוריות החלוקה

 המטפל של מודע שימוש של והאופן המידה על מצביעה זו חלוקה. הדדים-כלא או הדדייםכ ההשתקפות
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 השימוש מידת ועל, ההדרכה של בסיועה אם ובין עצמית בדרך אם בין - במטופל המשתקף חסרונו בזיהוי

 .תיקונו הדגמת תוך המטופל בפני זה חסרון של בגילוי עושה שהוא

גישת ההדרכה מעוגנת בתיקונו    - תקפותא. הגישה ההדדית של תיקון דרך הש
 העצמי של המטפל תוך זיהוי השתקפותו במטופל. 

 [7, 6, 5, 4, מפגשים 2]סדרה 37 1דוגמה 

 מאפשרת זו הרחבה. חדותה בשל, זה בפרק האחרות לדוגמאות ביחס הרחבה ביתר מובאת זו דוגמה

 .משתקף יעצמ חסרון של זיהוי דרך תיקון של שלם לתהליך להתוודע לקורא

 במשך, מסוימת משפחה מול עבודתה בעת. פ למטפלת הדרכה מסיטואציות קטעים לקט כוללת הדוגמה

 המשפחה. ושלוש שמונה, עשר בני ילדים ושלשה אם, אב כוללת המטופלת המשפחה. הדרכה מפגשי כמה

 המטפלת את כיוונה המדריכה. בבית מתוחה אווירה ובשל השמונה בת בתם של קשיים בשל לטיפול פנתה

 לתיאור מוצא כנקודת", ובוהו תוהו"כ בבית האווירה ובתיאור" מבולבלת"כ הילדה מצב בתיאור להשתמש

 היא. תיקון לתהליך פתח הזהה בתיאור בשימוש רואה המדריכה". מבולבלת" כמטפלת מולם שלה מצבה

 דומה חסרון רךד חסרונותיה את במטפלת שמעוררים כמי במטופלים הגלום הפוטנציאל על מצביעה

 בפני חסרונה גילוי תוך, עצמה את ובראשונה בראש לתקן עליה, בהם התיקון את לחולל מנת-על. שלהם

 ושל המטפלת של הבאים הזהים  החסרונות של תיאורים מועלים המפגשים במהלך. המטופלים

 מסמכותיות פחד, ממוקדות-אי "),רובוט כמו עייפה(" עייפות, ערפול, פיזור, בלבול תחושת: המטופלים

 .להרס מחשש

 בעזרת. חשה שהיא הבלבול תחושת את מטופליה בפני המטפלת חושפת התיקון תהליך של בראשיתו

 הכוונתה תהליך עם  בבד בד, הבלבול מן ולצאת להתמקד עצמה את מכוונת היא, והעקיפה החיה ההדרכה

 על גוברת המטפלת כאשר, מהותי שינוי חל ההתערבות של בסופה.  זהה תהליך לעבור למשפחה לסייע

 ). ההורים( ובמטופלים בה המקנן, ותוקפנות הרס מפני חשש שהנו, סמכותית עמדה מנקיטת חששה

                                                           
פנימי, יכללו סימון א. דוגמאות המתייחסות לתקשורת בין חדר הצפייה וחדר התרפיה באמצעות טלפון  37

 באמצעות כוכבית )*(.
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 *38א. ]מפגש 4, ע' 7-4[  קטע מתוך ההדרכה החיה למטפלת פ.

 .ומריבות מכות, ובעצבים במתח כולם הספר מבית שנכנסים מרגע. נסבלים לא בבית החיים  :אם[  4' ע]

 .קטן ילד כמו, כלום, רוצה לא, לבד מתלבשת לא מהבוקר[: בתו את מתאר] אב[ 5' ע]

 להם שיש מסר להורים להעביר יש לדעתי, ובוהו תוהו בבית מתארים ההורים... .: ש מדריכה[ 7' ע]

 ... בנוח לשבת שיכולים ילדים

 צפיית בעקבות, משפחהה על ההדרכה בקבוצת מדיון קטע[   49-46, 41, 38, 35' ע, 5 מפגש. ]ב

 . המשפחה עם הראשון מפגשה את המתעדת הוידאו בקלטת המטפלת

 רציני בניסיון ברצינות הסתכלת, הקלטת על כשהסתכלת לפחות.[ פ למטפלת.: ]ש מדריכה[   35'  ע]

 מאוד מחייכות משפחות[. עמם להיפגש] אותך הכניסו שבאמצעותו[ המשפחה של] הסגנון מה להבין

 .קשות

 ולא כמערכת המשפחה את לראות] במערכות לחשוב אותך מזמינה אני... .: ש מדריכה[   38 'ע]

 [.כיחידים

 .ברורה לא מאוד אנמית מערכת הם.: פ מטפלת

[ התרה] disengagement של הקצוות שני את קושרים אנו אם.[: ...פ למטפלת]  .ש מדריכה[ 41' ע]

. נ. ]נ הוא הבלבול -[ כמערכת המשפחה מאפייני את כההמדרי תיאור] והריקנות הלכידות, והדביקות

 בחדר שקורה מה את לקחת איך זה הדברים אחד[. מצבה תיאור הוא והבלבול - הבת של שמה קיצור

 ילדה מולי יושבת, מפלצת ילדה על כשסיפרו,[ למשל? ... ]בלבול הרגשת את איפה[...הטיפול בחדר]

 אבא:[ "להם תגידי? ]הדברים שני את להפגיש כדי זאת לנצל שראפ איך.... מהכלל יוצא לבושה, מקסימה

 משתפים ואתם מסודרים ילדים שלושה להביא שהצלחתם רואה אני, מבולבלת[ המטפלת] אני  - ואמא

 מצד. מבולבלת. נ, לדעתי...  כוח יש בפסאודו גם"... להבין לי ותעזרו בואו. בבית אחרת במציאות אותי

 זה ודרך, הבלבול על אחריות עלי לוקח[ המטפל] אני. תינוקית, אונים רתחס שני מצד מכתיבה אחד

 של מאפיין הכי הקו זה. ... אחרת לפעול אותם מחייב זה. הזה הנושא על לעבוד, מבולבלת הילדה. פותח

 .הזו המשפחה

                                                           
 מספר העמוד ברישום הידני המקורי בעת הצפייה המשתתפת. בכל מפגש החל סימון העמודים בספרה אחת. 38
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 שיש מכם ששומעים מה אך, מסודרת ילדה הבאתם. המטפל של שלי הוא הבלבול.: ש מדריכה[ 46' ע]

 ...בבית גדול ומסע

 מטפל". מבולבלת הייתי אני: "זה קטע עם ולהמשיך" בקלטת הסתכלתי" להגיד.:  ...ש מדריכה[47' ע]

 אם - "להבין לי תעזרו. "אליהם יצטרף זאת יגיד אם. זאת להגיד, להורים, למטופלים יאפשר זאת שיגיד

 אתה עצמך את מוריד אתה אם עמיםלפ. הילדה על יזרקו ולא אחריות לקחת יתחילו הם גם, יאמר מטפל

 ... בלבול חווייתי באמת אני, אמיתי מאוד שזה חושבת ואני אדם-כבן אבוא אם, בונה תהליך מחזק

 .הפגישה של האחרון החלק לקראת אותו חווייתי, הבלבול את הרגשתי אני.: פ מטפלת[ 48' ע]

 זאת רואה אני) למשפחה לאמרו מכדי( ףחרי מסר זה" בלבול" שלהגיד חושבת אני.: ...ח מודרכת[ 49' ע]

 ".לי קשה", "לי מובן לא" אומרת הייתי, כהגנה

 לו אין פעם אף בחדר יושב שלא מי גם. אישי זה. לוויכוח אכנס לא כאן? שלך האישית ברמה.: ש מדריכה

 שלכם הקושי מה אך, מבולבל אני: "להגיד גם. לך שמתאימה בצורה זאת תנסחי. חוויה אותה

 של עניין זה., ח של ההערה את אוהבת אני. שלך האינטגרציה את לעשות צריכה את., פ[." הלמשפח]

 .     ינסח אחד שכל זה את מקבלת אני אבל, מלים בגלל מתמוטטים לא אנשים, בעבודה ביטחון

 

 עם. פ המטפלת של השני מפגשה בטרם, העקיפה ההדרכה מן האחד, קטעים שני[ 28-49' ע, 6 מפגש. ]ג

. מכן שלאחר החיה ההדרכה מן והשני, פחההמש  

 שלהתחיל חשבתי רק...  נכון מאוד שעבר בשבוע שמיקדנו שמה חושבת אני.: ש מדריכה[ 28' ע. ]1

 שאתם, שהבנתי מה לכם ואגיד[ "להורים. פ של המסר את מנסחת... ]הפגישה על בהסתכלות כדאי אתם

 עזרו אמא ואבא בלבול לאיזה נכנסתי ואני. נ לגבי רצינית דאגה לכם שיש, קשה שמאוד, מודאגים מאוד

 כבת מתנהגת שלפעמים ככזו אותה מגדירה הייתי. מבולבלת. נ.... הסיבות להם ויש מודאגים הם". לי

 הדאגה ומה, אחד דבר נראה שבחדר מבולבל משהו על לדבר להפעילם... שלוש כבת ולפעמים שמונה

. עוצמה ליצור חשוב כזו[ יפה] nice במשפחה, חשוב. הנחמד להיות לא תשתדלי... רוצים הם ואיך

 . אומרים שהם למה מעבר ולהעצים דברים להגדיר
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 הקודמת הפגישה אחרי חשבתי, רציני יותר במשהו אולי מדובר[: להורים פונה] פ המטפלת[ 30' ע. ]2

 לא משהו, הוובו תוהו באמת יש; בבית רציני קושי שיש ראיתי ובאמת, שהבאתם מה על חשבתי, שלנו

 שני ומצד, פה שראינו כמו, בגילה ילדה להיות יכולה. נ מחד כי, מבולבלת יצאתי אני..  נ עם קושי, הולך

 ?קורה מה לי להבהיר תנסו אולי, מבולבלת חשתי, שקורה מה על וכשחשבתי[... קטנה] ילדה

 מול עבודתה כדי תוך. פ המטפלת את ומתארת הצפייה בחדר למודרכים פונה] ש מדריכה[ 32' ע]

 .ממוקדת לא היא[: המשפחה

 .היא לא היא, מתפזרת היא.: ח מודרכת

 זאת עושים והם, אנרגיה שמנטרלת משפחה זו. המשפחה, משהו.[ פ למטפלת] לה עושים הם.: ש מדריכה

 [.הילדה. ]לנ

 .השני ליד אחד לשבת תנסו[: להורים. ]פ מטפלת

 עם הורים הם, ממוקדים להיות להורים תעזרי[: הפנימי פוןהטל באמצעות. פ למטפלת פונה. ]ש מדריכה*

 מזמינה זו משפחה.... אחר לעניין זאת נעביר כך אחר; בבוקר לעשות שמונה בת מילדה שנדרש מה. ניסיון

 . עוצמה ליצור ממש, ועוצמה פוקוס

 ילדה היא. נ אבל, שנים שלוש במשך לעשות ניסו שהם מה שזה מסר להם נעביר:  .ש מדריכה[ 38' ע*]

 כדי[ הילדה מן דורשים שהם] הדברים כל את להחליט צריכים והם, מבולבלת היא לבחור של שבמצב

 .התארגנות למשטר להכניסה

 מתלבט שלך שהצוות להם תגידי, חשובים מאוד והקונקרטיות הדיוק.[: פ למטפלת. ]ש מדריכה[ 39' ע*]

 צבאי במשטר כמו ממש, יעזור שזה מתאמצים ךכ-שכל הורים זוג פה רואים אנו. יעזור זה באמת אם

 .הדברים לארגן לה לעזו יצטרכו ואבא אמא. כזה בחירה חופש לה לתת לא. בוקר הרגלי ללמדה צריכים

 .ההדרכה לחדר חוזרת. פ המטפלת

 קשה כנראה. ... אליהם להתחבר איך יודעת כך כל לא כאילו עייפה, רובוט כמו מרגישה אני.: פ מטפלת...

 .התמקדל לי

 שהולך. לנ קורה מה לך תארי אז[ 40' ע. ... ]מערפלים הם., לנ שעושים מה לך עושים הם.: ש מדריכה

 .לאיבוד ללכת לא לך יעזור מה השאלה, לאיבוד
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 . בשבילה שיחליטו להם לתת[ לי] עוזר.[, ש המדריכה] שלך והקונקרטיות המיקוד.: פ מטפלת

 שלילדה ורוצים, ועדינים מתחשבים כך כל הורים אתם[: רלאמ מה. פ המטפלת את מנחה] ש מדריכה

 משהו נארגן, ואמא אבא, בואו. שלכם המיקוד את צריכה היא, מבולבלת היא. טוב הכי יהיה שלכם

, הזו העטיפה עם, שעות וארבע עשרים שם יש, עליו מדברת. [ פ] שאת ערפל אותו. אחריות עליו שתקחו

 ?רובוט להרגיש לא לך עוזר זה

 . כן.: פ טפלתהמ

 [.הילדה. ]לנ שקורה מה לחוות מאוד יכולה את.[: פ למטפלת. ]ש מדריכה

 .שלי הרובוטיות זה אולי[ מבולבלת לי נראית.: ]פ מטפלת

. דבר כל להיות יכול התוכן. לזה תיכנסי אם המציאות את להם תערפלי אבל.: ש מדריכה[ 41' ע] 

 מיקוד, קונקרטיזציה על בתהליך עובדים אנחנו, חווה את שגם ערפל עם באים שהם הוא התהליך

, נוספות הערות לקבל לא מבקשת. פ. ]רובוטי נשמע זה שבתוכן פי-על-אף, הבוקר של דקות ושלושים

 .[ממוקדת להישאר מנת-על

 .הטיפול לחדר חוזרת. פ מטפלת

 .רואים לא ההורים איך, כך כל מקסימה הילדה איך, ההתפזרות את תראו[: למודרכים. ]ש מדריכה

 לה נותנים מאוד מאוד., בנ ומתחשבים אכפתיים מאוד הורים שניכם. לבוקר נחזור.: פ מטפלת[ 42' ע]

 .לבד להחליט לבחור

 . השתנה. פ של הטון, לב שימו.: ש מדריכה

 ופחות חופש לה תתנו שפחות כדאי שאולי חושבת אני.; לנ ברור מספיק זה אם השאלה.: פ מטפלת....

 . ייםליברל תהיו

 יהיו ואז - אסרטיביים משפטים. שאלה סימני ולא אולי לא; קריאה סימני עם[: למודרכים. ]ש מדריכה

 .נ עם אסרטיביים

, את. בשבילה יבחר מכם מישהו...  להיסטריה או, ללחץ נכנסת היא אם[: להורים. ]פ מטפלת[ 43' ע]

 .[אסרטיבי יותר בהדרגה נעשה. פ של הטון. ]טוב יותר יודעת, אמא בתור
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 רוצים אנו" בביטוי תדברו..." וכך מהבית שתצאי רוצים אנו, "לה תגידו[: להורים. ]פ מטפלת[ 45' ע]

 ..."ש

 . המשפחה עם שלה הכוח את לקבל מצליחה. שפ שמחה אני, טוב[: למודרכים. ]ש מדריכה

 מה כל. הכלל מן צאתיו עבודה עושה ואת, רובוט לא את, הכבוד כל.[: פ למטפלת. ]ש מדריכה[ 46' ע*]

 באמת היום הם, שבועיים לעוד אותם שתזמיני מציעה אני. יקרה שזה - אלה בשבועות צריכים שההורים

 . אתם השתנית את, התחזקו

 ...יקרה רוצים שאתם שמה דואגים אתם.:  ...פ מטפלת

 .מסודרת בצורה זה אז, ולשתות לאכול רוצה כשהיא: אם...

 .הבעיה עם מחודשת בצורה מתארגנת היא, זאת אומרת כשהאם.:  ש מדריכה

 !שבי. נ[: בתקיפות] אב[ 47' ע]

, אותם לראות שנעים מתחשבים מאוד הורים של הרגשה לילדים מעבירים אתם[: ...להורים. ]פ מטפלת...

 את מה. "נ את לשאול במקום אולי. בבית קצת קורה פה שקורה ומה, הדרישות את להבין קשה. לנ אך

 שאתם עליכם סומכת אני. זה על עומדים אתם ".וכך כך שאת רוצים אנחנו, "שתגידו[ כדאי]", מחליטה

 .זה על לעמוד יודעים

 .רובוט לא היא עכשיו, זה את לקלוט מצליחה. פ[: למודרכים. ]ש מדריכה

 .חזקה יותר. נ לפעמים[: להורים. ]פ מטפלת

 . יפה[: למודרכים. ]ש מדריכה

 . זה אל זה מחייכים והאם האב. בצד משחקים והילדים ריםההו עם מדברת. פ[ 48' ע]

 .להורים שקורה למה לב שימו.: ש מדריכה

 .[לפ כמקשיבים נראים ההורים] מבלבל חופש מדי יותר לפעמים. אותה מבלבל זה[: להורים. ]פ מטפלת

 .טוב זה, וחושבים יושבים שהם זה.: מדריכהש

 .כהההדר לחדר חוזרת. פ. לכתם לאחר[ 49' ע]

 קורה היה, אחר מטפל היה אם. גם אצלי מתלבש...  זה, סמכות עם להיות לי קל לא מאוד זה.: פ מטפלת

 .אחר משהו
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 את חזרה קיבלת[. המטופלים מול] זה על עבדת כך-ואחר[, בהדרכה] ועבדת לפה באת.[: לפ. ]ש מדריכה

 לחוות מוכרחים גם הם. שהומ עשית, מבולבלת היית. אסרטיבית ברורה היית, המשפחה עם שלך הכוח

 העיקר. התוכן חשוב לא. התחזק אבא של הקול. עוצמה היתה. משהו למצוא של תהליך שיעשו כדי בלבול

 לא כבר זה. הבוקר על לדבר המשכת, פה השתנה התהליך. זה את להרים צריכים כמטפלים אנו. התהליך

 [.להם אמרת כך" ]יקרה שיקרה רוצים שאתם מה, "רובוט היה

 .אסרטיבית אותך יעשו הם בשבילך מצוינת משפחה זו.: ש דריכהמ

 .בכיוון מתנהלים שהדברים פתאום ראינו. מהותי ממש שינוי הרגשנו.: ר מודרכת

 . פה רוצים מה יודע לא אחד שאף בהתחלה הרגשתי. כיוון הרגשתי לא קודם.: פ מטפלת

 . סמכותית. פ את לראות יפה כך כל פתאום .: ע מודרכת

 לא, עצמם עם שיחקו הילדים. ומחויך נחמד היה לא כבר כי, זו מפגישה טובה בהרגשה יצאתי.: פ לתמטפ

 . התאפשר זה, מהם ציפיתי כי, במרכאות

.הקודם המפגש בקלטת שצפתה לאחר. פ המטפלת עם העקיפה ההדרכה מן קטע[ 32-34' ע, 7 מפגש. ]ד  

 [?6 מפגש של] השני בחצי לךש בשינוי חוויית כן מה.[: לפ. ]ש מדריכה[ 32' ע]

, יותר סמכותית, יותר חזקה הרגשתי. הכוחות חזרו כך-ואחר מעולפת הייתי שקודם חווייתי.: פ מטפלת

 מתוקפנות שפוחדת משפחה שזו השערה בי עלתה.  ... זורם משפט, מגומגמים פחות המשפטים גם, ברורה

 אותם ללמד, להיות יכולה המטרות אחת אולי...  היפה המשפחה את להרוס שיכול הרסני משהו בה ורואה

 הרגש עם לא ביטאו., מנ הרצון שביעות חוסר את שגם ראיתי. אכזבות של, כעסים של ביטוי גם לאפשר

 .תוקפנים להיות פוחדים". אתך יכולים לא אנחנו, "הסוף עד לה אמרו לא; הסוף עד

 ."?נ של מהתוקפנות אהאמ של פחד" קוראת. שפ מה סביב מחשבות עוד יש.: ש מדריכה

 .השני על שכופה מישהו זה, הרס זה בסמכות להשתמש.: פ מטפלת

[. לעשות] פוחדת שהיא משהו זה, ובעוצמה חד[ באופן] דברים ולהגיד אסרטיבי שלהיות נכון.: ש מדריכה

 .שלה הכוח עם להיפגש אותה חייב לא - ברכות הצליחה היא שלה הגדול הילד שעם ייתכן

 .?לפ משהו להוסיף רוצים אתם.: ... ש כהמדרי[33' ע]
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 עברת כי, שלהם טובה מאוד מטפלת להיות יכולה שאת לך להגיד רוצה אני.[: פ למטפלת. ]ח מודרכת

 .שלהם קשה קטע איתם

 [.למשפחה] לה להרוס רצית ולא ועדינה נחמדה היית גם, שינוי עשית וגם.[: פ למטפלת. ]ש מדריכה

", הרס זה סמכות" כי - בסמכות משימוש הפחד] מזו יותר להיות יכולה אל מושלמת התאמה.: פ מטפלת

 [.המשפחה אצל והן המטפלת אצל הן

, שלי ההיסטוריה את מזהה אני פעמים הרבה, משפחה עם יושב כשאני" אמר ויטאקר .: ש מדריכה[ 34'ע]

 נקודה וזיהית תנפגש את - לך שקורה מה". שם משהו מזהה כשאני אחרים לדברים עיוורון מפתח אז

 ומה. במשהו לזהות בוחרים אנו מה - בבחירה אפילו זה. לזה אותך וחיברה האפילה מאוד והיא, מסוימת

 ושינוי, שינוי לעשות זה לעשות קשה הכי הדבר, שכמך על לטפוח צריכה את: מאוד חשוב אומרת. שח

 . פגישה בתוך

 שנים הרבה[ ל נזקקתי] בעבר אך, זה את המכיר כבר אני כי, מהר לקח השינוי את לעשות.: פ מטפלת

 .זה עם להתמודד

, מיקדת ומיד זיהית את, השינוי את לעשות הצלחת מהר כך כל איך לי מסביר מאוד זה.: ש מדריכה... 

 ... מהבטן שהשינוי ובלט

 לדיון ונקודות שאלות

 בגישת ההדדית תההידמו תרפיית של ההשתקפות בדגם הכלולים לעקרונות דומים תיקון עקרונות. 1

, הדדית" השתקפות" דרך תיקון של היבטים כמה. ש המדריכה מנסחת במיוחד זו בדוגמה .:ש של ההדרכה

 של לאלה הדומים תיקון עקרונות  של הדגמות שלוש להלן. השתקפות במושג משתמשת שהיא מבלי

 :ההדרכה במהלך עלו ואשר, הדיאלוגית ההידמות תרפיית

. המטפל מגרש על  תיקונה או,  הבעיה תיקון על אחריות לקיחת - הבעיה תיקון על הדדית אחריות

 הילדה. ]נ ולדעתי, מבולבלת[ המטפלת] אני: "להורים לאמר מה המטפלת את מנחה. ש  המדריכה

 אני] יאמר מטפל אם: "או..."; הבלבול על אחריות לוקח[ המטפל] אני... מבולבלת היא[ המטופלת

 מוריד אתה אם לפעמים. הילדה על יזרקו ולא אחריות לקחת יתחילו גם[ ההורים] הם אז[, מבולבל
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 אני: אמיתי מאוד שזה חושבת ואני, אדם כבן אבוא אם. בונה תהליך מחזק אתה, עצמך את[ שלי הדגשה]

 חסרונם תיקון לגבי עצמית אחריות ללקיחת גשר יצירת על מושם זו בגישה הדגש". בלבול חווייתי באמת

 חיזוק. המטופלים של לזה  הזהה  התנהגותי חסרון על אחריות  לקיחת של הדגמה דרך, חההמשפ בני של

 ההדרכה בגישת מתואר, בם המשתקף העצמי חסרונה של ותיקון, המטפלת הדגמת באמצעות המטופלים

 התרפויטי המהלך דומה זה במובן. המטופלים המשפחה לבני חיזוק לשמש היכול תרפויטי כצעד. ש של

 . ההדדית ההידמות תרפיית של לעקרונה פה המוצע

 פעמים הרבה, משפחה עם יושב כשאני: 'אמר  ויטאקר" - "במטופל לזהות בוחר הוא מה"ו המטפל עיוורון

 לך שקורה מה'. משהו מזהה כשאני אחרים לדברים עיוורון מפתח אני אז, שלי ההיסטוריה את מזהה אני

 אפילו זה. לזה אותך וחיברה האפילה מאוד והיא סוימתמ נקודה וזיהית נפגשת את - [המטפלת. פ]

 ". במשהו לזהות בוחרים אנו מה בבחירה

 הראשון ההדרכה במפגש - שישתנה מנת-על, המטופל של מזה גדול יותר להיראות צריך המטפל שיגעון

 דברי דרך, ההשתקפותי התהליך של לפנומנולוגיה נוסף ניסוח המדריכה אותה מביאה) 21' ע: 1 מפגש(

 מן משוגע יותר להיות צריך מטפל: 'אמר בסדנא, אנדולפי: "נודע מערכתי משפחתי מטפל - אנדולפי

 '".שתשתנה מנת-על המשפחה

 על להתנהג למטפלת כגורמים מתוארים המטופלים - ולמטופלים למטפל זהים ותיאורים נפרדים תיאורים. 2

 - "מערפלים הם[, הבת. ]לנ שעושים מה לך עושים הם: "החסרון את ולחוות להם המיוחס החסרון פי

 שעשויים כמי המטופלים מתוארים אחר בשלב, זאת לעומת. למטופלים רק מיוחס כזה תהליך של תיאור

 רק לא כאן". אסרטיבית אותך יעשו הם. בשבילך מצוינת משפחה זו: "המטפלת חסרון בתיקון לסייע

 .המטפל תיקון בתהליך מסייעים פליםהמטו גם, התנהגותי חסרון של כמתקן מתואר המטפל

, הדיאלוגית ההידמות מתרפיית השאוב", הידמות" למונח בהתאם - סובייקטיבי-בין תיאור של מעגלים. 3 

 -" ההידמות שדה" זה במחקר שמכונה מה של פנימיים לתיאורים חיצוניים תיאורים בין להבחין אפשר

 הסיטואציה - השתקפותי באירוע הכלולות קפויותלהשת המתייחסים התיאורים נוצרים שבתוכו ההקשר

 חשיבות את מדגישה. ש של ההדרכה גישת, זה לממד בהתאם. הנלווית ההדרכה וסיטואצית התרפויטית

 של סובייקטיבית-הבין השפה - התרפויטי המפגש שפת מתוך תיעשה ההידמות שדה שרקימת העיקרון
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 יושב שלא מי: "... המודרכות לאחת אומרת כההמדרי. התרפיה בחדר השותפים  של הפנימי המעגל

 אחד שכל זה את מקבלת אני...לך שמתאימה בצורה זאת תנסחי. חוויה אותה לו אין פעם אף, בחדר

 המפגש של החוויה שפת מתוך לבוא צריך ההשתקפות שתיאור המדריכה של הדגשתה למרות." ינסח

 הצופה המדריכה היא" בלבול" המושג ותבאמצע המטפלת חוויית את ראשונה שמתארת מי, הטיפולי

 מייחסת המדריכה. החיצוני סובייקטיבי-הבין במעגל מצוי המדריכה של תיאורה. המטפלת ולא, בעבודתה

 יוצאת היא זו בשאלה. בלבול עצמה היא הרגישה מתי המטפלת את ושואלת, בלבול המטופלת לילדה

 המטפלת לעצמה מאמצת בהמשך. ופליםוהמט המטפלת בין כפולה השתקפות שהתרחשה הנחה מתוך

 שבו המקורי המושג אך; המשפחה ושל שלה חוויות לתיאור" ערפול"ו" בלבול"  במושגים שימוש

 הוא, חיה הדרכה קבלת כדי תוך, המשפחה עם המפגש בעת הרגשתה לתיאור המטפלת משתמשת

 . המטופלת לילדה המודרכת מייחסת הרובוט הרגשת את". רובוט"

 [ 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38’ , ע2, מפגש 3]סדרה   2דוגמה  

במשפחה המטופלת שבדוגמה הנוכחית, נכללים אם ושני ילדים, . חיה הדרכה של ממפגש שאובה הסיטואציה

 הילד כלפי כעס ושל תסכול של הרגשה עצמה בתוך מזהה המטפלתכשהילד משמש שעיר לעזאזל משפחתי. 

 בתוך ומזהה,  ההידמות שדה של החיצון מהמעגל במתרחש. ח ההמדריכ צופה העת באותה. המטופל

 בתגובה,  המשפחה ולבני לאם מייחסת שהיא להרגשה הדומה הרגשה המודרכים ובקבוצת עצמה

 להתנהג, להערכתה, לה גורמת זו דומה הרגשה. תסכול ושל כעס של תחושה – המטופל הילד להתנהגות

 רגשות של משקף כמוקד הילד את מתארת המדריכה. דהיל כלפי האם של להתנהגותה דומה באופן

 המטפלת. אותו הסובבים באחרים דומים רגשות המעוררת משקפת כמראה או, במשפחתו שליליים

 היא בכך; כקורבן הילד ליצירת התורם, מגיב כצד חלקה את להראות מנת-על בכעסה להשתמש מונחית

 המדריכה ממחישה זו פעולה באמצעות. קורבן ןלמעי הילד של בהפיכתו חלקה את לראות לאם מאפשרת

 גילוי, כמותה, לעבור המטפלת את ומכוונת, הילד של משפחתו בני בהתנהגות המשתקף עצמי חסרון גילוי

 הכעס ברגשות הילד של משפחתו בני את  לשתף מונחית המטפלת. בהם המשתקף חסרונה של עצמי

 הילד הופך שבאמצעותו התהליך את להבין המשפחה ניב מכוונים זה באופן. כלפיו חווה שהיא והתסכול

 .במשפחה ותסכול כעס רגשות משקף לגורם המטופל
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 תרפיית במונחי. רגשות משקף של בתפקיד הילד תיאור למרות, ההדדית בקטגוריה נכללת זו דוגמה

 של עמדתו כיוצרי המטופלים המשפחה בני במראת משתקף העצמי חסרונה את המטפלת מזהה, ההידמות

 הילד כלפי חשה עצמה שהיא בכעס אותם לשתף ומכוונת, אליו המופנה כעסם באמצעות, כקורבן הילד

 .    לקורבן מהפיכתו הימנעות בהדגימה

 אני[: שבטיפול מהמשפחה. מ הילד ממתין שם, הטיפול לחדר מחוץ אל יוצאת. ]ח מדריכה[ 38-39’ ע]

 .זה עם מסכימה לא

 .סמכות לקבל דעיו לא הזה הילד .: צ מודרכת

 ".כפה לי תתן אמא תצאי.[ ח] כשאת" אמרה[ האחות. ]ד : ח  מטפלת

 צריך היה לא הזה הילד: "אמרה האם. ואותם משתק שאותי, שלי הפחד מה לכם אגיד... .: ח  מדריכה

 צריך, הבאה בפעם לכן. ... הגבלה של כלים[ לה] לתת מפחדת אני, כזו בסיסית דחייה" ... , להיוולד

 .שלה  הדחיה תחושת את ולעבד לפרק לה ולתת אותה זמיןלה

 .סטירה רוצה כאילו דחף ומיד, אותו שאלטף היד את לקח הוא לי... :.: ח מטפלת[ 40’ ע]

 של ההתנהגות במה תהה הצוות[ "הוא] המסר.... כראי עליו מסתכלים אנו אם", השיקוף.: "ח מדריכה... 

 ".ובסביבה פחהבמש אחרים של רגשות משקפת[ הילד. ]מ

 הרבה היו, הגיב לא, התפלא שהצוות להגיד יכולה[, המטפלת. ]ח, את... .לי תעזרו בואו.: ח מדריכה

 ברור ולא, מובנים לא דברים הרבה מחד, היום כאן שקרה למה חזק מאוד רגשית שהגיבו בצוות אנשים

 עלתה שני ומצד[; הילדה]. לד אמא בין ואמיתיות אותנטיות היתה שבה, הקודמת לפגישה שלהם הקשר

 לרגשות הפידבקים כי, מודעת-לא בצורה אולי, במשפחה אנשים מיני כל של רגשות משקף. שמ ההשערה

 . טוטלי אונים בחוסר. מ. ..לאחרים במקום אליו מופנים האלה

 ...היום שהלך מה, נוראי תסכול זה.: י מודרכת... 

" מתוסכלים אנו" אמרת את. האמא על גם היא ריותהאח; עלינו רק לא היא האחריות... .: א מדריכה

 .[.י למודרכת]

 עוד שיהיה מסר עם לבוא רוצים לא...   מתוסכל כאדם מדברת את.[: י למודרכת. ]ח המדריכה[ 41’ ע]

 .נעצור בואו. אותנו מכעיסים[ המטופלת המשפחה] שהם כמו אמא את מכעיס. שמ - דבר מאותו
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 תפקיד את] עצמו על לקח. שמ מאמינה לא אני...קורבן הוא. שמ תחושב אני.: ח מדריכה[ 42’ ע]

 [.הקורבן

, הקודמת בפעם נהדר מסר עם יוצאת והייתי[, המטופלת האם. ]ד הייתי אם.[: ח למדריכה. ]ע מודרכת...

. מ עם להתנהג כיצד מסר לאם נתתם. ]למ מסר לה נתתם. לי ויעזור אותי יכוון  שהצוות רוצה הייתי

 [הילד

 . לי עזרת,  תודה.: ח ריכהמד

 ...ואז...שקרה למה חזק  הגיבו בצוות אנשים הרבה.: ח מטפלת

, אחר למקום שייכות שבעצם תגובות אליו שמושך בזה לקורבן הופך.[ מ המטופל הילד] ואז.: ח מדריכה

 ריםאח של רגשות משקף. מ אם[...האש] את אליו מושך הוא... אחרים לאנשים מופנות להיות שצריכות

 .קורבן הוא בזה אז, משקף הוא שאותן התגובות את חזרה ומקבל

 .פעולה משתף הוא כי, כעסים אליו להפנות אליו להגיב לאחרים נותן זה.: ע מודרכת[ 43’ ע]

 של כעסים משקף שהוא להיות יכול, לו שיכאיבו מחכה. שמ בזה...  מעורר הוא כי; להיפך.: ח מדריכה

 . במשפחה אחרים אנשים

 איפה? מרגישים הם מה לדעת סקרן אני[, המשפחה בני של] הצחוקים שומע כשאני.: א מודרך[ 44’ ע]

 [.לא או מרגישים שהם למה מודעים המשפחה בני האם] נמצאים הם ואיפה נמצאים אנו

 ?להם מודעים-לא שהם -.[ א מודרך] שלך ההשערה מה.: ח מדריכה

 מה? כעת מרגישה את מה אמא:..."ולהגיב[ הטיפול לחדר] ערג להיכנס יכולה את[: למטפלת] .*ח מדריכה

 מרגיש אתה מה.[..."מ לילד] או[ ...הילדה. ]לד תפני ואז"? עכשי עד הפגישה על חושבת כשאת לך קורה

 ?'תסכול שמחה, עצב – באמת

 [צוחק...] חרא של הרגשה פה הכניסה[ מטפלת מודרכת. ]ח .: א מודרך

 [. המטופל הילד. ]מ על כועסת שאני להגיד אפשר, מתוסכלת מאוד מרגישה אני.: ח מטפלת

. שמ המחשבה ועלתה; תסכול חלק, כעס חלק - חזקות הרגשות הרגישו שהצוות תגידי ואז.: ח מדריכה

 .לתגובות קורבן והופך במשפחה אנשים של הרגשות הרבה משקף

 .הטיפול לחדר חוזרת מטפלת מודרכת
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:   לדיון ושאלות נקודות  

 סיבה של  מונחים הם, עזים שליליים רגשות של משקף כמוקד הילד תיאור של מונחיו  - משקף מוקד

 מדריכה, מטפלת - הטיפול אנשי ובקרב משפחתו בני אצל כעסים המחולל כגורם מתואר הילד. ותוצאה

 אלה שליליים רגשות להיווצרות המקורות. בו ופוגעים האחרים דרך אליו החוזרים, מודרכים וצוות

 דמיות יצירת  כמאפשר הילד מתואר זה לכיוון בהתאם. הטיפול באנשי ולא במשפחה כמצויים מתוארים

 המחולל מתווך משקף גורם משמש עצמו הוא כאשר, המשפחה לבני הטיפול אנשי בין השתקפות או

 ,אש סביבו שממקד כמי לתארו אפשר., ח המדריכה של השתקפותי-המטפורי לתיאורה בהמשך. זו דמיות

 . קעורה למראה בדומה

 [  26, 25’ , ע6, מפגש 3]סדרה   3דוגמה  

 הטיפולי המפגש מן הוידאו בקלטת צפייה תוך, העקיפה בהדרכה מדיון לקוחה המתוארת הסיטואציה

 של האחד בחלקו. 2 שבדוגמה הורית-החד המשפחה מן האם היא. ד.  המטופלת. המשפחה עם הקודם

 כיוצרת, המטופלת ידי-על - השתקפות דמיות של סטרית-חד גרימה של תיאור מצוי ההשתקפותי האירוע

 המשתקף חסרונה של עצמי לתיקון המטפלת הכוונת מתוארת האחר בחלקו. במטפלת ריחוק תחושת

 המטפלת. למטופלת התקרבות של אינטראקציה דרך - כלפיה חשה שהיא הריחוק תחושת - במטופלת

 לדיון כפתח  בקרבה צורך ולבטא, עצמה שלה המרחק תחושת של בהרגשה המטופלת את לשתף מונחית

 . העצמי מגרשה על תיקון של מהדגמה וכחלק,  מרחק ועל קרבה של בנושא

 אני. בפגישה בינינו הפיסי המרחק על תוהה אני[: ...המשפחה אם המטופלת על. ]ח מטפלת[ 25' ע]

 .כמה עד ידעתי אל. התקרבתי לא אך, להתקרב ומנסה ממנה רחוקה שאני הרגשתי

 .להתקרב יכולה את  -leadingה מבחינת, המרחק זה -pacing ה שמבחינת להיות יכול.: ח מדריכה

 ?עליה מאיים לא זה .: י מודרכת

 ?"אתקרב שאני לך יפריע זה, "לשאול אפשר... .: ח מדריכה

 ...שלה בילדות עסוקה כשהיא.: ח מטפלת

 .ומרחק לקרבה יחסה על תדבר[ לתהמטופ במשפחה האם] היא, כן.: ח מדריכה

 ".במלים אותי מושכת את, "אמרה, זוכרת את אם.: ח מטפלת
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 במקום אז[, ממנו שמתרחקת הילד. ]מ של בנשיקות בעיה[ למטופלת] לה יש כאילו.: ח מדריכה[ 26’ ע]

[, םלא אפשרית פניה מציעה מדריכה... ]בחדר זה על לדבר יכולה את... השלכתית בצורה זה על לדבר

 יכולה[ האם. ]בחדר נמצא הקרבה של הנושא כל ואז?" רחוקה מרגישה אני כי, כאן אשב אם לך יפריע"

". בשמו לילד לקרוא, "שנקרא מה זה? ... מתגובה אותך מטריד מה אז". לא" להגיד ויכולה" יופי" להגיד

 לה לעזור שיכול, בתוכה לה יש מה או הכוחות מה הנקודה. אותם לה תפתרי לא. כשלעצמם התכנים

 . להתמודד

 [. הטיפולי התהליך] כדי בתוך והרגשתי כשצפיתי לי בלט מאוד זה .: ח מטפלת

 להיות בין אבחנה[ לעשות חשוב. ]לעצמכם קשובים להיות צריכם אתם[: המודרכים לצוות.]ח מדריכה

 לקטוע לא אבל, השלכות לעשות לא את כולל" קשוב להיות. "השלכות לעשות לבין לעצמכם קשובים

[ האם] ואם השלכתי לגמרי זה, אליה להתקרב חשש מרגישה את אם, הבטן תחושות של אינפורמציה

 יודעים כולם...  זאת יודעים אנליטיקאים מטפלים. באחרים תעורר[ היא] כאלה תחושות בך מעוררת

 .משמעותי מידע מקור זה שלנו פנימיות שתחושות

:לדיון ושאלות נקודות  

  הרגשת מתוארת בדוגמה - במטפלת רגשות כמעוררת המטופלת: ותוצאות סיבות של נחיםבמו תיאור. 1

 מבנה המטופלת של התרחקות של והתנהגות, המטופלת כלפי המטפלת שחשה להתקרב ורצון מרחק

 הדדית השתקפות פה לתאר היה אפשר ההידמות תרפיית במונחי. נשיקה מתן לשם אליה להתקרב המנסה

 המטופלת התרחקות לבין, כיצד לדעת מבלי להתקרב ורצונה מהמטופלת המטפלת קותהתרח בין כדמיות

 סטרי-חד כיוון מתואר., ח המדריכה גישת של התיאור במונחי. כיצד לדעת מבלי להתקרב ורצונו מבנה

 של ההתרחקות לתחושת התייחסות ההדרכה בגישת אין, כן כמו. המטפלת על המטופלת השפעת של

-חד באופן שמשפיעה כזו המטופלת  של תיאורה למרות. שלה מעולמה גם השאובה בעיה כאל המטפלת

 דרך עובר המדריכה ידי-על למטפלת המוצע התיקון תוואי, המטפלת שחשה המרחק תחושת על סטרי

 .  ריחוק של ולעמדה לתחושה עצמי תיקון להדגים תכוון בטרם למטופלת דמיותה של עצמי זיהוי

 השתקפות עצמה בתוך לזהות. ח המטפלת את מכוונת. ח המדריכה - "נגדית רההעב" במושג השימוש. 2

. אותה לשאול צורך בלא בנה כלפי המטופלת  הרגשת את לזהות מנת-על, המטופלת של רגשותיה של
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, היא מגרשה על קורה מה לזהות, שלה הבטן לתחושות קשובה להיות המטפלת על., ח המדריכה לדעת

. ח של הנוכחית ההדרכה גישת שבמונחי פי-על-אף. המטופלת של בלבה רהקו מה ללמוד כך ומתוך

 המטופלת את לשתף ההצעה, המטופלת כלפי כיוונית-חד ולהפעלה לקליטה המטפלת הכוונת מודגשת

 הקטגוריה של תחומה אל האירוע את מעלה - זה בנושא דיון עמה לפתוח, ולחליפין – המרחק בתחושת

 .ההדדית

 [ 35, 8,  7, 6, 5, 4,  ע'  16, מפגש 3]סדרה   4דוגמה 

. עמה הטיפולי המפגש יחל בטרם, המשפחה על העקיפה בהדרכה מדיון לקוחה פה המובאת הסיטואציה

 וסיום פרידה - הנוכחי המפגש מטרת. המשפחה עם כמפגש החיה ההדרכה מן קטע מובא בהמשך

 . הטיפולית ההתערבות

 שבו התיכון הספר-בית את שעזב -16ה בן בנם מול בהתמודדות ההורים קשיי בשל לטיפול פנתה משפחה

 ועזיבת גיוס בפני עמדה הבכורה והבת, עבודתה ממקום פיטורין של תהליך האם עברה העת באותה. למד

. ופרידה עזיבה מפני המשפחה חרדות סביב נסבה, זה בטיפול התיקון תהליך במרכז שעמדה הבעיה. הבית

 תקופת במהלך פרידות עם המשפחה של ההתמודדות בתמונת להתבונן תהמטפל את מכוונת המדריכה

 עצמה אצל המטפלת מזהה, זו בתמונה התבוננות כדי תוך. המשפחה מן לפרידה להתכונן מנת-על, הטיפול

. בחייה אחרות בסיטואציות פרידה לנוכח קושי של תחושות גם מזהה המטפלת. המשפחה מן להיפרד קושי

 . מהם הפרידה סביב חווה שהיא בקושי המשפחה בני את המטפלת משתפת, עצמו הפרידה בתהליך

 ? קרה עוד מה.: ח מודרכת[ ...4' ע]

 [.לצבא] הבת של היציאה... .: ע מודרך

[, הבת של הבית עזיבת מפני] החרדות כל עם הגיעו[. לצבא הבת של היציאה] חשובה מאוד.: .ח מדריכה

 הוזמנה שלו הבעיה שבעקבות, הצעיר מאחיה בשונה] ריםההו עם בקואליציה היתה זאת עם והבת

 לחזור למערכת איפשר הכול בסך אך, קטנה במידה טראומטי אולי היה, שיצאה וזה[. לטיפול המשפחה

 .נורמה לאיזה

 נעשה[ הצעיר הבן] והוא בוגרת ליותר נחשבה היא, שלה היציאה עם חרדה היתה כאשר.: ...ח מדריכה... 

 .שלו במקום נוקשה היה אחד כל. האם להגמשת תרמו האם שפיטורי חושבת גם אני. ... קטן
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 ?מהם להיפרד רוצה היית את איך, בראש הזאת התמונה עם[: ... המטפלת למודרכת. ]ח  מדריכה[ 5’ ע]

 של תנועה מדגימה] הנה עד הגעתי, פרדות של בשוונג אני, אחר  משהו קודם צריכה אני.:  ...י מטפלת

 לי קשה, אליהם קשור. זה עם לי וקשה נגמר שהתהליך יודעת אני. להיפרד לי קשה "[.צואר עד"

 .להיפרד

 ...פרידות שתי עשו, בשבילם הפרידה זה מה לבדוק אפשר :..: י  מטפלת[6’ ע]

[; ... אקסטרניים לימודים לטובת התיכון את עזב] יצא[ הבן. ]ר גם; הלכה[  הבת. ]ו: שלוש.: י מטפלת

 . והיציבות הקביעות של מהפנטזיה, שלה העבודהמ נפרדה והיא

 .חדשות אפשרויות נפתחות מפנטזיה כשנפרדים? לעשות צריך[ הבן. ]ר  ומה...  .: ח מדריכה[ 7’ ע]

 . אחר תפקיד צריך פתאום[,  משמעת המנחיל] הממשמע ההורה מתפקיד פרידה וגם.: י מטפלת

 על מצביע[ הדבר. ]לתקשר, ומתן משא לנהל כולתהי[ התפתחה] קרה לבן האם בין.: ע מודרך[ 8' ע]

 .מסוימת התקרבות

 [.הבת. ]וו[  הבן. ]ר את[ בעתיד] רואה[ האם] היא איך, קדימה חלון לפתוח אפשר.: ע מודרכת

 ?" קורה מה שנים חמש בעוד, "לשאול כמו.: ח מדריכה

 ?קדימה הולך זה איך. נפרדתם מזה...  הפרידה נושא את לבדוק של לעניין לי מתקשר זה.: ... י מטפלת

 [?קדימה והמבט הפרידה] בשבילך זה איך.[: י למטפלת. ]ח מדריכה

 עם הסיום מפגש כנושא שישמש הנושא את בחרה המודרכת. ]בחרתי אני כי, בסדר.: י מטפלת

 [.המטופלים

ההדרכה מן קטע המשפחה עם כמפגש החיה   

 קשה מאוד לנו שהיה האמת אבל...  חיינו הם ואלה[  ןהב. ר של חייו] חייו הם אלה[: האם. ]ר[ 35' ע]

 וזה.[ ... לר] לו עושה אני מה הבנתי לא...  כרעם עלי נפל.[ ר של התיכון עזיבת סיפור. ]הדרך בתחילת

 .איומים לפחדים אותי הכניס, ממני להסתתר צריך שהוא

, בהם שינוי הרבה רואים, הצוות, שאנו תגידי בשמנו גם[: הפנימי בטלפון המטפלת. לי פונה. ]ח מדריכה*

 .איתם לעבוד ונהננו נהנים שאנו; גמישים, פתוחים, נינוחים[ ההורים] ששניהם; בבית שקורה במה ודרכם
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, האלה החדשים ארבעה לאורך רואים אנו, להיפרד לי שקשה מזה אתחיל אני[: ... להורים. ]י מטפלת

 . דרך עשיתם. נהדרת תחושה עושה זה לי. יותר קלים הדברים כי, הומור, פתיחות, שקט יותר הרבה

 . עצמי את לקבל באיך עצמי את מוצאת יותר פשוט אני. החוצה הוצאנו הכבד החלק את בעיקר[: האם. ]ר

: לדיון ושאלות נקודות  

 -  הדדי תיקון של ספירלה; במטופל השתקפותו זיהוי דרך המטופל מן המטפל למידת או,  כמטופל המטפל

 המטפלת של המשתקף העצמי חסרונה זיהוי על המסתמך תיקון תהליך במיוחד בולט זו בדוגמה

 תקופת במהלך פרידות מול בהתמודדות דרך כברת עשתה שכבר כמי מתוארת עצמה המשפחה. במטופלים

 המטפלת את מכוונת המדריכה. המשפחה מן להיפרד קושי חשה שעדיין זו היא והמטפלת, הטיפול

 מחייה אחרות סיטואציות אל מתחברת והמטפלת, פרידות עם המשפחה של מודדותההת בתמונת להתבונן

 להיפרד הכוח שאת בכך, המדריכה של מודעת הכרה משום בכך יש האם. מאחרים פרידה בקשיי הכרוכות

 ?  פרידות עם להתמודד המשפחה מיכולת לשאוב המטפלת יכולה המשפחה מן

 חסרונה  השתקפות זיהוי דרך עצמה לתיקון ייחודית טיתתרפוי הזדמנות" מנצלת. "י שהמטפלת נראה

 המשפחה בני שעברו התיקון בתהליך להתבונן, מקבלת שהיא ההכוונה דרך מתרחש התהליך. במטופליה

 מפנה שהיא בכך לפרידה המטפלת את מכוונת המדריכה. והפרידה הנטישה, העזיבה חוויות עם בהתמודדם

. ממנה לפרידה אותם להכין מנת-על, המשפחה בני בשביל נסחתמ) המטפלת( עצמה-שהיא שאלות אליה

 ומתמקדת, פרידה של בסיטואציות לה שיש לקושי ביטוי המטפלת נותנת המשפחה בני עם במפגש

 החסרון תיקון בבואת זיהוי של זו תבנית. מהם להיפרד שלה הקושי בחוויית המטופלים בשיתוף

 . אחרות בדוגמאות גם מופיעה  מטפלתה של עצמי תיקון לשם, המטופלים בהתנהגות

 [ 17, 14, 13, 12, 6, ע'  1, מפגש 4]סדרה  5דוגמה  

 של התנהגות מתארת. ג המטפלת. המשפחה עם קודם טיפולי מפגש על הצוות של מדיון שאובה הדוגמה

 לבין בינה בויכוח להתערב מנסה הוא כאשר, הבן על האם של והתפרצות האם כלפי הבן מצד" הצקה"

 האם כלפי הבן התנהגות ואת, הבן כלפי אלימה כתגובה האם התנהגות את מפרשת. ד המדריכה. האב

, תוקפנות של רמזים כמכילה ידה-על מתוארת במפגש המשפחה בני של התנהגותם. קלה כתוקפנות

. המודרכים צוות ומול המשפחה בני מול להתפוצץ וכעומדת תוקפנות כאוצרת - המטפלת והתנהגות
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, והמטופלים המטפלת ביחסי תוקפנית התנהגות של -" השתקפות" - דמיות ראשונה מזהה. י כההמדרי

 בקטגוריה זו דוגמה נכללת כך משום. עצמה בתוכה מקורותיה את ולהבין לזהות המטפלת את ומכוונת

-חד גרימה של הסבר על מבוססים ההדרכה ליחסי הקשורים תיאורים, זאת עם. גבוליותה למרות ההדדית

 המודרכים לצוות המופנית התנהגות; המטפלת המודרכת של תוקפנית כהתנהגות" השתקפות" של סטרית

 . המטופלים המשפחה בני של לעברם כן וכמו, והמדריכות

 הזמן כל לה מזכיר.  עליה לדרוך המשיך[ לאם] לה הציק[ הבן. ]ר השבוע כל במשך.: ג מטפלת[ 6’ע]

 '.שכזו מתלהבת יה...' אמר, כשהתפרצה, ואז – אותה חימם.. .להילחם בלי שנכנעה

 .שלו הקטנה לתוקפנות באלימות כלפיו האם הגיבה ואז, התערב[ הבן.: ]ד מדריכה[ 8’ע]

 עם, לתוקפנות רמזים שהיו, הזו הספציפית המשפחה עם לך קרה מה[: למטפלת. ]י מדריכה[ 12’ע]

 ?שלך התוקפנות

 שאת לפני[: ...במתינות לענות אותה ומכוונת, כעס בתוכה האוצרת למטפלת פונה. ]י מדריכה[ 13’ע]

 ...לעשות מהאפשרות ואותנו עצמך את מפוצצת

 ידי-על אליה שהופנו שאלות] שאלות אותן על חזרתם, מבולבלים באמת הייתם אתם.: ג מטפלת[ 14’ע]

 אני מה, עצמי על כעסתי ואני[, המשפחה עם הטיפולי המפגש בעת המְראה מאחורי והמדריכות המודרכים

; לי מקלקלים שאתם והרגשתי, מנהיגות הרגשתי לא. ...מעלי האחריות כל את השלכתי אני ולכן, בובה

 פעם היתה...  האם את קוטעת אני, אותו לדלל מנסה והאם מדבר האב. האם את שקטעתי הרגשתי

 [.לטיפול המופנה הבן. ]ט את שקטלתי

 את מנהלים הם הסמויה ברמה; המשפחה את מנהיגה את ,האופרציונלית ברמה.: י מדריכה[ 15’ ע]

 היא, כזו פגישה כל תראי אם. הסמוי לרובד להיכנס קשה... לדבר שרוצים מה ועל מי עם הפגישה

 ...מידלדלת כך ואחר בפצצה מתחילה

 עם פעולה שיתפה[ המטפלת. ]ג", המקביל התהליך" על מדברים אם[: למודרכים. ]י מדריכה[ 16’ ע]

 כלפי מורה כמו מתנהגת] ִאתה מורתית[ הנה]ש הרגישה, מנוסה בחורה., ג. אגרסיה צברה, ההמשפח

 .פה זה את והוציאה, יותר להתקדם מתח יצר[, המשפחה
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 שאתם מה מקבלת אני. הביאו שהם הבעיות דרך לאגרסיה להגיע קל יותר לי שיהיה חשבתי.: ג מטפלת

 .וסגרו הביאו הם. אומרים

 ...פצצות עליה זרקנו אנחנו גם, הפצצות של היה הקצב.: נ מודרכת

:לדיון ושאלות נקודות  

 המדריכות של התיאור משפת נוצרת - החיצון סובייקטיבי-הבין המעגל דרך ההידמות שדה רקימת. 1

 בתארה ובנגזרותיו" לפוצץ" במושג משתמשת המדריכה. המטפלת של התיאור משפת ולא, והמודרכים

 הנוהגת כמערכת המשפחה מתוארת לכך בהתאם. המשפחה בני של התנהגותם ואת המטפלת התנהגות את

 שנוהגת כמי היא אף מתוארת והמטפלת", בפצצה מתחילה[ המשפחה] היא כזו פגישה כל: "הבא באופן

 ".מפוצצת שאת לפני" להזהירה שיש כזו ההדרכה בסיטואציית

 המודרכת רק  - המודרכות אחת של המבט תמנקוד, למודרך מדריך שבין במפגש הדדית השתקפות זיהוי.  2

 הקצב: "המודרכת כלפי והמדריכות הקבוצה חברי יחס את לתאר בבואה" הפצצות" במושג משתמשת. נ

 הדדית השתקפות זיהוי של כיוון המודרכת מאפשרת בכך". פצצות עליה זרקנו אנחנו גם, הפצצות של היה

 .והמדריכות המודרכים לצוות המטפלת בין

 התוקפנית בהתנהגות רואות אינן המדריכות שתי - ההדרכה גישת של מפרידה-מקבילה ייהרא. 3 

" הפצצות זריקת" את מזהות הן ואין, הדרכה ביחסי הדדית השתקפות של מוצר המטפלת של" המפציצה“

 המטפלת כיצד להסביר כדי" פעולה שיתוף" במושג משתמשת. י המדריכה. המטפלת על הצוות מצד

 צברה, המשפחה עם פעולה שיתפה. ג: "שבטיפול המשפחה לבני דומה באופן להתנהג עצמה הביאה

": הקבלה" ושל" מקביל תהליך" של בהסבר., י המדריכה פי על, כלול" פעולה שיתוף" המינוח". אגרסיה

 צברה המטפלת כך, המטפלת על אותה והוציאה מפגש כל בתחילת אגרסיה צברה שהמשפחה כשם

 שיתוף" בביטוי משתמשת אינה המדריכה. ההדרכה צוות על אותה ופוגגה פוליהטי במפגש אגרסיה

 מתוארים המשפחה בני. המודרכת המטפלת כלפי ההדרכה צוות של התנהגותו את מתארת כשהיא" פעולה

 באגרסיביות  נוהגת היא שכן, האגרסיבית התנהגותם עם" פעולה משתפת"כ מתוארת והמטפלת כגורמים

 המטופלת, המפרידה המקבילה לחשיבה בהתאם. והמדריכות המודרכים צוות וכלפי המשפחה בני כלפי

 . אגרסיה לצבור למדריכות גורמת וזו, אגרסיה לצבור המודרכת למטפלת גורמת
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 [ 16’, ע5, מפגש  4]סדרה   6דוגמה  

 את מתארות המדריכות שתי. 4 בדוגמה המוצגת המשפחה עם נוסף טיפולי במפגש מדיון לקוחה הדוגמה

 מהורות אכזבה: דומים במונחים הטיפולית האינטראקציה במהלך המטפלת חוויית ואת המטופלים חוויית

 תהליך את להסביר בבואה" השלכתית הזדהות" במושג משתמשת. ד המדריכה. בהתאמה כמטפלת ואכזבה

 לתהמיכו שלה האכזבה חוויית את לתקן המטפלת את ומכוונת, למטופלים המטפלת בין ההשתקפות

 ". אחוז משבעים הצלחה חוויית" לחוות המטפלת את מזמינה המדריכה. כמטפלת

 .הצלחה חוסר תחושת לי  יש כי מתוחה אני.: ג מטפלת[ 16' ע]

 projective על דברה בחלקו, לך אמרה[ המדריכה. ]שי שמה חושבת אני.[: ג למטפלת. ]ד מדריכה... 

identification   [השלכתית הזדהות ,]הדברים שני של המפגש את סופגת ואת: כיוונים בשני שהלך ,

 להתלהב שתוכלי ברגע[. המטופלת במשפחה ההורים של] מהורותם אכזבתם זו, שלך מהאכזבה וחלק

 .אחר במקום תהיי את גם, אחוז משבעים[ כמטפלת הצלחה חוויית]

, שלהם קדמותההת מקצב מרוצה לא שאת, אתך אולי להם קורה התהליך אותו... .: י מדריכה

 ואותם, עליך[ המודרכים קבוצת] קבוצה סופגת את, בצומת את כאן.  projective- identificationכ

 ...עליהם עליך, עלינו חלק בחזרה זורקת את. עצמך את לך ויש;  עליך[ המשפחה]

: לדיון ונקודות שאלות  

 אכזבה" :החוויה מקור מודגש מהבדוג - כיוונית-חד גרימה של מונחים או סטרי-חד השתקפותי תיאור. 1

 מתוארת המטפלת גם. המטפלת של מגרשה אל עובר ממנו חלק אך, המטופלת במשפחה כמצוי" מהורות

 המדריכות מגרש אל שלה האכזבה מחוויית חלק שמפנה וכמי כמטפלת מעצמה שמאוכזבת כמי

 באופן מזדהה( צוותה מכיוון אכזבה חוויית שסופגת כמי, כן כמו, מתוארת המטפלת. והמודרכים

 של פסיביות כסופגות אלא, אכזבה חוויית של כמחוללות מתוארות אינן והקבוצה המדריכות). השלכתי

 חוויית של הדדית השתקפות ככוללים מתוארים והמטופלים המטפלת יחסי בעוד. לעברן שנזרק מה

 הבעייתית נהגותההת גרימת מיוחסת והמדריכות המודרכים וקבוצת המטפלת שביחסי הרי, אכזבה

 . למטפלת
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 התנהגות לתיאור משמש זה מושג - ולמטופלים למטפלת בשווה" השלכתית הזדהות" במושג השימוש. 2

 תהליך לתיאור פה משמש המושג אותו. המטופלים של האכזבה התנהגות ולתיאור המטפלת של האכזבה

 .  הצדדים שני לו שגורמים

 [ 9, 8, 3, מפגשים 4]סדרה   7דוגמה  

 התערבות לסיים. א המטופלת ניסיון של שונים בהיבטים העוסקים  הדרכה מפגשי שלושה כוללת הדוגמה

 לשם, המטפלת השתקפות של עצמי זיהוי של לתהליך הדגמה ניתנת הראשונים המפגשים בשני. טיפולית

 יהויבז לשימוש ההדרכה הכוונת של הדגמה ניתנת השלישי ובמפגש; ההדרכה במסגרת המטפלת תיקון

 .הדדי לתיקון כפתח, עצמית השתקפות של זה עצמי

 נותר הצעיר והבן הבית את עזבו הבוגרים בניה ששני הורית-חד במשפחה לאם מתייחסת הסיטואציה

. התגרשה שממנו, מבעלה האם של פרידה קשיי רקע על הצעיר והבן האם יחסי - הדיון במוקד. עמה

 פגישות קיום בפני חסם לאם משמשים הללו. בלילות לבדו רלהישא הבן קשיי סביב נסבה לטיפול הפניה

 .גברים עם

[ 13,14,15’ ע, 3  מפגש.  ]א  

 את לסיים המטופלת של רצונה: הדיון נושא. המטופלת האם עם המפגש שלפני מדיון נלקח הקטע

. יםלסי המטופלת לרצון אמפתית להיות. ד המדריכה ידי-על מונחית. א המטפלת. הטיפולית ההתערבות

 שימוש של התנהגות, במטופלת שלה עצמי חסרון של השתקפות מזהה היא, זה הכוונה בתהליך

 מגרשה על מזהה המטפלת. זו התנהגות מאחורי הרגש את לזהות המדריכה ידי-על ומכוונת, בתירוצים

. ד המדריכה מזהה אלה תיאורים ודרך, מאכזבה פחד ושל דאגה של, חשש של, ויתור של הרגשות שלה

 . פרידה מפני" מוות פחד" - קיצונית הרגשה במטופלת

 ?בטיפול[ המטופלת. פ את] אותה מפחיד מה... .: ד מדריכה

...  תירוצים בלי[ רגליה על] שתעמוד... דברים לעשות לא התירוצים את תאבד היא... .: א מטפלת

 [.ילדים ובלי בעל בלי] לבד ותישאר

 [?הטיפול] לסיים שלה לנכונות אמפתית להיות יכולה את, כך חושבת כשאת.: ד מדריכה
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 .בתירוצים משתמשת אני גם...  כן.: א מטפלת

 ?כמטפלת" תירוצים" במלה השימוש לך נותן מה .: י מדריכה... 

 .לרגש מתחברת אני; עושה אני מה מבינה אני.: א מטפלת

 [?תירוצים] זה מאחורי עומד רגש איזה.: ד מדריכה

 .מאכזבה פחד...  דאגה.. . ששח..   ויתור.: א מטפלת

 וכשאנו; מוות פחד עורר הזו בפרידה משהו[, המטופלת] 12 בת כשהיתה...  פחד שם יש.: ד מדריכה

 להיות וצריך, מוות בפחד, לדעתי, היא. מגברים פחד גם זה[, הבן. ]מל[ הבעל. ]ממ פרידה על עובדים

 .לגעת צריך ולכן, לה קשה מאוד למשהו מתקרבים אנו...  אמפתי

 [.בעצמה ולגעת להתחבר וחששה. פ של" ]לא"ה את תקני אל.: ד מדריכה... 

 דבר אותו קרה לי. אמרתי מה שמעתם לא. אנוכית נורא אני אולי[: ולחוצה כעוסה נראית] . א מטפלת

 כמו לה לוותר מוכנה ואני, קורה מה מבחינה אני[ הבית את שעזב לבן ביחס] המוות פחד גם, אצלה כמו

 .לעצמי מרשה ישאנ

: לדיון ונקודות שאלות  

 – המטפלת בראיית ההשתקפות או ההידמות שדה את וכמעלה מחבר כמושג" אמפתיה" במושג השימוש

 דומה באופן חוויותיה ואת עצמה את לתאר אותה מביאה, למטופלת אמפתית להיות המטפלת של ההכוונה

 גם, "במלים הטיפולי הקשר את לסיים שלה שילקו מתייחסת היא: המטופלת את לכן קודם שתיארה לאופן

, ומבנה מבעלה מפרידה מוות פחד כפוחדת המטופלת את המדריכה של תיאורה". בתירוצים משתמשת אני

 כמי, במטופלת עצמה השתקפות זיהוי מעורר, למטופלת אמפתית להיות המטפלת המודרכת והכוונת

 .    לבנה ביחס דומות הרגשות שחוותה

, [9, 8’ ע, 8 מפגש.  ]ב  

" מקביל תהליך" במושג משתמשת המטפלת. הטיפולי המפגש לפני העקיפה בהדרכה מדיון שאוב הקטע 

 וחוזרת רציניים שינויים עושה לא"ש כמי המתנהגת, המטופלת לבין בינה כהשתקפות דמיות לתיאור

. המטופלת ידי-על הנגרם" רע"כ אותה חווה אך, למטופלת דמיותה את מזהה המטפלת". בביקורת

 הצעות של ויישומן, במטופלת עצמה השתקפות זיהוי דרך עצמי לתיקון המטפלת את מנחה המדריכה
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 במונחי מנוסחת המטפלת של התרפיה גישת בעוד. עצמה לתיקון - המטופלת בעבור מעלה שהיא התיקון

 הדדי ימושלש מכוונת. י המדריכה של ההדרכה גישת, הדדית השתקפות בה ואין, סטרית-חד  גרימה

 .  עצמה המטופלת היתה המטפלת כאילו, בהשתקפות

 . לי ברור המקביל התהליך.: א מטפלת[ 9, 8' ע]

 [...שאחרי במפגש]  -post sessionב שהיתה מהשיחה לעצמך לקחת יכולה את מה.: י מדריכה

 היא, עצמה של כקורבן עצמה שרואה[, המטופלת. פ של] שלה שהביקורתיות חשבתי... .: א מטפלת

 נוטה אני ואז...  אונים לחוסר גם; אותי מכניס[ זה] יתר לפעילות גם. אצלי" מקביל תהליך"

 שיש, עצמי עם וגם אתה לעשות מה יודעת לא שאני הרגשה עם לשיחה באתי ואני...  לאינטרפרטציה

 חוזרת אני שגם בזה, לה דומה די שאני[ לצרתי, לאסוני] להוותי מצאתי.. פ לבין ביני מקבילים תהליכים

 וחוזרת רציניים שינויים עושה לא היא וגם, בשינוי מאשר בביקורת יותר ועסוקה, עכשווי מצב ומבקרת

 של לכיוון אולי לחשוב, עליהן לחשוב שצריך נקודות לי סימנתי ספציפית...  לה דומה אני בזה, בביקורת

, בידה שהכוח הרגשה לה נותנים אם.. . עצמה של ולואציה-דה של) setting( בסטינג כי, חיובית חשיבה

 .שינוי עושה[ היא]

 עושה" ושאת" בידייך שהכוח הרגשה", "חיובית חשיבה]" לגביך תיישמי בואי[: למטפלת. ]י מדריכה

 .  לעשות יכולה את ומה קיבלה שהיא הטובים הדברים"[ שינוי

:לדיון ונקודות שאלות  

 שדה ברקימת" אובייקטיבי" להיות הניסיון על ויתור או, דיהד סובייקטיבי-בין פרשני כתהליך ההדרכה שיח

 המטפל מפגש של החוויה שפת מתוך, בהדרכה המטפלת של תיקונה את מכוונת. י המדריכה -  ההידמות

 בעצמה  ליישם המטפלת את מכוונת היא כן כמו". אובייקטיבי" תיאור אחר מחיפוש ונמנעת, והמטופלת

 עצמי זיהוי. שלה מגרשה על זאת שתעשה מוצע בתחילה. למטופלת מציעה עצמה שהיא הפתרון תוואי את

 מיישמת היא שאותו, הפתרון אופן את לראות למטפלת מאפשר, במטופלת המשתקף עצמי חסרון של

 . המטופלת תיקון ולשם העצמי תיקונה לשם, בעצמה בתחילה

 שגורמת כמי המטופלת את ארתמת המטפלת - המטפלת בראיית רע לצד טוב צד בין והפרדה צדדיות-חד

 שהיא, לאסונה, שמגלה כמי עצמה את אחת ובעונה ובעת -" אותי מכניסה" -  לה דומה באופן להתנהג לה
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 היא. במטופלת עצמה כהשתקפות" הרע“ את עצמה בתוך לזהות קושי חווה המטפלת. למטופלת דומה

 בראותה עצמה על ומקלה,  אסון של חוויה תיאור דרך שביניהן הדמיות את בראייתה השבר את מבטאת

 בינה הדמיות לתיאור" מקביל תהליך" במושג משתמשת המטפלת". רע"ל ואחראית גורמת במטופלת

 . למטופלת

[ 9, 7, 5’ ע, 9  מפגש. ]ג  

 האם יחסי - הדיון במוקד. הטיפול סיום של המפגש לפני, העקיפה בהדרכה המקדים מהדיון לקוח הקטע

 המתואר, להיפרד הקושי :במטופלת השתקפותה את לזהות למטפלת מסייעת. ד ההמדריכ. הצעיר והבן

 המטפלת מונחית,  ההדרכה גישת פי על. המטפלת של החמצה וכתחושת" הפרידה הכחשת" של כתחושה

. עצמה שלה הפרידה בקשיי לטפל למטופלת הסיוע עם בבד בד, המטופלת מן שלה הפרידה בקשיי לטפל

 בפני לחשוף מונחית המטפלת. להיפרד שלה בקושי המטופלת את לשתף המטפלת את מנחה. י המדריכה

 צמיחה לזהות המטופלת את לכוון מנת-על, הטיפולי הקשר דרך שעשתה צמיחה של תיאור המטופלת

 גילוי של למפגש המטפלת הכוונת בשל. להיפרד לשתיהן תאפשר כזאת הכרה. זה קשר דרך שלה דומה

 לקטגוריה הנוכחית הדוגמה שייכת, התיקון מתוואי כחלק המטופלת פניב דומה חסרון חשיפת ושל

, בה הכלולים ההדרכה מפגשי ארבעת בכל המתוארים הדדיים ובלתי מפרידים היבטים למרות, ההדדית

 .כהשתקפות דמיות של לאירועים ביחס

 [.התהליך] סיכום לקראת הולכים אם לראות כדאי.[:  א למטפלת] ד מדריכה[ 2' ע]

. 1: איתם לעשות מה יודעת לא בעצמי שאני, האלה המפגשים מתוך עלו דברים שני... .: א מטפלת[ 3' ע]

 פרידה :לנטוש ממהרת או, קשר יוצרת שלא כזו יחסים מערכות יוצרת[ המטופלת. ]פ.. . הנטישה בעיית

 העובדה. טשתנו שהיא לפני נגמרת היחסים מערכת[ ... לשעבר הבעל. ]ממ הפרידה, עובדה שלא מאביה

 וסת משמש. ל. לבד להישאר שלה הפחד את שמבטאת מטפורה, לבד להישאר מסרב[ הצעיר הבן. ]של

 שלה האימה את מבטא...  לצאת כן או לצאת לא לה עוזר הוא. גברים עם יחסיה למערכת ססמוגרפי

 לא יוצאת שאתו הגבר שבה יחסים מערכת בתוך. ל :בו נגענו ולא בעייתי[ נושא. ]2.  מטפורית להיעזב

, מסורס. ל. אותו מכניסה לא[ המטופלת. ]פ. לקבל מסרב שהילד הערות לו יש, נכנס ואם, הביתה נכנס

 . גברית הזדהות לבנות בסיכון, עליה חשבנו לא שמקודם בבעיה הוא
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[ ... נאמר מה ברור לא] לנו שמחכות פרידות כמה שיש, אתה שדברנו האחרונים הדברים: מטפלת[ 4' ע]

 .האחרונה הפגישה זו םא

 . הפרידה[ את] לעבד חייבים, אחרונה זו אם.: י מדריכה

 ... הגדולים הבנים משני שלה הפרידה על דילגנו.: א מטפלת

 להתייחס לה לתת וגם...  אחרות פרידות לפתוח ולא, והסיכום הפרידה את לעבד חייבת את.: י מדריכה

 ...לא מה, קרה מה, נכנסת המ עם, יצאה מה עם - לתהליך סיכום של בצורה

 ... החמצה תחושת לי יש.: א מטפלת

 הקשר בינינו. פ: "כך אומרת הייתי. אומרת[ המדריכה. ]שי מה עם מסכימה אני.[: א למטפלת] .ד מדריכה

 ...רוצה מה לשאול, רע תרגיש אם. מהנתון להתחיל?" זה לגבי מרגישה את איך...  להסתיים עומד

 ...להמשיך של בראש היא אם להבין לנו חשוב.: ד מדריכה....

 ?אחר מישהו עם שתמשיך לה שאציע בעיניכם ייראה איך.: א מטפלת

 ?נטישה עוד יהיה לא זה.: א מטפלת[ 5' ע]

 ?אותה נוטשת מרגישה את.[: א למטפלת. ]ד מדריכה.. .

 נמנעתי, שלי שחש מתוך. הְקשר עשינו לא, שעברה בפעם לעלות החלו המשמעותיים הדברים.: א מטפלת

 .הפרידות בנושא הקשר שרואה בטוחה לא אני. זה את לעשות

 ?זאת לה לאמר רוצה את האחרונה שבפגישה חושבת ואת.: ד מדריכה

 .לא.: א מטפלת

 משפחת עם ולא משפחתה עם חוגגת[ היא] ראשונה שפעם אמרה אם. משהו השיגה היא.: ד מדריכה

 .שלה ההצלחה תחושת[ ב מדובר;]משהו שהשיגה.. . לה להגיד צריך, אחר במקום היא, בעלה

 קורה מה? ביניכן לקשר נכנסת הייתי ואני? קודם טיפול שסיימה מהנקודה חושבת היא מה.: י מדריכה

 לדברים כבסיס ביניכן שהיה במה להשתמש אפשר...   קשה לך שהיה להגיד אולי?  ...  בטיפול להעברה

 .אחרים

 מחייה אנשים מוציאה שהיא כך על בנויות, המטופלת של] שלה היחסים תמערכו רוב.: י מדריכה[ 7' ע]

 ".כצמיחה שלנו בפרידה להשתמש איך[ "אותה לשאול[ ... ]בקלות
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 מהמטופלים הרבה לומדים אנו, צמיחה איפשרה היא לך שגם להגיד כל קודם צריכה את.: ד מדריכה... 

 .להיפרד עצוב לך שגם...  צמחת גם את... שלנו

 את מכנה.. ]  הפרידה את להכחיש של בעניין המטופלת עם פעולה שיתפה המטפלת.: ד מדריכה[ 9' ע]

 [ collusion בשם התהליך

 הולך מהתחלה הזה הטיפול, באוויר זה...  פעם אף נפרדת לא הזו האשה[: המטופלת על.: ]ד מדריכה... .

 כאן הטיפול של המשחק... נפרדת לאו שנפרדת חוויה של דפוס זה כי, פרידה-ואי פרידה של משחק על

 [.המטופלת של] הקונפליקט את משקף

:הטיפולי המפגש לאחר מדיון קטע  

 עם שיוצאת אמרה[ המטופלת. ]פ...  קל היה לא גם לי... להיפרד קל לא כנראה זה.: א המטפלת[ 24' ע]

 לי היתה[ ... עצובה נראית המטפלת] דבר שום עם יוצאת שלא אמרה כך אחר דקות חמש אך, המון

 .החמצה של הרגשה להרגיש לי נתנה...מתחיל רק אתה שהקשר הרגשה

:לדיון ונקודות שאלות  

 כהילכדות" הפרידה הכחשת" של דמיות ותיאור, המטפלת אצל" רע"ל כגורמת המטופלת ראיית .1

 נייןבע המטופלת עם פעולה שיתפה המטפלת.: "ד המדריכה לדברי בהתאם - השתקפותי בהקשר השתיים

 של לתיאור מתאים", פעולה שיתוף" ובמונח collusion במושג השימוש". הפרידה את להכחיש של

 הראשונית הגרימה תיאור של עוקצו את הממתן, להשתקפות ביחס) מודע בלתי( חשאי בקשר שותפות

 מודעת-בלתי הילכדות של הדדי מובן ההשתקפותי לאירוע מעניק זה במושג השימוש. המטופלת מצד

 .הדדית

 הבדלים; המטופלת מן למידה וכתיאור קושי של כחשיפה המטפלת השתקפות בזיהוי המטופלת שיתוף

 במטופלת השתקפותה בזיהוי לשימוש המטפלת את מכוונת. י המדריכה  - הדרכה בגישות אינדיבידואליים

 קורה מה: "ואומרת, להיפרד עצמה-שלה בקושי המטופלת ולשיתוף"), העברה" במושג שימוש תוך(

 הגדרה דרך המטפלת את. י המדריכה מכוונת, כן כמו". קשה לך שהיה להגיד אולי...  בטיפול להעברה

 את איך, "המטופלת את לשאול אותה מנחה היא כאשר, צמיחה של כחוויה הפרידה חוויית של מחדש

 של בגישתה ההידמות שדה של זו רקימה תיאור את לפרש אפשר". כצמיחה פרידה של בפריים משתמשת



 

 

173 

 והפיכת, המטפלת של התיאור משפת" החמצה" במושג המדריכה של השימוש בעקבות. י המדריכה

 באופן המטופלת את מנחה. ד המדריכה. העברית של לשוני-פרדוכסלי היפוך דרך על לצמיחה משמעותו

 ובנתכמ ההשתקפות ראיית מתוך בעיקר, כצמיחה פרידתה בהשתקפות להשתמש כיצד סמכותי דידאקטי

 של סובייקטיבי עצמי תיאור מתוך ופחות, למטופל מטפל בין במפגש הדדי לתיקון וכמקור מאליה

 שלנו מהמטופלים הרבה לומדים אנו, צמיחה איפשרה היא לך שגם להגיד כל קודם צריכה את: "המטפלת

 ". להיפרד עצוב לך שגם...  צמחת גם את... 

[28, 27, 26, 25 עי,  9 מפגש. ]ד  

 תהליך" במושג משתמשת. ד המדריכה. הטיפולי המפגש לאחר העקיפה בהדרכה הדיון מן לקוח הז קטע 

 של זיהוי דרך תיקון לאפשר מנת-על, למטופלת המטפלת בין השתקפות של תהליך לתאר בבואה" מקביל

 סיום עם החמצה לחוש לה שגרמה מישהי במטופלת רואה המטפלת. המטפלת מצד עצמית השתקפות

 . הטיפולית העשייה על ובהשפעתה זו בהרגשה להתבונן המטפלת מונחית התיקון בתהליך. יפולהט מפגשי

 ...החמצה של הרגשה להרגיש לי נתנה.:  ...א מטפלת[ 25, 24' ע]

 ?מה החמיץ מי, מה של.: י מדריכה

 .משהו שהחמצתי.: א מטפלת

 ?ההחמצה עם הישארי.[: א למטפלת] .ד מדריכה... 

 פי-על-אף, באחרת וגמרה אחת בנקודה שהתחילה שאמרה פי-על-אף,  טוב יותר טיפול אולי.: א מטפלת

 [. הטיפול של הערך ביטול] דיסקווליפיקציה, עשתה שהיא מה עושה שאני

 ?ושלה שלך המשותפת הפנטזיה היתה חושבת את מה.: ד מדריכה

 .חברות יוצרת כך כל לא אני, היה לא וזה, חברות של אמרה היא.: א מטפלת

 ביניהן הממשי שהקשר חברה לה שיש סיפרה המטופלת] שנים עשר לה שלקח אמרה היא.: ד מדריכה

 [ ...הכרות שנות עשר לאחר רק נוצר

 ולהכניס דרך קיצורי לעשות אפשר היה שבאמת[ היא] שתיכן של המשותפת הפנטזיה אז.: ד מדריכה... 

 .אכזבה של תחושה יש, העצמה באותה קורה לא[התהליך]וכש, לקישקעס

 ... אותו לקחת יכולת ולא שם שהיה משהו זה בעיניי החמצה.[: ...  א למטפלת] . ד  מדריכה[ 27, 26' ע]
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 .בקלות נכנסת לא אני. בה או, נכנסתי שלא בי תלוי זה אם יודעת לא.: א מטפלת

 ?לעצמך נתת לא את.: ד מדריכה

 תהליך לעבור צריכה היתה האם השאלה[ שאלתנ. ]המון נתנה האחרונה בפעם. יודעת לא אני.: א מטפלת

 השניה שבפגישה למה ולהגיע הסימפטום של המשמעות את לזרוק צריכה הייתי שאני או, אמון ביסוס של

 .אשמים מחפשים לא אנו אז, מדי מוקדם זה[ש] אמרו כולם; הנטישה לעניין[, עליו] לדבר הגענו

 הולכות שאתן ידעה כי: חומר המון לך הביאה[ פלתהמטו] למה אופציה עוד.[: א למטפלת. ]ד מדריכה

 אני. המקביל התהליך, מעניין מאוד זה. ... בדלת דברים שאומרים מהאנשים היא[ המטופלת. ]להיפרד

 .שלך הגבוהה העצמית הדרישה של פונקציה[ הוא] המפגש כמה[ עד] שואלת

 ?מגזימה שאני.: א מטפלת

 קשה, קשה שלה ונטישות האכזבות סיפור, בקשר רציניות ותבעי עם לאשה מפגשים בעשרה.: ד מדריכה

 [...מפגשים בעשר בעיות הרבה כך בכל לטפל] שאפשר לחשוב שלך החוצפה מאיפה...  מאוד

:לדיון ונקודות שאלות  

 תיאור על ויתור תוך ההדרכה בגישת ההידמות שדה רקימת והמשך, המטפלת מצד השתקפות של עצמי זיהוי

 במושג משתמשת והמדריכה, המטופלת ידי-על כנגרמת החמצה תחושת מתארת המטפלת - "אובייקטיבי"

 להשתהות המטפלת את מנחה היא. במטופלת המטפלת השתקפות של עצמי בזיהוי לסיוע" מקביל תהליך"

 שואבת ההידמות שדה רקימת כאשר, החוויה זיהוי את ולהרחיב, מגרשה על ההחמצה בתחושת ולהתבונן

". שנים עשר לה שלקח אמרה" המטופלת כי המדריכה אומרת, לכך בהתאם. המטופלת ממושגי בחלקה

" בקשר רציניות בעיות עם לאשה מפגשים בעשרה" טיפול לסיים המטפלת שאיפת את מתארת היא כן כמו

 . המטופלת של לזו הדומה  תכונה; המטפלת של גבוהה עצמית כדרישה

גישת ההדרכה מעוגנת בתיקון  ב. הגישה הבלתי הדדית של שימוש בהשתקפות;
המטופל, תוך היעדר או מיעוט של שימוש בזיהוי עצמי של השתקפות המטפל 

 במטופל  

 [ 26, 25, מפגש 1]סדרה   1דוגמה 

 המפגש בקלטת צפייה לאחר העקיפה בהדרכה דיון הראשון. הדרכה מפגשי משני הלקוחים קטעים לקט

 .החיה ההדרכה - והשני; המשפחה עם הקודם
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 קשיי בעקבות לטיפול פנתה המשפחה. שבע כבת. מ והבת תשע בן. ל הבן, ילדים ובשני אם באב מדובר

 אצל והן הבן אצל הן ברור-לא ודיבור היגוי קשיי מתגלים עמם במפגש. הבן של חברתיים וקשיים קריאה

-על מעימות נעותוהימ -" נאום" – מונולוגי דיבור של אופן,  ברור-לא דיבור הוא ההשתקפות תוכן. האב

 הדדית האזנה על המבוסס דיאלוגי דיבור של היעדר  של דרכים כולן", קיפאון"ו מדיבור הימנעות ידי

 .לזולת והקשבה

 מופיעים מהם אחדים רק. כחוקרת מבטי מנקודת ניתנים המשתתפים ושל המטפל של הללו התיאורים

 במושג מפורש שימוש אין. המטופלים שלו המטפל של להתנהגותם ביחס, זהה באופן המשתתפים בתיאורי

 מודע לזיהוי מנותב אינו המטפל, כן כמו. ההשתקפות תופעת את המתאר., מ של ההדרכה בגישת כלשהו

 הדיבור קשיי של זמני-בו לתיקון מכוונת ההדרכה, זאת עם. ההדרכה מגישת כחלק למטופלים דמיותו של

 המטפל. המטופלים והפעלת המטפל הפעלת דרך תנעשי ההדרכה הכוונת. המטופלים ואצל המטפל אצל

 . דיאלוגי באורח לשיחה כמודל לשמש מכוון

[ 5, 4, 3' ע, 25 מפגש. ]א  

 .נואמת אמא .: מ מדריכה[ 3,4' ע]

 .ונוהמת נואמת אמא.: ס  מטפל

 היא שהאם דפוס שזה[ הוא] הארוך הנאום לפני כבר שלמדנו מה.[: ס ולמטפל למודרכים] . מ מדריכה...

 איזו רוצים אנו ואם[ ... האחרים את] לערב ומבלי בעצמה היא, בעיות על דיבור של היא והדרך, הדוברת

, למשל, צריך. לבקש קשה[ הילד של] דעתו מה.... זאת לעצור צריכים אנו, הילד עם אינטראקציה

 לשאול או; יניהםב אינטראקציה יש אם נראה ואז, קולו להביע שיוכל כדי", לך היתה מורה איזה, "לשאול

 ?" מבין[ הילד. ]של מדמיין אתה ומה, מסכים הכי אתה[ אמא דברי] של חלק איזה עם, "האב את

 "...בבית לא אני, "במונולוג פותח הוא ושוב, האב את שואל אני.: ס  מטפל

 וקשה דפוסים שהם ללמוד אפשר כי, מהר להפסיק צריך ארוכים שנאומים חושבת אני .: מ מדריכה... 

 .שלהם מהכובד לצאת כך אחר

 . הקודם המפגש את המתעדת הוידאו מקלטת קטע הצגת שלאחר מדיון נלקח הבא הקטע
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 את להם מחזיקה הזמן כל היא. לילדים קרוב יותר האב. מרוחקת מאוד האם .: מ  מדריכה[ 5,6' ע] 

 . החוקים

 ...לעבור לזה נתתי .:ס מטפל

 ? עושה היית מה[, החדרים שני שבין הפנימי וןבטלפ] מצלצלת הייתי לא אם.: מ מדריכה

 .עימות לעשות לא נוח היה מבחינתי, לשבת ממשיך הייתי.: ס מטפל

 שלי המטרה. להשתתף לא בוחרים הם[ למטפל המדריכה שנתנה] הברורה ההוראה למרות.: מ מדריכה

 ...זה קיפאון אשאיר אם. ביחד מתארגנים הם[ 6' ע] איך לראות הזו בהוראה

 .האם של הנאום כמו זה.[: מ המדריכה דברי את ממשיכה. ]ש דרכתמו

 או קיפאון של פתרון העדיף המטפל שגם רשמתי המפגש בעת. ]בקיפאון לשבת מומחים הם.: מ מדריכה

 .[ המדריכה. מ להערת עד תגובה-אי של

[20, 16, 14, 13, 12, 8, 6' ע, 26 מפגש. ]ב  

, בעיותיו סביב לילד ההורים בין הידברות לעודד ההנחיה על רתחוז. מ המדריכה. חיה הדרכה מתוך קטע

 .הילד על המורה עם שיחתו תוכן על דיווח שהמטפל לאחר

 בלי[ הילד שם. ]ל עם לדבר לך קשה שמאוד[, האב שם.  ]ס, לב שם הצוות[: להורים. ]ס מטפל[  6' ע]

 . אמרה שהמורה הדברים את ביןה הוא איך שואל ואני. שלך הרצון שביעות חוסר על ולדבר להזכיר

 זה", אשתדל אני"ו" אשתפר אני"ש לך יגיד כשהוא כי, רצוני שביעות חוסר את אביע אני גם.: ש האם

 אני... אומר שהוא מה כי....  אחרת זה, לקראת והבנה, פה מלה זה אבל. מקסים ילד[ כמו] לכם ישמע

 .מקיים לא והוא אותו מכירה

 מבקשים עדיין אנחנו[ 7' ע. ]האחריות למי תזכור...  זאת להפסיק מיד ביםחיי[: למטפל] .מ מדריכה*

 [.האם של] שלה הבעיה זה...  לך אמרה שהמורה[ הילד] הבין הוא מה לדעת

 .הבין. ל מה...  אמרה שהמורה הדברים את תפש. ל איך מבינים לא עדיין אנחנו[: למשפחה. ]ס מטפל... 

 של באורך משתמש לא הוא, ילד אל מדבר[ המטפל] הוא! לא: ודרכיםהמ לצוות. ]מ מדריכה[... 8' ע]

 .לילד שמתאים משפט
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; בביקורת לא, עליזים, קטנים משפטים - כילד אתו תדבר אבל, תנסה. יופי זה[: למטפל. ]מ מדריכה*

 ...אמא אל השיחה את להעביר תנסה, אתו הולך שאתה מרגיש אתה ואם. דעתו מה אותו ושאל

 שקועים עליכם להסתכל יפה מאוד[: זיכרון במשחק עתה המשחקת למשפחה. ]ס פלמט[ 13' ע] 

 .ושקודים

 .שינוי עשתה, אחרת הפגישה מהתחלת האם.: מ מדריכה

 אל פנים לדבר למד] היה שבו מהמקום יצא, השתנה[ המטפל. ]ס גם[: לצוות. ]מ מדריכה[ 14' ע... ]

 [.הילד עם פנים

 עם שלו בגיל ילד כמו דיבר[. הילד. ]ל עם שיתף שהאב הפעולה שיתוף, היפ מאוד היה.: ח מודרכת.... 

 .אבא

 לפעמים אבא עם אדבר שאני טוב ושזה, לדבר יודע לא שאני חשבו שקודם הבנתי): הילד. (ל[ 16'  ע... ]

 [.לכן קודם משהיה ברור דיבורו]

 ..ס המטפל של וכיםאר במשפטים לדיבור. מ המדריכה מתייחסת, הטיפולי המפגש שלאחר בדיון

 ילד שזה תחשוב תמיד. ארוכים במשפטים ולא מהר להגיב צריך היית אתה גם.: מ מדריכה[   20' ע] 

 . שלך

 .אותו מבין לא ואני אתי מדבר שלי הילד את לשמוע צריכה את.: ס מטפל

:לדיון ונקודות שאלות  

 גישת - 39"ונשמע נעשה" בשיטת לההפע דרך, והמטופלים  המטפל של זמני-בו השתקפותי כתיקון  הדרכה

 שלו מודע לשימוש או, כהשתקפות דמיות של עצמי לזיהוי המטפל את מכוונת אינה הנוכחית ההדרכה

 אופני לתיקון. ס המטפל את. מ המדריכה מכוונת החיה ההדרכה כדי תוך. תיקון של ככלי בהשתקפות

 כך המטפל הפעלת על מושם הדגש. אלוגידי לדיבור לעבור אותו ומנחה, המשפחה בני ושל שלו הדיבור

 התיקון תהליך משמעות את המדריכה מבנה זה בתהליך. המטופל את, מופעל להיותו זמנית-בו שיפעיל

 ההפעלה. המטופלים המשפחה בני ואת המטפל את מתארת היא שבאמצעותם משותפים מונחים דרך

 במשפטים דיבור" כמו, מטופליםל בפנותו לדבר כיצד למטפל מפורשות הנחיות באמצעות מתבצעת
                                                           

[:בפרקטיקה 4, מפגש 2השימוש במינוח  התנ"כי "נעשה ונשמע" לקוח מדברי המדריכה ש. ]סידרה  39
 שייה תרפויטית.התרפויטית המערכתית משמש ביטוי זה מנחה לע
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 המשפחה לבני לגרום וכיצד; המשפחה מבני אחד של" נאום" מול משתיקה הימנעות או הילד אל" קטנים

 ואל המטופלים אל לדיבור  קשייו ועל הילד על מדיבור המעבר מומחש כאן. זה אל זה בדיבור לפנות

 המשפחה בני ואצל - המדריכה מצד" חי קוןתי"  העובר - המטפל אצל זמנית-בו מתרחש זה תהליך. הילד

 . בם משתקף המטפל של שתיקונו, המטופלים

, הדרכה בלא זו גישה לפי למטפל מתאפשר כיצד. א:  שאלות כמה מתעוררת זו הדרכה גישת לנוכח

. מ של ההדרכה בגישת הנקשרים המושגים מהם. ב?  תיקון לשם למטופלים שבינו בדמיות להשתמש

 המושגים האם. ג? המטפל את מכוונת היא בעזרתם ואשר, ומטופלים מטפל שבין יותדמ של לתופעות

 ?זו כגון הכוונה מאפשרים מערכת במושג המשמעות-ְתלוי במובנם" הקשר"ו" תהליך"

 [20, 17’ , ע8, מפגש 3]סדרה   2דוגמה 

 של ותדוגמא  שתי להביא המודרכים התבקשו שבמהלכו, העקיפה בהדרכה מדיון לקוחה הדוגמה

 מפגש מתוך כזו סיטואציה של תיאור מביאה. ח המטפלת. אוהבים שאינם קודמות טיפוליות סיטואציות

 את שתיעדה הוידאו מקלטת קטעים בהשמעת תיאורה את משלבת היא. בטיפולה הנמצאת משפחה עם

 רותוההו הורותה סביב קשיים בשל לטיפול פנתה האם. ובבתה בבנה, הורית-חד באם מדובר. המפגש

 שהיא שתיקה של קושי מתארת המטפלת. הגירושין לאחר שנוצרו, לשעבר בעלה ושל שלה המשותפת

  זיהתה כיצד האם תיארה המטפלת של שתיקתה בעת. הטיפולי המפגש בעת ובתה האם מול חוותה עצמה

 באמצעות שלא עצמה של השתיקה קושי את מזהה המטפלת. בתה של בשתיקה עצמית השתקפות

 .בתה בשתיקת העצמית שתיקתה את מזהה שמִצדה, במטופלת עצמה השתקפות

 את האם מתארת שבו, הוידאו קלטת בסרט המקום בציון מתחיל. ח המטפלת שמביאה בסיטואציה הדיון

 . זה תיאור הכולל וידאו מקלטת קטע מובא בהמשך. ד בתו על האב חלום

 )הבת. (ד על החלום.: ... ח מטפלת[ 17’ ע] 

 לא... ]אחרי שהתגשם החלום זה אולי .:ד המטופלת האם[: ...והידאו מקלטת מתוך נהראשו השמעה]

 .מדברת שלא[, הבת. ]ד[ ... ברור

 .מדברת לא[: ... הקלטת מן הנשמעים האם דברי על חוזרת. ]ח מדריכה[ הדיון המשך]
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 כשבאה תהאחו עם התעסק בעלה. בצדק מאוד, ובצדק - לאבא ד את לשלוח שפוחדת אמרה.: ח מטפלת

 . סיטר כביבי

ההשפעה בעקבות. ח המטפלת ותגובת הוידאו מקלטת קטעים השמעת  

 שהתגשם חלום זה אולי אמרתי, מכונית עלתה. ד של הרגל על.:  "... ד האם[ שניה השמעה[ ]18' ע]

 ..."חדשים שלושה אחרי[ חלם שהאב]

 ..." אהמבי שאני הסיבות אחת וזו, כאן שותקת הזמן כל אני.: "ח  מטפלת

 שלי אבא...  מדברת לא ושהיא, לי שקרה מה[ לבת] לה שיקרה פוחדת אני.: "ד האם[ שלישית השמעה]

 [הקלטה עוצרת מטפלת..." ]בקומה היה

הקטעים השמעת שלאחר הדיון  

 ?למה.:  ח מדריכה

 תא לך מזכירה[ הבת] היא היום ופה[:  ...אמרה לא אך למטופלת לאמר חשבה מה אומרת] .ח מטפלת

 .הזה בקטע מתערבת מספיק לא לעצמי נראית אני; עצמך

 ? עצמך על שלך לדימוי או לקטע קשור זה האם.[: ח למטפלת. ]ח מדריכה

 את והרגשתי, אתו הולכת מספיק ולא משמעותי מאוד משהו חושפת.[ ד האם] היא.: ... ח  מטפלת

 . אותה מקדם היה םא תוהה אני. אחר משהו או שלה בקצב לדבר לה לתת[, י]של הדילמה

 כנגד להתמקד לה לתת או, נכון זה לדבר לדרבן אם יודעים לא, ונשאל הלאה נראה בואי.: ... ח מדריכה

 ...ולהתפזר

 .תדבר לא[ הבת. ד] שהילדה יותר פוחדת שהיא אומרת.[ ד האם] היא. : ג. י מודרכת

 .[? ד האם כמו] כמוה קתשות כך כל שהיא[, הילדה. ]לד יש כבר סוד איזה השאלה.: ח  מטפלת

 יכול[?" הילדה. ]ד שתיקת את מבינה את איך.[ "ד האם את] לשאול אז[: למטפלת פונה. ]ח מדריכה

 "?יודעת לא" או," אצלי כמו, "שתגיד להיות

 עוד צריכה הייתי לא אם תהיתי. לה שקרה מה. לד שיקרה פוחדת שהיא אמרתי אני.: ח מטפלת[ 19' ע]

 .בולהתער זה עם ללכת

 .סיפורים לעצמה מספרת היא, עשייה עם להתמודד לא  שלה הדרכים אחת.:  א מדריכה
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ודיון נוסף קטע השמעת של שילוב  

 שלך אבא עם דברי"...[ דברי לכי" הדיבור צורת. ]ד המטופלת האם[ מוידאו קטע השמעת[ ]20’ ע]

 לא... לדבר מסוגלת לא אני שלי אמא עם אבל...  אתו לדבר יכולתי ולא לבד שעמדתי יצא! בקומה כשהוא

 .אבא על כועסת

 על המטופלת עם הפגישה לאחר להרגשתה מתייחסת] כעס עם הלכתי אני.: ח מטפלת[ לדיון חזרה]

 [.אביה עם דיברה ולא ששתקה

 שחשוב למה[ למטפלת] לך שחשוב מה בין ההפרדה לעשות לך עוזר היה מה: דברי, בואי.: ח מדריכה... 

 [?למטופלת] לה

 להרגיש יכולה שאני מה מתוך, הרבה לה שחשוב מה על לחשוב יכולה אני כי. לענות קשה זה.: ח מטפלת

 זה את לשמוע ומצפה, לי עושה שזה מה מתוך מגיבה אני פעמים הרבה. הדברים, לי עושים הם מה; בתוכי

 .ממנה

 ?שומעת לא וכשאת.: ח מדריכה

 . עליה שלחצתי ראיתי בבית הטייפ את ראיתיכש. אביה על שתכעס רציתי מאוד כאן.: ח מטפלת

:לדיון ונקודות שאלות  

 הכוונה דרך ולא, המטופלים את שתפעיל כך המטפלת הפעלת דרך, בהשתקפות ההדרכה בגישת שימוש

 לא אך; ובתה המטופלת מול במפגש עצמי קושי לתיאור" שתיקה" במונח בוחרת המטפלת - עצמי לזיהוי

 היא למה המטפלת את שואלת. ח המדריכה. במטופלת כשותקת עצמה תקפותהש את מזהה היא האם ברור

. תיקון לשם במטופלים עצמית השתקפות של בזיהוי ולשימוש לזיהוי המטפלת את מכוונת ואינה, שותקת

 מובנת כיצד, בשאלה לאם לפנות המטפלת את ומנחה, המטופלים בתיקון מתמקדת המדריכה זאת במקום

 ותצא שתדבר כדי בעקיפין המטפלת את המדריכה מפעילה בכך. עצמה ושתיקת בתה שתיקת לה

 .משתיקתן המטופלות את ותחלץ, משתיקתה

 התיאור בשפות שימוש עושה. ח המדריכה - הפנימי סובייקטיבי-הבין המעגל מתוך ההידמות שדה רקימת

 -  חסרוןה אזור את לתאר בוחרת המטופלת. ההידמות שדה את ברקמה המטופלת ושל המטפלת של



 

 

181 

 ובמונח" לדבר" במונח היא גם משתמשת והמטפלת", לדבר"ו" דיבור" המונחים בעזרת  - ההשתקפות

 .המטופלת ולתיאור עצמה לתיאור" שתיקה"

 [33 - 17’,  ע9, מפגש 3]סדרה   3דוגמה 

 גיוסה  סביב חרדות, הדיון במוקד. הטיפולי המפגש שלפני העקיפה בהדרכה מדיון נלקחה הסיטואציה

 החרדה מקורות את להבין המתקשים, המשפחה בני בין תקשורתי קושי של ותיאור. ל הנערה של הקרב

 נוצרת ברקע. הללו התקשורת קשיי של טיבם את להגדיר שונים בניסיונות עוסקת הדוגמה. הנערה של

 הקשור סוד נושאים המשפחה בני פיה שעל, ההדרכה מפגש של אחרים בקטעים המתוארת תחושה

, בדרכה אחת כל, המטפלת את מכוונות המדריכות שתי. מפורש תקשורתי ביטוי לכלל מגיע שאינו, רהבנע

 גישות שתי כאן מודגמות. הנערה עם ההורים של ושיחה תקשורתית היחלצות למשפחה שיאפשר לאופן

, האחת הגישה פי על. למטופלים המטפלת בין במפגש ההידמות שדה לרקימת ביחסן השונות, הדרכה

 הגישה פי על; והמטופלים המטפלת במפגש -" אובייקטיבית" – חיצונית הסתכלות על מסתמך התיאור

 תכני גם. המטופלים עם ממפגשה המטפלת של החוויה משפת שאובה ההידמות שדה רקימת, האחרת

, האחת בגישה והחלקה חיטוט הם אלה: הגישות בשתי שונים, למטופלים המטפלת בין הדמיות של התיאור

 .האחרת בגישה שישי חוש ושל ניחוש של תחושה על והסתמכות

 בחוש משתמשים"ל" מחליקים"מ המטופלים תמונת מוחלפת שבו, אחד רצף מהוות ההדרכה גישות שתי

 תיאור לשם תחושותיה ועל המטפלת שפת על ההסתמכות לכיוון מוכרע בדוגמה התיקון תהליך". השישי

 את לכוון מנת-על, שלה השישי החוש על להסתמך מונחית המטפלת. המטופלים לבין בינה דמיות

 של תיקונה תהליך. תקשורת לקיים מנת-על וכן, שלהם השישי החוש על ולהסתמך להמשיך המטופלים

 הכוונתה ועל הפעלתה על מבוסס והוא, במטופלים השתקפותה זיהוי דרך עצמי תיקון  כולל אינו המטפלת

 .לבינם בינה השתקפות-הדמיות םבתחו לתיקון המטופלים את להפעיל

 להביך או לחטט יפה שלא שאומר פולני חינוך לך יש אם.[: ... מ המטפלת למודרכת. ]ח מדריכה[  17' ע]

 הכוונה] מחליקה משפחה זו כי, אמיתית חטטנית פגישה להיות צריכה זו....  אותי תשכחי אז, אנשים

 .הקושי את מבינה שאיני תביני שלא, פולני חינוך עם אני גם[ ... למחליקה
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 שיצאה; טובה לא אם שהיא שלה החשש. התנגדות הקודמת בפגישה כבר האם אצל חשה אני.: מ מטפלת

 [ הבעיות מטייחת] מחליקה הזמן כל - האם - היא כי....  זה את חשה אני. כזו ילדה לה

 ? שלה ההחלקה סיבת חושבת את מה.: ח מדריכה

 .הילדה עם קרה ושמשה חושבת אני.: ... מ מטפלת

 .עונה לא את.: ח מדריכה

 ...האם אצל אשם רגשי יש ולכן.:  ... מ מטפלת

 ?כך לחשוב אותך מוביל מה.: ח מדריכה

 ... המיוחדות, הילדה של החרדות וגם, ההגנתיות עצם .:מ מטפלת

 מתכוונים הורים הרבה. ...שלהם לחוויות שלך הניחושים בין אבחנה שנעשה רוצה אני.: ח מדריכה... 

 את מבינה אני אז. ואחריות אשמה ומרגישים, מצליח לא שזה לראות כואב ונראה, טובים הורים להיות

 להגיד טוב יהיה זה, מהמפרשים רוח מוריד זה[. לשאול במקום מרגישים מה לחשוב] זה על לדבר הקושי

 .סימוכין צריך לניחוש, שקורה מה לא זה[ אם, ]תגידי, נכון יהיה לא אם אך; קורה זה שאכן בתנאי

 לך יש. ...ענייניות תשובות לך יתנו, ירחיבו לא[ המשפחה בני] מעצמם הם.: א מדריכה[ 18’ ע]

 . השערותייך להסגיר לא, להיזהר צריכה את.  יודעים לא שהם[ המופנית הבת. ]מל אינפורמציה

 .לי מסתדר לא דוקא זה.: מ מטפלת

 יש; חשו כי לטיפול[ הבת את] אותה הביאו הם. ... אפשרי דברים לבדוק, שני מצד.: א מדריכה[ 20’ ע]

 שצריך הבינו שבו החוש זה. לך יתנגד לא הוא, כזה חוש לו שיש לאדם אומרת את אם. שישי חוש להם

 .ורגשות חושים על דברי התנגדות לעקוף רוצה כשאת[. לטיפול] להביא הזמן שזה, להביאה

 ?השישי החוש לשימוש דוגמה לתת יכולה.[ א מדריכה] את.: ח מדריכה

 עצובה יותר. של הרגשתם איך[?", "הבת. ]לל קורה שמשהו לזה ערים הייתם מתי.: "א מדריכה[ 21’ ע]

 ?" ...הנורות אצלכם נדלקו מתי, "או?" ...אחרים מילדים

: ברהס לזה לקרוא בלי הסברים מבקשת כשאני בזה משתמשת אך, זו הצעה אוהבת מאוד אני.: ח מדריכה

 [?"הבן. ]י ל שקורה מבינים אתם מה, שלכם השישי בחוש"

 ?חושבים אתם מה אז.: מ מודרכת[ 22’ע]
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 עצמי עושה אני. עוזרת האינפורמציה[. הבת. ]ל את, אתכם לראות[ הוא] מהתהליך חלק.: א מדריכה

 איזשהו, לי ברור שלא משהו שיש יידעו הם, לא והם יודעת שאני משהו יש[ש יחשבו הם] אם. אידיוטית

 .לי מתחבר לא הזה בפזל משהו, סוד

. אחריות להם יש" ...  תקנו"ו" טפלו" אומרים הם. מאחריות מתנערים[ ההורים] הם.: א מדריכה[ 24’ ע]

 תעשי... זה את להבין צריכים והם, שלה במצב...  חלק להם יש[ש יודעים הם]כש מפה לצאת צריכים הם

 .וחצי שלוש בשעה שיבואו תעשי שלך השישי בחוש.  יוכלו שהם כך

לדיון ושאלות נקודות  

 השואבת" סובייקטיבית-בין"ו חיצונית" אובייקטיבית: "ההידמות שדה ברקימת הדרכה גישות שתי. 1

 המודרכת משתמשת בהמשך. כמחליקה המשפחה את מתארת. ח המדריכה - התרפויטי המפגש משפת

 ממושגים ההידמות שדה את רוקמת. ח המדריכה. הכמחליק המשפחה אם לתיאור זהה במינוח המטפלת

 המטפלת, זו הדרכה גישת לפי. להחליק ומעדיפה לחטט המטפלת חוששת, לטעמה. חיטוט ושל החלקה של

 שתיהן את בתארה, המטפלת על מונחיה את כופה המדריכה. לחטט להעז - כמדריכה לנהוג מאותגרת

 את ומזמינה לחטט יודעת, המדריכה, היא זאת למרות ךא; לחטט יפה שלא שאומר" פולני חינוך" כבעלות

 המטפלת של גישתה את מתארת. ח המדריכה. צולח אינו זה כיוון. דגם דמות בה לראות המטפלת

 צריך  לניחוש., ח המדריכה לדעת". חשה אני" אומרת היא שהרי, תחושות ועל ניחוש על כמתבססת

 . המטופלים חוויות תא לבדוק וצריך, אובייקטיבית גישה - סימוכין

 אינפורמציה לקבל כדרך, המטפלת שתארה החושים על ההסתמכות את. א המדריכה רואה, ממנה בשונה

 דרך או"  החלקה" המושג דרך, למטופלים בינה דמיות מזהה. מ שהמטפלת לכך עדות אין. המטופלים על

 המטפלת שפת באמצעות, מיותד דרך התיקון תוואי את יוצרת. א המדריכה". תחושה"ו" חוש" המושגים

 המדריכה. השישי חושם ועל חושים על הם גם כמסתמכים המטופלים את ומתארת", חשה אני"  האומרת

 וועל תחושות על המשפחה בני עם ולדבר שלה השישי החוש על להסתמך. מ המטפלת את מנחה. א

 .בתם את להבין כדרך שלהם השישי החוש על הסתמכות ועל, הרגשות
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 [17, 15, 13, מפגשים 3]סדרה   4דוגמה 

[20, 19, 13, 12’ ע, 13 מפגש. ]א  

 באמצעות, המטופלת במשפחה הנערה את מתארת. ח המדריכה. החיה ההדרכה מן שאובה הסיטואציה

 למסור המטפלת את מנחה המדריכה. לנשף תגיע שלא ללכלוכית מושווית הנערה כאשר, לכלוכית סיפור

 של במשימה, המטפלת של אישי מטפורי כסיפור גם שימש לכלוכית סיפור. למטופלים זה מטפורי תיאור

 להיות עתיד הוא. כלכלוכית המטפלת של סיפורה מוזכר לא עדיין הנוכחי במפגש. 40ההדרכה קורס תחילת

 לכלוכית של המטפורית דמותה את לייחס בחרה המדריכה האם ברור לא. 15 מפגש - הבא במפגש מוזכר

 אינה - לכלוכית – הדמיות בתוכן הבחירה. לכלוכית בסיפור המטפלת של בחירתה בעקבות, למטופלת

 .ח  המדריכה של תיאוריה מתוך  אלא, משפחתה ובני המטופלת את המטפלת מתיאורי נוצרת

 אלי מתייחסים היו ההורים[, בית] עוזרת הייתי אם[: ...לטיפול המופנית. ל הילדה אחות. ]ד[ 13’ע]

 .היום מאשר אחרת

 הנערה. ]ל את רואים אנו, אחרת זה את רואים שאנו מהצוות לה תגידי.[: ... מ למודרכת. ]ח מדריכה

 אחר יחס יש, אומרת. שד  שכמו מאמינים ובהחלט, לנשף תצא לא פעם שאף סינדרלה כמו[ המופנית

 . לל זה את תגידי... לשתיהן

 . לעבוד העלי כפו - סינדרלה כי, סינדרלה כך כדי עד לא היא... .: ד

 .גרוע יותר עוד.: ח מדריכה

 מתוך זה את עושה. פראיירית כך כל היא למה שואלים שאנו. לל תגידי.[: ... מ למטפלת. ]ח מדריכה*

 לנשף תגיע שלא, סינדרלה כמו, לה שיגידו מחכה לא אפילו[ היא]ש; מהחיים גדול חלק על ומותרת תוכה

 . אחרים בדברים עסוקה כי

 ..בגרות בחינות, עבודה הרבה לך שיש הדגישה אמא.[: ל המטופלת לנערה] .מ מטפלת

 על, חריפה בצורה ממש, פראייריות ועל סינדרלה על דברי; בצוות ויכוח שיש תגידי.: ח מדריכה[ 19’ ע]

 . המשפחה לצרכי מנוצלת הילדה איך
                                                           

בתחילת קורס ההדרכה התבקשו המודרכים לבחור בסיפור אגדה שהכי מתאים לתאר אותם. המודרכת מ.  40
בחרה בסיפור סינדרלה. בראיון עמה שערכתי בתום תקופת ההדרכה, הסתבר שבילדותה היתה תלמידה 

ת לבלות. המודרכת מנת שתוכל לצא-חרוצה וגם נאלצה לעזור בבית וזה היה התנאי שאביה התנה על
 המטפלת חותה את עצמה בנעוריה כסינדרלה שגם למדה גם עזרה בבית הוריה וגם בלתה.
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:לדיון ושאלות נקודות  

. ח של בחירתה האם ?מכוונת רקימה וא מקרים צירוף - המדריכה ידי-על ההידמות שדה בחירת. 1

 האם? הקורס בראשית סינדרלה של במטפורה המודרכת. מ של בחירתה זיכרון על מסתמכת, המדריכה

 באורח לאתגר שנועד מכוון אקט הוא,  המטופלת לגבי במטפורה לשימוש המוצמד הפסימי הסיום

 בתם את לראות המשפחה את להביא ההדרכה כוונת האם?  המשפחה בני של ראייתם את פרדוכסלי

 שעשתה בשימוש לראות אפשר; כן אם? שתגיע לאחת, לנשף תגיע שלא לכלוכית של ממצב תיקון עוברת

 ותיקון השתקפות דרך המטופלים למגרש המטפלת של מגרשה בין לחבר ניסיון, במטפורה המדריכה

 . בספק מוטלת זו אפשרות, ואולם. הדדי

[  ,22, 18, 17’ ע, 15 מפגש. ]ב  

 מערכת את לתאר ההנחיה אחר למלא מתקשה. מ המטפלת. חיה הדרכה של ממפגש לקוחה הסיטואציה

  את מסבירה היא. לנשף תגיע שלא לכלוכית סיפור דרך משפחתה ובני המטופלת הנערה בין היחסים

 כך הכל האפשרות למרות. לנשף שמגיעה לכלוכית של סיפורה הוא שלה האישי שהסיפור בכך  הקושי

. ח והמדריכה; המטופלת מן שונותה את המטפלת מדגישה, זו בדוגמה ההשתקפותי בכלי להשתמש ברורה

 שכן, המטפלת של העצמי תיקונה את שיכלול בלא המטופלים של מגרשם אל התיקון תוואי את מכוונת

 היא שבתם ההדרכה מטעם המסר את למשפחה להעביר מתקשה המטפלת. בעבר אותו חוותה כבר היא

 . תיקון להדגים המטפלת הכוונת של האפשרות מופרכת ובכך, לוכיתלכ

 עוזרת תהיה[  המטופלת הנערה. ]של[ הוא] בבית עליו דיברו שלא היחיד הדבר...  .: א מדריכה[ 17’ע]

 . בבית הסכמה יש זה שבעניין מעניין נראה. בית

; שינוי שום לעשות אפשר לאש חושב שהצוות לאם תאמרי[: המטפלת  את מנחה. ]א מדריכה[ 18’ע* ]

 שמחה להרגיש שתוכל סיכוי ואין, גבוה מדי עדיין בית לעוזרת שמציבים שהרף, בדעתו ואיתן חושב

 .בית כעוזרת שמרגישה מה בדיוק מרגישה והיא, הולדת יום כשחוגגים

 ידלהג לה קשה[: בהורים מטפלת שזו בעת המטפלת על המודרכים יתר עם מדברת. ]א מדריכה[ 22’ע]

 לשמח כיצד הלילה כל לשוחח ההורים את להנחות המטפלת את הנחתה. א"'... ]הלילה כל" ההורים לזוג

 .[ל הנערה את
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 .ההדרכה לחדר חוזרת. מ מודרכת

 הראשון בחלק. שלי הסיפור זה סינדרלה...  בית העוזרת זה, לאמר קשה לי שהיה דבר עוד.: מ  מטפלת...

 לנשף מגיעה הסינדרלה ואצלי, רצוף שנתיים בחרתי; סינדרלה פורבסי בחרתי. סיפור  סיפר אחד כל

? לנשף להגיע יכולה שסינדרלה רואה לא. ל למה, לנשף תגיע שלא סינדרלה פה והיא. נסיך יש ותמיד

 .  מרדנית, קשה ילדה היא. לזה מוכנה לא היא...

[7, 6’ע, 17 מפגש. ]ג  

 היא. ...שבועיים במשך זה על חשבתי". תרגשתיה מאוד אני" אמרה האם....  היו כולם.: מ מטפלת

 שהיא מה עושה היא, פוטנציאל לה יש כי, לכלוכית לא היא בעצם אך, בבית לכלוכית כמו.[ ל הנערה]

[ אלא", ]כסינדרלה אותה הצגתם אתם, "אומרת לא האם.; ל של הכאב את יותר מבינה האם. ...רוצה

 ". כך אותה רואים לא אנחנו"

 ".לנו שעוזרת אחראית ילדה[: ... "הבנתו פי על האם דברי את מראו. ]א מודרך

:לדיון ונקודות שאלות  

 ההדרכה גישת אם ברור לא? דמיות של זיהוי העדר או, מטפורית כהשתקפות דמיות של מפריד זיהוי. 1

 צלתמנ אינה המטפלת, צולח אינו השימוש, במקור לכך כיוונה אם גם. המטפורית בדמיות לשימוש כיוונה

 בסיפור המטופלים את לשתף מונחית אינה היא. תיקון לשם המטפורית בדמיות שימוש של ההזדמנות את

 ולכן; העולמות מכל הנהנית דמות היא לכלוכית, המטפלת פי על.  נעוריה של מטפורי כסיפור לכלוכית

 גרסתה פי לע לכלוכית של לדמות ולא, ולמשפחתה לנערה מתאים החסרון בעלת לכלוכית של סיפורה

,  זו מטפורית בדמיות המצוי השתקפות דרך ההדדי התיקון של הפוטנציאל למרות. המטפלת של האישית

 דמויות שתי בין מפריד זיהוי מאפשרת ההדרכה גישת. ההדדי השימוש פני על בה המפריד השימוש גובר

 שמץ אין. אותה מחדדת ואף זו הפרדה חווה. מ והמטפלת; המטופלת של וזו המטפלת של זו - הלכלוכית

 את להפעיל הניסיון נכשל ההתערבות של בסיומה. דמיות של זה בתחום בגישתה המעוגן תיקון של

 מזירת הבולט סילוקה תוך,  עליהם הנכפית הלכלוכית דמות של תיקון לתהליך שייכנסו כך המטופלים

 .המטפלת של סיפורה גיבורת - שמנגד הלכלוכית דמות של הטיפול
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 [ 18, 17, מפגשים 3]סדרה   5דוגמה 

 כדיון, העקיפה ההדרכה מן - והשני., א המטפל של החיה ההדרכה מן שאוב האחד. קטעים שני בדוגמה

 .המשפחה עם הטיפולי המפגש יחל בטרם, מכן לאחר שבוע המתקיים

 האם אצל ובדידות עצב לזהות לו מורה היא. א למטפל. ח המדריכה של הנחיה כולל הראשון הקטע

 לאחר, המטפל מתאר השני בקטע. המטפל של הצחוק תגובת על מצביעה המודרכות כשאחת, המטופלת

 מחויב להיות הקושי את המתאר המשפחה באבי עצמו השתקפות זיהה כיצד, הוידאו בקלטת שצפה

 את תיארו שבו לאופן דומה באופן המטפל את במשולב. וא. ח המדריכות מתארות הדיון בהמשך. לטיפול

 את לתקן אותו מכוונת. ח המדריכה. ועצבות דכאוניות, חייכנות, נחמדות של התנהגות - שפחההמ

 עצמו השתקפות לזיהוי הכוונתו דרך זאת עושה אינה אך; בלבד שלו והחייכנות הנחמדות התנהגות

 בזיהוי שימוש זו הדרכה בגישת אין, באב השתקפותו את המטפל של העצמי זיהויו למרות. במטופלים

 הפעלת דרך נעשה  הנוכחית בגישה בהשתקפות השימוש. תיקון של כמפתח במטופלים המטפל שתקפותה

 התנהגותו פוחתת הזה התיקון תהליך בתוך. במטופלים תיקון להפעיל כדי התנהגותו את שיתקן כך המטפל

 . האם עצבות של נוסף תיאור ומופיע, המטפל של והחייכנית הנחמדה

הדרכה מתוך קטע[ 23, 22’ע, 17 מפגש. ]א  חיה -  

 עם משהו לה להגיד תנסה[. האם של] ובדידות עצב המון קולטת אני, יודע אתה.[: א למטפל] .ח מדריכה*

 .לבד מלחמה כאן נלחמת[ היא]ש רושם עושה היא...  רגש

 ?צוחק הוא למה.[:  ...א המטפל על. ]מ מודרכת

 - רשמתי ועוד. חיוך של מסר עם אותם כךמר הוא, קשים דברים אומר. כשא - המפגש בעת רשמתי]

 .[קשייה את בהסתירה האם של לחיוך דומה. א של החיוך

שבוע לאחר מדיון קטע[ 20, 19, 15, 6, 1' ע, 18 מפגש. ]ב  

 לצאת קם לטיפול שהופנה הילד אבי] קם שהוא זה...  משקף נורא, בפגישה שקרה מה.: א מטפל[ 1' ע] 

 שלי ההרגשה על גם" נפל, "ויצא[ אשתו את והשאיר, אחרת מחויבות לו שיש בטענה, המפגש באמצע

 זה, שהחלטתי הדברים אחד. נחמד נורא היה. שיבואו" רציתי כן רציתי לא" שאני, הזה הטיפול לגבי

 שקרה מה של הנוכחות.  מעט די אותה מכיר אני כי[, לבעל]  לו רק לא[ו, ]למשפחה קורה מה לראות
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 לי שמגיע מתכוון אני, לנחמד ברצינות מתכוון לא אני[. ... הבעל] שיצא לי שקרה למה קשור לבעל

 ביחס הבעל של המחויבות לגבי זה עם לעשות מה יודע לא אני[ ...לכך קשר לי יש כי, פגישה שעוזבים]

 .לטיפול

 פחות להיות צריך אתה, בוידאו עצמך לראות הצלחת אם יודעת לא אני[: ... למטפל. ]ח מדריכה[ 6’ע]

 על תשמור בוא אז, מתבדחת יותר תהיה לא[ האם] שהיא סיכוי יש אז. רציני יותר. לחייך פחות, נחמד

 .דברים משטיח והוא הבעל שבא אפילו, שלך הרצינות

 קול - שקדם למה בהשוואה ברור מאוד עכשיו נשמע. א של שקולו  רושמת אני המפגש בעת[ ]15’ע]

 כמו". נחמד" כך כל להיות ולא" לחייך לא" להערה קשור השינוי האם שואלת ואני; ברור ולא עמום, חלש

 לתארו אפשר ואשר, אונים חוסר אולי שמבטא שגור חיוך, הזמן כל מחייך. א שהילד מציינת אני כן

 .[  אליו פונה המטפל כאשר מרצינים. א הילד  פני אך", נחמד"כ

 ?עצובה כך כל[ האם] היא למה.: א מדריכה 

 .חמודים היו הילדים. מבינה[ האם] היא אבל, נוח לא הרגישו הם באמת... : .א מטפל[ 19' ע]

 מפעם חוץ, התאפקתי היום. חיוכים של אווירה - חשובה הערה לי הערת[: המדריכה. לח. ]א מטפל... 

 .מוגזמת בצורה לחייך יכול שאני יודע אני. אחת

 .הזו במשפחה, מחייכים כולם פה.: פ מודרכת[ 20' ע]

 .בקסטה עצמי שמעתי.: א מטפל

 .שחייכת פי-על-אף, היית דיכאוני[:  ...למטפל. ]ח מדריכה

  לדיון ונקודות שאלות

 מתיאורי חלק שואבת המדריכה - ההידמות שדה ברקימת" אובייקטיבי" להיות הניסיון על הויתור.  1

 על פה רערלע מנסה שהיא מבלי, המטפל של התיאור שפת מתוך למטופלים המטפל שבין ההשתקפות

 בדיוק המטפל את מתארת המדריכה. לא או" נחמד" מתנהגת המשפחה האם ולשאול המטפל של ראייתו

 תיאורו". חמודים היו"ו" נחמד נורא היה" – הטיפול בחדר האווירה את תאר עצמו הוא שבו האופן באותו

 עושה והיא, זה בשלב המשפחה לתיקון הרלוונטית ההתנהגות  את למיין למדריכה מאפשר המטפל של

 הילד של מרצינות פנים תיאורי. חיוכיו את ובעיקר, נחמדותו את לתקן המטפל את מכוונת שהיא בכך זאת
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 שיאפשר מה -" נחמדותו"ב להמעיט הוכוון שהמטפל לאחר מופיעים האם של עצובות ופנים המטופל

 . התיקון מתהליך כחלק בעצבותם לגעת המשפחה לבני בהמשך

 המטפל את לתיאורה קודם, ובדידות עצב כמשרה המשפחה ואת המשפחה אם את המדריכה של תיאורה. 2

 המטפל למפגש החיצון המעגל מן  תיאורים אלה - "שחייכת פי-על-אף, היית דיכאוני, "במשפט

 -" נחמד" – המטפל של התיאור שפת דרך המדריכה מכוונת לתיקון הדרך סלילת את אך; והמטופלים

 כעיוור, המטפל. המטופלים ושל המטפל של והעצבות הדיכאון  מסתתרים שמאחוריו הגנתי ביטוי שהיא

 לתקן וההכוונה"; החמודים"ו" הנחמד" דרך  המשפחה של הדיכאון את תחילה רואה, עצמו של לדיכאון

 . המטופלים ולתיקון לתיקונו פתח ויוצרת אותו מחלצת נחמדותו את

 לבין בינו השתקפות של לאפשרות אפריורית ומודעות, טפלהמ של עצמית השתקפות של עצמי זיהוי. 3

 להיות שמתקשה  כמי, המשפחה באבי עצמו של השתקפות חיצונית עזרה ללא מזהה המטפל - מטופל

, מקצוע כאיש, האישית מעוגנותו של האפשרות מועלית, זו לגישתו המקורות בבירור. לטיפול מחויב

 .  ההדרכה לסיטואציית מחוץ קצרה שיחה במסגרת נתמכת זו  תפרשנו. אנליטית תרפויטית באוריינטציה

 סיכום

 לדגם בהתאם התרחש", הדדיים בלתי"וכ" הדדיים"כ הנחקרות הסיטואציות של ההשתקפות אירועי סיווג

 :ממדים שני פי על, ההידמות תרפיית של ההשתקפות

 .זיהוי אלמנטרי של השתקפות חסרון המטפל במטופל 

 סרון המטפל המשתקף במטופל בפני המטופל.גילוי וחשיפה של ח 

 :מבחין ממד נוסף לאלה 

 השתקפות המוכנה "רקימת שדה ההידמות", אשר נגלה במהלך -מידת ההדדיות של השימוש בדמיות

הדדי, או כשיח פרשני על פי הכרעה -המחקר. ממד זה מתייחס לשיח ההדרכה כמתנהל כשיח פרשני

 סמכותית של ידע.

 הדדיות של היבטים עירוב מכילים נמצאו, ההדרכה קורסי מארבעת שנלקחו תקפותההש אירועי מרבית

 דוגמה רק). תרפיה ביחסי זולת-הפעלת או כוחנות ביטויי מופיעים כאשר, למשל( הדדיות היעדר ושל
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, ההדדית ההידמות תרפיית של ההשתקפות לדגם מבוטלת לא במידה דמתה שנבחרו הדוגמאות מכלל אחת

 המטפל של עצמית השתקפות של עצמי זיהוי של הממד: שלה בולטים ממדים שני חותלפ הכילה שכן

 הדדית צמיחה של רעיון כמבטא, המטפל חסרון של עצמי השתקפותי וגילוי חשיפה של והממד; במטופל

 הוא אף נשא, זו דוגמה של הפרשני בהיבט ההשתקפותי האירוע. המטופל של צמיחתו בצד, השניים של

 .ההדרכה ביחסי סובייקטיבי-בין דיאלוגי שיח של להגדרה קרוב בהיותו, הדדי אופי

 טיפול גישות ושל אינדיבידואליות הדרכה גישות של בשונות לצפות היה אפשר אלה ממדים באמצעות

 ההדרכה לגישות מעבר. הדדיותן-אי או הדדיותן למידת ביחס, מודרכים ושל מטפלים של אינדיבידואליות

 היעדר. ההדרכה ביחסי השתקפות של הדדיות תופעות של הבולט מיעוטן על להצביע היה אפשר, השונות

 אצל השתקפות של עצמית וחשיפה גילוי ושל השתקפותי עצמי זיהוי של לממדים ביחס במיוחד הורגש זה

 דיאלוגי פרשני הדרכה שיח על הסתמך ההדרכה גישות של חלקן רק. המודרכים למטפלים ביחס מדריכים

 . המטופלים ושל המטפלים של החוויה שפת מתוך נוצרת ההידמות שדה שרקימתכ, הדדי

 בו המונחים שפת אשר, בסדרה הרביעי הקורס של ההדרכה גישות שתי של ההשתקפות אירועי בעוד

 היה כהדדיים שאפיונם הרי, ההדדית בקטגוריה מסווגים כולם נמצאו, אנליטיים במושגים רוויה הייתה

 מערכתית חשיבה המדגישה זו היתה, תרפיה ביחסי הדדיות של רבה מידה שהכילה כהההדר גישת. גבולי

 תיקון תהליך התרחש בה אשר, החיה בהדרכה מירבי שימוש שעשתה הגישה. פרדוכסלים היבטים עם

 הכוונת של בולט היעדר והכילה הדדית בלתי כגישה נמצאה, המטפלים לתיקון סינכרוני באופן המטפל

 על והמטופלים המטפל הפעלת על הושם זו בגישה הדגש. למטופלים דמיותו של מודע עצמי לזיהוי המטפל

 .זמני-הבו תיקונם לשם", ונשמע נעשה" דרך

 הבדלים נצפו, חשיבתית אוריינטציה של כללית להגדרה בהתאם תרפיה ולגישות הדרכה לגישות מעבר

. השתקפות-בדמיות שלהם ההדדי השימוש למידת באשר, מטפלים בין וכן, מדריכים בין אינדיבידואליים

 מטפורי בשימוש שלהם ההסתייעות למידת ביחס ומטפלים מטופלים, מדריכים בין גם נצפו הבדלים

 .ומשפחה תרפיה יחסי לתאר בבואם השתקפותי
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 פרק ז':
 

 דיון

. ותהתוצא בפרק שנסקרו ההשתקפות באירועי הגלום ההדדי התרפויטי הפוטנציאל בהבנת עוסק זה פרק

 של שווה כמותי ייצוג  לתת כוונה מתוך ולא, שבהם הדוגמה ובהירות ההמחשה מידת  לפי נבחרו אלה

 ושל הדדיות של שונים ממדים דרך והדרכה תרפיה ביחסי התבוננות על מסתמך זה דיון. הדרכה גישות

 של אליותהאינדיבידו הידע באוריינטציות עוסק זה דיון. בהשתקפות לשימוש ביחס הדדיות היעדר

 נבחנות בצדן. וההדרכה התרפיה ביחסי ביטוי לידי הבאות, מטופלים ושל מטפלים של, מדריכים

 מבוססים והדרכה תרפיה יחסי נבחנים דרכם ההדדיות ממדי. המקצועית הספרות מן דומות התייחסויות

 שיח של אפיון על מבוסס הדדיות של נוסף ממד. ההידמות תרפיית של ההדדית ההשתקפות דגם על

 .למטופל מטפל שבין סובייקטיבי-הבין התרפויטי המפגש משפת כשאוב, ההדרכה

 :הם והדרכה תרפיה יחסי לבחינת ההדדיות ממדי

 . זיהוי עצמי או מסתייע של דמיות בין מטפל למטופל/ים כזיהוי של השתקפות עצמית במראת המטופל/ים.1

 ידי המטפל, כחלק מהדגמה של תיקון עצמי.-על . גילוי וחשיפה של חסרון עצמי המשתקף במטופל/ים2

הדדי,  משפת החוויה של המפגש -. רקימת שדה ההידמות )שדה ההשתקפות ההדדית( באופן פרשני דיאלוגי3

 בין המטפל והמטופל/ים.

 :הם והדרכה תרפיה ביחסי הדדיות היעדר לבחינת ממדים 

/ים, או לחליפין היעדר שימוש בזיהוי עצמי או . מיעוט או היעדר של זיהוי של דמיות בין מטפל למטופל1

 מסתייע של השתקפות עצמית במראת המטופל.

 . הסתמכות ההדרכה על גישות תיקון, דרך הפעלת המטפל להפעלת מטופליו.2 

. היעדר שימוש מודע, מצד המטפל ומצד המדריכים, בגילוי של חיסרון עצמי המשתקף במטופלים. היעדר 3

ת להדגים תיקון בהתנהגות של החסרון המשתקף של המטפל, לנוכח המטופל, כאמצעי שימוש מודע באפשרו

 תרפויטי.

כוחנית של ידע המדריך. זו כוללת השפעת -. רקימת שדה ההידמות בין המטפל למטופל/ים, מעמדה סמכותית4

 כוחנית של המטפל ביחס למטופלו.  -המדריך על גישה סמכותית
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 של אלה לממדים בהתאם להלן יידונו, שנבדקו ההדרכה קורסי תבארבע המופיעות ההדרכה גישות

 בפני החושף, המטפל של גילוי על דגש יושם. והדרכה תרפיה ביחסי, הדדיות היעדר ושל הדדיות

 הניתנים, המערכתית הספרות מן לתיאורים יורחב זה בממד דיון. בם המשתקף עצמי חסרון המטופלים

 אלה תיאורים של חלקם. המטופלים בפני המטפל של המשתקף סרונוח כגילוי זה מחקר במונחי לתיאור

 -ו Loriedo  של גישתם -המטופל-המטפל פרדוכס". פרדוכסלי טיפול" הכותרת תחת נכלל

Vella)1992 (המטופל בפני המטפל של משתקף עצמי חסרון בגילוי שימוש של ייחודית כדוגמה יובא 

 בתרפיות המטופל בפני המטפל חסרון של בגילוי הדיון אל מורחב זה נושא. כמטפל במטופל והסתייעות

" נגדית  העברה גילוי" של הנושא במסגרת נדון הוא שם, אישיות-בין אנליטיות

(countertransference  disclosure) ,הדדיות/אסימטריה" של הדילמה כשבמוקד ." 

 לתרפיה ההדרכה שיח של, נייםכוח ולחליפין, פרשניים דיאלוגיים לאופנים יתייחס הדיון של המשכו

 ידונו השתקפות באירועי הדדיות היעדר של ממדים. הקטגוריות שתי של השתקפות באירועי שנצפו

 משפחתיות בתרפיות בכוח שימוש ושל כוח של בשאלה דיון במסגרת, זה פרק של האחרון בחלקו

 בין היררכיים והדרכה תרפיה יחסי של ובהקשרים בהשתקפות הדדי שימוש של בהקשרים, מערכתיות

 הדיאלוגי בשיח ומקומה, המטפל עוצמת של לשאלה ההתייחסות הפרק את תחתום. למטופל מטפל, מדריך

 . מודרני-הפוסט

 ממדים של הדדיות באירועי השתקפות

 המטפל של עצמי חסרון של כזיהוי, למטופל מטפל בין דמיות של מסתייע או עצמי זיהוי. א
 :דינמיים-פסיכו והיבטים מערכתיים היבטים; במטופל המשתקף

 עצמי - זיהוי של לתיאור שתאמו דמיות של תיאורים הכילו, כאן שהובאו ההדדית הקטגוריה דוגמאות כל

, ההדרכה בגישת הזיהוי תהליך  נעזר ברובם. במטופלים מטפל של משתקף חסרון של - מסתייע או

 אירועי במרבית. תיקון לשם המטפל של המשתקף העצמי חסרונו לזיהוי במהלכה שיוחסה ובחשיבות

 של דומה חיסרון היווצרות על כמשפיע המטופלים חסרון תואר, ההדדית הקטגוריה של ההשתקפות

 גרימה של מערכתי אינטראקטיבי מתהליך כחלק זו השפעה נכללה ההשתקפות אירועי בכל. המטפל

 וכמאפיין), 52' ע, Hoffman, 1981: ראה( מטופל מטפל ביחסי) mutual causality( הדדית
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, ההשתקפותי התהליך  של זו הבניה בין שוני קיים, זאת עם. הנחקרות התרפיה גישות של מערכתי

 ההשתקפותי התהליך הבניית לבין" השתקפותי ספירלי" תהליך כמחולל המטופל של כניסתו מנקודת

 . ההדדית ההידמות בתרפיית

 חשיבות יוחסה, דינמית-פסיכו הְמשגה הרווי, הרביעי רסהקו של ההדרכה גישת של ההשתקפות באירועי

", מקביל תהליך" המושגים דרך, במטופלים המשתקף המטפל חסרון בזיהוי התרפויטי לשימוש רבה

 ההשתקפות אירועי מבין אחד השתקפותי באירוע רק, זה דגש למרות". העברה"ו" השלכתית הזדהות"

 .מטופלו בפני המשתקף יהעצמ חסרונו לגילוי המטפל הונחה שבקורס

 של המדריך מצד השתקפותי עצמי זיהוי של הדיווח היה, השתקפותי עצמי לזיהוי המטפל הכוונת בצד

 של ההשתקפות אירועי בכל, משוער או מובלע המקרים במרבית, ובמטופלים במטפל  הוא-חסרונו

 כבכלי השתקפותי עצמי בגילוי השלישי הקורס מדריכת השתמשה שבו, אחד באירוע רק. זו קטגוריה

 חסרון גילוי של בממד העוסק בחלק יתואר זה אירוע. מדריך של השתקפותי עצמי זיהוי נחשף, תרפויטי

 .  משתקף עצמי

 ביחסי ההדדיות ממדי מירב את שכלל ההשתקפותי האירוע - 1 דוגמה של הדדי - ההשתקפותי האירוע

 הקטגוריה של 1 דוגמה של האירוע היה, בהרח הדדית השתקפותית בגישה מעוגן היה ואשר, תרפיה

 על, היתר בין, מסתמכת זה קורס של ההדרכה. השני ההדרכה קורס של ההדרכה מגישת הלקוח, ההדדית

 לתהליך  מתייחס 1 דוגמה של האירוע). 1975( Whitaker ושל) Andolfi )1979 של גישותיהם

 הממחישים, ויטאקר דברי.  האמיתיים צרכיומ הנובע המטפל של השתקפותי עצמי לזיהוי דומה תרפויטי

 את מזהה אני פעמים הרבה, משפחה עם יושב כשאני.. "ש המדריכה של בפיה מצוטטים, זה רעיון

 כצומח למטפל התייחסות." אחרים לדברים עיוורון מפתח אני, שם משהו מזהה כשאני. שלי ההיסטוריה

 האוריינטציה את מאפיינת, הפרדוכס דרך על צמיע זיהוי באמצעות היתר בין, מטופלו עם הדדי באופן

 . אנדולפי של התרפויטית האוריינטציה את גם כמו ויטאקר של התרפויטית

 המכוונת., ש המדריכה בעזרת במטופלים המשתקף חסרונה זיהוי בתהליך המטפלת מסתייעת, זו בדוגמה

 לחשוב אותך מזמינה אני: "יחידים של כאוסף ולא, כמערכת המשפחה את בתחילה לתאר אותה
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 של אופי תכונות של במונחים מחשיבה להימנע המטפלת את. ש המדריכה מכוונת זה באופן". במערכות

 של התנהגותי חסרון תיאור של דומים במונחים לשימוש כניסה המדריכה מאפשרת זאת במקום. מטופלים

 העלאה מאפשר, ומערכת יךתהל במושגי הדיון. הדדי השתקפותי תיקון לשם, המטפלת ושל המטופלים

 והן., נ המופנית הילדה של ומצבה כולה המשפחה של מצבה לתיאור הן ששימש", בלבול" המושג של

 לזיהוי ההכוונה בתהליך. פ למטפלת. ש המדריכה דברי. כמבולבלת המטפלת של הרגשתה לתיאור

 הוא הדברים אחד[.  ההילד של שמה קיצור. ]נ הוא הבלבול: "הם במטופלים המשתקף העצמי החסרון

 בין חיבור בכך יוזמת המדריכה?" בלבול הרגשת איפה[ ... הטיפול] בחדר שקורה מה את לקחת איך

", ברורה לא אנמית מערכת"כ המשפחה את המטפלת בתיאור שמקורו, המטפלת ובלבול הילדה בלבול

 .כמבולבלת הילדה את המדריכה של המשכי ובתיאור

 - דינמית-פסיכו באוריינטציה, הרביעי מהקורס. י של ההדרכה בגישת הדדית השתקפותית הְמשגה

-השתקפותית גישה כללה הרביעי ההדרכה מקורס. י של ההדרכה גישת גם., ש של ההדרכה גישת מלבד

, 5 מדוגמה. ג המטפלת את. י המדריכה מנחה לכך בהתאם". מקביל תהליך" במושג השימוש דרך הדדית

. ג המטפלת מספקת זו בדוגמה. משתקף כחסרון בדמיות הדדי ולשימוש הוילזי, ההדדית הקטגוריה של

: באומרה, המטופלת המשפחה אם לבין הבן בין תוקפנית לאינטראקציה כיוונית-חד גרימה של תיאור

. ד המדריכה..." אמר כשהתפרצה ואז אותה חימם...  עליה לדרוך המשיך, לה הציק. ר השבוע כל במשך"

....  האם הגיבה ואז, התערב[ הבן: "]באמרה, ההפוך בכיוון כגרימה אותו ומפרשת, זה תיאור מאזנת

 התוקפנות נושא את. י המדריכה מעלה, המטפלת הכוונת בתהליך". שלו הקטנה לתוקפנות באלימות

 המשפחה עם לך קרה מה: "בשאלה המטפלת אל בפנותה, למטופלים מטפלת בין הדדית כהשתקפות

 הדרך את למטפלת סוללת היא בכך?" שלך התוקפנות עם, לתוקפנות רמזים[ בה] שהיו, הזו הספציפית

 . עצמי תיקון לשם בם המשתקף חסרונה של עצמי לזיהוי

, הדרכה יחסי במסגרת - מדריכות של מובלע השתקפותי עצמי וזיהוי, סטרית-חד גרימה במונחי תיאור

 צוות כלפי תוקפנות של כיוונית-חד רימהג של תיאור דרך, המטפלת התנהגות את. י המדריכה מכוונת

 שבו לאופן דומה זה תיאור...". ואותנו עצמך את מפוצצת שאת לפני, "...באומרה, והמדריכות המודרכים

 וכלפי הצוות כלפי התוקפנית להתנהגותה כגורם והמדריכים המודרכים צוות את המטופלת מתארת
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 של שלה זיהוי על מדווחת. י המדריכה אין", מקביל תהליך"כ המומשג, זה השתקפותי באירוע. המטופלים

 - המודרכת המטפלת כלפי מצדה תוקפנית התנהגות - המטפלת עם ביחסיה המשתקף העצמי חסרונה

[ והמודרכים המדריכות צוות] אנחנו גם. הפצצות של היה הקצב.: "נ המודרכת של הבא תיאורה למרות

 באותה. ג של לטיפול ההדרכה במסגרת,  6 בדוגמה מופיעיםה המדריכות תיאורי...". פצצות עליה זרקנו

 את כעוברות עצמן את במובלע כוללים, ובהדרכה בתרפיה העולות אכזבה של לחוויות ביחס, המשפחה

 במושג השימוש ומתוך, המטופלים מגרש ועל המטפלת מגרש על החוויה מתיאור עולה זו הבלעה. החוויה

. לכן קודם שהשליכה את ממנה" סופגת" שהמטפלת הקבוצה בתיאור עתנבל חווייתן". השלכתית הזדהות"

 השימוש דרך", ועכשיו פה"ב המטפלת והשלכת המטופלים השלכת מוסברת המדריכות של בדבריהן

 : להלן, השלכתית הזדהות במושג

 .הצלחה חוסר תחושת לי יש כי, מתוחה אני. : ג מטפלת

 projectiveעל דיברה בחלקו, לך אמרה[ מדריכהה. ]שי שמה חושבת אני. ג.: ד מדריכה... 

identification  [השלכתית הזדהות ]הדברים שני של המפגש את סופגת ואת, כיוונים בשני שהלך .

 ... מהורותם אכזבתם זו, שלך מהאכזבה חלק

, שלהם ההתקדמות מקצב מרוצה לא שאת, אתך אולי להם קורה התהליך אותו.: ...י מדריכה

, עליך[ המטופלים] ואותם, עליך קבוצה סופגת את; בצומת את כאן. projective- identificationכ

 ).  6 דוגמה..." (עליהם עליך, עלינו חלק בחזרה זורקת את. עצמך את לך ויש

 הזדהות" במונח השימוש – הרביעי הקורס של ההדרכה בגישת" השלכתית הזדהות" במושג השימוש

 יחסי של האנליטית התיאוריה בין גישור של תוצר הוא, מערכתיות ותמשפחתי גישות במסגרת" השלכתית

 לשימושן בהתאם). Slipp ,1988 ,1991: ראה( מערכתי משפחתי טיפול של התיאוריה לבין אובייקט

 בתרפיה והמטופלים  בהדרכה המטפלת,  לעיל כמתואר" השלכתית הזדהות" במושג המדריכות של

-על נתמך במושג שימושן. כמותם ולחוות להתנהג באינטראקציה עמם המצוי  לאֵחר כגורמים מתוארים

 יחד, המטופל מצד סטרית-חד גרימה במונחי הסבר כוללים הללו. בו הדנה האנליטית בספרות תיאורים ידי

 למשל עולה כך. הדדית השלכתית בחוויה והמטופל המטפל של מלאה או חלקית הילכדות של אפיון עם

 או חלקית, מודעת בלתי כתגובה המטפל חוויית את בתארו, במושג) Grotstein )1994     של מדיונו
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 introjective"(פנימה מטילה הזדהות" המונח את בהעדיפו. המטופל של ההשלכתית להזדהות, מלאה

identification ,(גרוטסטיין אומר" נגדית השלכתית הזדהות" המושג פני על: 

…the analyst's total introjective identificatory response to his/her 
patient’s projective identifications would amount to a folie a deux, 
a non-therapeutic collusion, a mutual resistance, whereas partial or 
trial introjective identification allows the analyst’s observing ego to 
use his very emotional experience of his patient's projections as an 
analytic instrument (p. 583).  

 הזדהות" במושג משתמש, אישית-בין בפסיכואנליזה תרפיה יחסי בתארו) Blechner )1994 גם

 :אלה הרגשות של מחולל כמקור המטופל משמש פיו שעל", השלכתית

In clinical psychoanalysis, projective identification allows a 
patient to look at his own dissociated personality tendencies as the 
properties of another person and to allow the drama of psychic 
conflict to be played out interpersonally, with the analyst as co-
participant. The analyst can have very strange experiences in this 
situation, often feeling as if he is possessed by personality traits, 
thoughts, or emotions, the source of which he cannot at first 
identify (Blechner, p. 620).  

  Blechner שמתאר כפי" יחד שתתפותה" – גבולי הדדי כתיקון למטופל מטפל בין החוויה הדדיות

 עונה אינה, 6 כבדוגמה למדריך מודרך בין המופיעה כזו ולחליפין, למטופלים מטפל בין המשותפת בחוויה

 בהתאם, זאת עם. ההידמות תרפיית של המבט מנקודת השתקפות דרך הדדי תיקון של ההגדרה על

 המודרכות מן השפעות המודרכת המטפלת קולטת., י המדריכה של הדדית המערכתית לחשיבה

 ליחסים הקשורה באכזבה הדיון, זה במובן". עליך קבוצה סופגת את: "מדבריה עולה הדבר. והמדריכות

 בעת בה  הדנות המדריכות מצד אכזבה של מובלע עצמי גילוי תוך, 6 בדוגמה למטופלים המטפלת שבין

 . השתקפות דרך ליגבו הדדי תיקון בגדר הוא", קבוצה"ל המטפלת שבין ביחסים

 חסרון השתקפות של זיהוי על דיווח היעדר - המדריך של העצמי החסרון השתקפות של מובלע זיהוי

 על מצביע אינו דיווח שהיעדר פי-על-אף. ההדרכה גישות כל את כמעט אפיין, המדריכות מצד עצמי

 עם אחד בקנה ולהע אינו מוחלט הכמעט היעדרו, המדריכות מצד השתקפות של עצמי זיהוי היעדר

 מדריכים של התרפיה מגישות כמה שאפיינה מטופלים בפני המטפלים חסרון של עצמי לגילוי ההכוונה
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 מצדה כתורמת, מחקרית צפייה תחת הימצאות של החוויה רקע על זה פער להסביר וניתן יתכן. אלה

 . וגילוי חשיפה מפני לחרדות

 גישת היתה זה בתחום חריגה - לתרפיה חיה-הדרכה ביחסי המדריך חסרון השתקפות של עצמי זיהוי

 שבגישת פי-על-אף. ההדדית הקטגוריה של 2 בדוגמה כעולה, השלישי ההדרכה מקורס. ח של ההדרכה

 האירוע, במטופל השתקפותו של עצמי לזיהוי המטפל בהכוונת להשתמש. ח מיעטה שלה ההדרכה

. ובמטפלת במטופלים המדריך השתקפות של עצמי לזיהוי יחידה התייחסות מדגים זו בדוגמה ההשתקפותי

 כשעיר בילד מיקוד עם, הדדית גרימה של מערכתי אינטראקטיבי בתהליך כלול היה. ח של העצמי זיהויה

 . כלפיו תוקפני יחס של ומעורר כעס של רגשות משקף שהוא בכך – משפחתי לעזאזל

 של הפרשנות דברי על בחלקה, הדדית גרימה של תיאור הממחישים. ח המדריכה מדברי קטעים להלן

 להגיב לאחרים נותן זה...: "אומרת היא. ע המודרכת לדברי בתגובה: המשפחתית לסיטואציה. ע המודרכת

 שהוא להיות יכול, לו שיכאיבו מחכה. שמ  בזה: "...או". פעולה משתף הוא כי, כעסים אליו להפנות, אליו

 את חזרה ומקבל אחרים של רגשות משקף. מ אם" :או", במשפחה אחרים אנשים של כעסים משקף

 למשפחה מסר לתת. ח המטפלת את מנחה. ח מדריכה". קורבן הוא בזה אז, משקף הוא שאותן התגובות

 ראי או" משקף" של בתפקיד הילד לתיאור מתייחס שתוכנו, והצוות המטפלת הרגשות של" שיקוף"כ

: לקורבן הילד של הפיכתו לאופן מערכתי סברה כולל המסר. משפחתו בני של ותסכול כעס לרגשות

 ועלתה, תסכול חלק, כעס חלק, חזקות הרגשות הרגישו שהצוות) התרפיה בחדר למשפחה( תגידי ואז"...

 ".לתגובות קורבן והופך במשפחה אנשים של הרגשות הרבה משקף. שמ המחשבה

 פניו על – "לעזאזל ירשע" והמושג, המטפל הצוות ובאנשי במשפחה כעסים כמשקף המטופל הילד

 לעזאזל כשעיר רגשית המופרע הילד" את)  Bell )1960 ו  Vogel של לתיאורם זה תיאור דומה

 הפיכה של התהליך את רואים השניים, הופמן לדברי). 57' ע, Hoffman ,1981: ראה" (המשפחתי

 את בהשליכם, םההורי כאשר במשפחה נוצר זה תהליך. סטרית-חד גרימה של כתהליך לעזאזל לשעיר

 בחשיבה. לילד רב נזק במחיר אך, סביר באופן הרמוניים יחסים מקיימים, הילד על שלהם הקונפליקטים

), Buckley ,1968: ראה( Maruyama של בגישה כמו - הדדית גרימה של  מערכתית קיברנטית

 : יהסט של בהיווצרות בדונה הופמן זאת שמתארת כפי, הדדי מערכתי מובן זה מונח מקבל
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From the point of view of family therapy, the individual-
orientated approach badly misrepresents the subject. For instance, 
to speak of the  “role of the scapegoat" is to present the deviant as 
a persona with fixed characteristics rather than a person involved in 
a process. "Scapegoating" technically applies to only one stage of a 
shifting scenario—the stage where the person is metaphorically 
cast out of the village. After all, the term originates from an ancient 
Hebrew ritual in which a goat was turned loose in the desert after 
the sins of the people had been symbolically laid on its head. The 
deviant can begin like a hero and go out like a villain, or vice 
versa. There is a positive-negative continuum on which he can be 
rated depending on which stage of the deviation process we are 
looking at, which sequence the process follows, and the degree to 
which the social system is stressed (1981, p. 58). 

 של ההיבט את מדגישה, הופמן במונחי טוב-רע של וכרצף הדדית גרימה של מתהליך כחלק הסטיה ראיית

 ניתן, הדדית גרימה של כתהליך הסטיה הבנת באמצעות. הרע של הפיכותו ושל תזמני הסטיה של היותה

 דומה זה היבט. בילד המשפחתי הרע של זמנית השתקפות היא בדוגמא המתוארת שההשתקפות להבין

, כפולה השתקפות דרך הסוטה תיקון רעיון או", הסטיה עם דיאלוג" של ברעיון הגלום האחדותי למובן

. ח המדריכה של התיקון גישת את לתאר אפשר). Rotenberg ,1983( ההדדית תההידמו שבתרפיית

 מצד דומה התייחסות בהמשך וכגוררת, במטופלים חסרונותיה השתקפות של עצמי זיהוי על כמבוססת

 כעס תחושות של העצמית הסטיה זיהוי. המטופלים בפני אלה חסרונות לחשוף, ידה על המונחית המטפלת

 השתקפות של עצמי זיהוי בבחינת הוא, והמטפלת הצוות, המדריכות מצד לקרבן הילד הפיכת ושל

, עצמית השתקפות של זיהוי של גילוי– זה בגילוי המשפחה בני שיתוף. במטופלים הטיפול אנשי חסרונות

 . הסטיה ולביטול לקרבן הילד הפיכת של וההתנהגות הכעסים לתיקון להביא נועד

, לתהליך תוכן בין היחס; מדריך או מטפל של משתקף חיסרון של וניםמכו תיקון והדגמת גילוי.  ב
 להדדיות  אסימטריה בין והיחס

 הדוגמאות קומץ מבין - הדדיים אירועים של בקטגוריה 1 דוגמה של ההשתקפותי באירוע הדדי גילוי

 ממדים בוירי בצד.  2 סדרה, 1 בדוגמה הכלול האירוע בלט, במטופלים המשתקף המטפל חסרון גילוי של

. ש של ההדרכה גישת של התרפויטית החשיבה הְקשר כלל, זו דוגמה של ההשתקפותי באירוע הדדיות של

 רעיון על התבססה. ש של ההדרכה גישת. המטופלים בפני המטפלת חסרון של גילוי דרך תיקון אפשרות

 המדריכה של יתמערכת-המעגלית חשיבתה. הדדי תיקון של מתהליך כחלק המטופל דרך המטפל צמיחת
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 עם. הדדי השתקפותי זיהוי של פוטנציאל או, למטופלת המטפלת בין בלבול דמיות של זיהוי איפשרה. ש

 הְקשר את כיוצרים המטופלים מתוארים שכאן בעוד. ההידמות תרפיית לבין זו גישה בין הבדל קיים זאת

 בהיבט, מונח כתפיו עלו, המטפל בהשתנות ההידמות תרפיית מתמקדת, מבולבלים בהיותם הבעיה

 זו גישה: ועוד זאת. המשתקפת הבעיה של ולתיקונה להיווצרותה האחריות נטל, התיקון אקט של החווייתי

, המטופל בפני גלוי באופן המתרחש עצמי תיקון מחולל, החסידי הצדיק -שהמטפל שבעוד בכך גם שונה

 הוזמן לא המטופל כאילו התיקון הנעש שכאן הרי, הדדי צמצום של דינמיקה לתוך עמו אותו וכורך

 . עיניו לנגד המשתנה, במטפל השתקפותו זיהוי תהליך אל להיכנס

 או להצטמצם עצמו את ההידמות בתרפיית המטפל שמכוון להכוונה דומה. ש של ההדרכה גישת, זאת עם

 תיקונו לשם מטופלו בפני זה חיסרון גילוי תוך, בו משתקף העצמי חסרונו את בזהותו, מטופלו אל לרדת

 :ואומרת זה בכיוון המודרכת המטפלת את מנחה היא. הדדי תיקון ולשם העצמי

 הייתי אני, 'למטופלים שיגיד מטפל. ... בונה תהליך מחזק אתה, עצמך את מוריד אתה אם, לפעמים" 

 ).1 דוגמה" (אחריות לקחת ההורים את יביא...אליהם יצטרף' ...מבולבלת

 של עצמי ולזיהוי המטופלים של הבעיה רמת אל המטפל של עצמי לצמצום., ש המדריכה של זו הכוונה

 עם אחד בקנה עולה, הדדי תיקון של מתהליך וכחלק המטפלת מתיקון כחלק, בם המשתקף חסרונה

 ההידמות בתרפיית, הדדי השתקפותי תרפויטי תהליך כמחולל המטפל בהשתנות המתמקדת החשיבה

 תיקון של זה היבט המדריכה מציינת," אסרטיבית אותך יעשו הם. ילךבשב מצוינת משפחה זו. "ההדדית

 מכוונת. ש המדריכה. כשלעצמו ההדרכה מהקשר ולא, התרפויטית מגישתה מלכתחילה הנובע, המטפלת

 על מושם הדגש. והמטפלת המטופלת המשפחה בני שרויים שבו הבלבול) context( הקשר לתיקון

 המדריכה דברי. בלבול חוויית שיוצר זה - היחסים הקשר שינוי תמשימ את עצמה על כלוקחת המטפלת

 העיקר, התוכן חשוב לא, "ואומרת ההקשר חשיבות את מדגישה היא שכן, זה כיוון לעבר מצביעים. ש

 על אחריות עלי לוקח[ כמטפל] אני: "אחר ובמקום"; זה את להרים צריכים כמטפלים אנו. התהליך

 [". ההדדי התיקון הליךת את] לפתוח זה ודרך הבלבול
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", הקשר"ו" תהליך" של במונחים, המערכתית החשיבה - ההדדית והשתקפות פרדוכסלית חשיבה

 גלוי המטפל מגרש על המשתקף החיסרון כשתיקון, המטפל של מגרשו אזור אל התיקון גלגול מאפשרת

 בחשיבה שימוש העושים, משפחתיים מטפלים של בגישותיהם מוכר זה מסוג גלגול. המטופל לעיני

 תיקון של כמפתח המטופלים בפני המטפל חסרון של חשיפה. תיקון המאפשרת כחשיבה הפרדוכסלית

 כדי: "אנדולפי של לכאורה והפרדוכסלי הדרמטי ניסוחו באמצעות. ש המדריכה ידי-על מועלית, הדדי

 אמצעותב המשפחתית התרפיה" גישת". ממנה משוגע יותר להיות המטפל על, תשתנה שהמשפחה

, התנהגותי-טיפולי מסר של כאופן המטפל של חסרונו בגילוי שימוש מאפשרת אנדולפי של" אינטראקציה

 :אנדולפי ידי-על כמתואר, יחד גם מלולי ובלתי מלולי שהנו

The message is composed of a content, which is usually expressed 
by language, and a form, which is expressed in a nonverbal 
modality and which provides information concerning the 
relationship between the communicants and concerning the 
context (Andolphi, 1979, p. 71).  

 

 את לסגל אינה התרפיה של המרכזית שמטרתה) 56' ע( אנדופלי מסביר, הפרדוכסלית החשיבה ברוח

 של הקשר להגביר וכן, הסיטואציה של המורכבות את להגביר אלא, סדר לשחזר או לנורמליות המטופל

 : לפיכך. תיקון לאפשר מנת-על, שיגעון

 fine a context of madness, the therapist must first redefine his 
own parameters of normality. He must immerse himself in a 
reality where normality and madness meet by discovering the 
normality of the madness of the patient. To succeed, he must feel 
free to express his own irrationality. The therapist cannot enter 
into a family system long paralyzed by its particular perception of 
abnormality through the use of sophisticated techniques alone. He 
will succeed only if he negates his own diversity. If the therapist is 
able to enter the family system and the family is able to accept him, 
then madness is no longer a factor that creates distance, and it will 
lose much of its power. We agree with Whithaker (1957) that 
therapy represents an opportunity for growth for both the family 
and the therapist (Andolphi, p. 55-56).  
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,  רמליותונו שיגעון המפגישה המציאות אל המטפל צלילת תוך והמטופלים המטפל צמיחת של, זה תהליך

, אנדולפי אומר מערכתית בגישה. הבעיה של מחדש הגדרה דרך גם,  אנדולפי שמתאר כפי, מתרחש

 וחוץ משפחתיות אינטראקציות של כצומת אלא ביחיד הטבועה נפשית הפרעה דרך מוגדרת אינה הבעיה

 חידוד היא, אנדולפי אומר הבעיה של מחדש ההגדרה תהליך את המאפשרות הדרכים אחת. משפחתיות

 של דרמטיזציה ידי על מתאפשר זה תהליך). amplification( הבעיה הגברת או הבעיה תפיסת

 את להפעיל היא זאת ליצור אחרת דרך. המשפחה של ודיספונקציונליות פרודוקטיביות בלתי טראנזקציות

 של יההאינטראקצ כשדפוסי. הפיך בלתי קושי של במצב להיתקע המשפחה את שהביאו ההתייחסות חוקי

 :אנדולפי כותב וכך. שינוי ליצור יותר וקל הבעיה להתפוגגות הדרך נסללת, אחד לכל נגלים המשפחה

 If the interactional patterns of the family are uncovered and 

made visible to everyone, it is harder for the family to maintain 
the illusion that all of its difficulties stem from the problem of one 
individual, and it is easier to produce change in the 
group…Redefinition, then…teaches a new game, thus making the 
old one seem useless (Wittgenstein, 1956) [שלי הדגשה] (Andolphi, p. 
63).  

 במערכת" אחד כל" לעיני הבעיתיים האינטראקציה דפוסי של וחשיפה יגילו, אנדולפי של זה תיאור לפי

 להתייחס ניתן, דומה באופן. הבעיה של צדדית-חד היווצרות של האשליה להפגת תורם, המשפחתית

 האשליה להפגת פוטנציאלי מפתח כאל ומטופל מטפל של המתפתחת במערכת הבעיה של ולחשיפה לגילוי

 שיתוארו בפרדוכס בשימוש העוסקות מגישות עולה כך. התרפיה ביחסי לקשיים אחראי בלבד אחד שצד

 .להלן

 למטפלים מקור משמשת הייחודית שחשיבתו, ויטאקר  - הדדית והשתקפות צמצום, בפרדוכס השימוש

 בהקדמה פרדוכסלית בתרפיה המטפל צמיחת של הרעיון את כך מסביר), אנדולפי ובהם( רבים משפחתיים

 : Vella ו  Lriedo של לספרם

…the use of paradox is a means for therapists to become active 
participants in their own growth, and to avoid the burnout that 
can result from their “adopting” patients who then become, 
through their own sense of failure, bloodsucking components in 
that failure (1992, p. x).  
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 בתהליך האמיתי השימוש" לבין, טכני" טריק"כב בפרדוכס השימוש בין ההבדל את ויטאקר מציין בהמשך

 לוריידו של לגישתם מקור מהווה גישתו). x' ע, שם" (ואיכפתיים רציניים מטפלים ידי-על הפרדוכסלי

 המטפל מתקן לפיו הרעיון על  המבוסס" המטופל-המטפל של  הפרדוכס" מכנים שהם ולמה) 1992( וולה

 דרך תיקון של להדגמה דומה התערבות של זה סוג. המטופל של הסימפטומטית ההתנהגות את מגרשו על

 ומתקן המטופל של החסרון לעמדת עצמו את מצמצם שהמטפל היכן, ההידמות בתרפיית הדדית השתקפות

 :  וולה לורידו ידי על המטופל- המטפל פרדוכס מתואר וכך. מגרשו על זה חסרון

…the therapist does not limit himself or herself to conforming 
the identified patient's symptomatic behavior; instead he or she 
accept it to the point of acting as if it were his or her own. In this 
way, the therapist takes the symptom from the patient, who is 
then free to develop alternative behaviors. It is a form of 
counterparadoxical intervention based on the relationship that the 
family system and its members have with the therapist. To be 
used most effectively, this type of paradox requires an already 
well established therapeutic relationship; therefore, its use in the 
early stages of therapy would be a mistake (Loriedo and Vella, p. 
197).  

 לש במצבים רק יעילה שהיא וטוענים, תכופות לעתים זאת התערבות ליישם שאין מציינים השניים

 במהלך המטפל של האמיתית לתחושה להתאים עליה כן כמו. מטופלים עם ומבוססת ממושכת היכרות

 אשר, המטפל כלפי אמפטיה לפתח מסוגלים והמשפחה הפציינט יהיו סיטואציה של זה בסוג רק. הטיפול

 לו תוצעש עזרה לקבל ואז, זמנית לפחות תפקידים להחליף לרצות המטפל על. לשינוי להגעה מפתח יהפוך

 .המזוהה והפציינט המשפחה ידי-על

 את עצמו על מקבל שהמטפל בכך, המטופלים של סימפטומטיות להתנהגויות ואמיתי כן אישור על דגש

 שיגעון שבין למפגש המטפל צלילת;  וולה לוריידו של בגישתם, שלו היתה כאילו המטופל בעיית

 תפישת דרך המטופלים שמביאים השיגעון שרהקְְ של מחדש הגדרה לשם, מטופלו עם ביחד לנורמליות

 מנת-על, הטיפולי מתפקידו כחלק המטפל בצמיחת התמקדות; אנדולפי בגישת, עצמם של האבנורמליות

 מכנה אלה לכל  - ויטאקר בגישת, השניים בעבור צמיחה ולקדם מטופלו ושל שלו הדדית שחיקה למנוע

 ושימוש מטופליהם עם דיאלוג יצירת תוך פולבטי משפחתיים מטפלים מתערבים בכולם. אחד משותף
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 ההידמות תרפיית של הצמצום לדינמיקת גישותיהם דומות בכך. במטופלים המשתקף חסרונם בגילוי

 .  ההדדית

 באירוע עולה, עליו העוברת בחוויה המטופלים ושיתוף, המטפל מצד גילוי באמצעות לתיקון הְכוונה

; בלבול תחושת של חסרון המטופלים בפני המטפלת ושפתח כאן. 1 בדוגמה השתקפות דרך התיקון

 דרך תיקון של מתהליך כחלק כעס של זו בחוויה המשפחה את לשתף מכוונת כשהמטפלת, 2 בדוגמה

 חוויות את חושפת המטפלת"כש, 4 ובדוגמה" לקורבן הילד מהפיכת הימנעות הדגמת ידי-על, השתקפות

 התרפויטית בעוצמתם זהים אינם אלה שאירועים פי-על-אף". המשפחה בפני בפרדה שלה הקושי

 המטפל שיתוף  של בכיוון להן דומים הם, ואנדולפי לוריידו, ויטאקר של בגישותיהם המועלים לתיאורים

 . הדומה הקושי בחוויית ים/המטופל את

. דינמית-פסיכו בהמשגה הרוויה ההדרכה בגישת גם נצפה המטופל בפני המטפל חסרון של וחשיפה גילוי

" צמיחה של תיאור המטופלת בפני לחשוף, "7 שבדוגמה  ההשתקפותי באירוע המטפלת הכוונת, זאת עם

 מעשה שלאחר כתיאור, בחוויה שיתוף של קלושה עוצמה בעלת השתקפותית הְכוונה היא, עצמית

 תהמודרכו של התיקון תהליכי מרכוז עם אחד בקנה, להערכתי, עולה זו הְכוונה. קושי על ההתגברות

 בשונה. התרפיה סיטואציית בתוך ולא,  עצמה העקיפה ההדרכה סיטואציית בתוך, לגישה האופייני

 בגישת התרפיה ביחסי המתמקד, הראשון ההדרכה בקורס ובמטופלים במטפל זמני-הבו התיקון מתהליך

 תיקון תהליך את ממרכזת הרביעי הקורס של ההדרכה גישת, מפעילה הדרכה של" ונשמע נעשה"

 מצטמצמת בכך. ההדדית השתקפות של לזיהוי הכוונתה ידי-על, העקיפה ההדרכה בסיטואציית פלתהמט

 יחסי במהלך, השתקפותי הדדי מתיקון כחלק עצמי בגילוי לשימוש המטפל הכוונת אפשרות זו בגישה

 לחוויה מעבר ומצוי, מעשה שלאחר גילוי בגדר יותר הוא זו בגישה המשתקף החיסרון גילוי. התרפיה

 . ההדרכה בעזרת תיקן כבר שהמטפל

 המטפלת את. ח המדריכה מכוונת, השלישי ההדרכה קורס של 3 בדוגמה המצוי, גילוי של נוסף באירוע

 זו חוויה שוב תתעורר וכאשר אם, המטופלת בפני חשה שהיא הריחוק של וחשיפה גילוי דרך לתיקון

, דינמית-הפסיכו החשיבה בסימן אינה זה קורס של ההדרכה שגישת פי-על-אף. הטיפולית בסיטואציה

 דוגמה של ההשתקפותי האירוע את להסביר בבואה" נגדית העברה" האנליטי במושג המדריכה משתמשת
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 לזיהוי כאמצעי הפנימיות לתחושותיהם בהקשבה משתמשים אנליטיים מטפלים כיצד מדגישה היא. זו

 של נגדית העברה גילויי סביב בדילמות יםהעוסק דיונים עם אחד בקנה עולה גישתה. המטופל חוויית

 .האנליטית בספרות באחרונה מופיעים אשר, מטופלו בפני המטפל

 של בגילוי הדיון - אנליטיות תרפיה בגישות" נגדית העברה של גילוי"כ משתקף חיסרון של גילוי

. אישיות-ןבי אנליטיות תרפיה גישות במסגרת נידון, תרפיה ביחסי הדדיות של כאקט נגדית העברה

Burke )1992 ([ תפקידית] אסימטריה בין המטפל של אישי-הבין המאבק" של מובהקת דוגמה בו רואה

 the interpersonal therapist’s struggle between asymmetry and" (להדדיות

mutuality) .שכן, במיוחד האחרון בעשור" הדדיות/אסימטריה" של הדילמה התעצמה, לדבריו – 

The epistemological basis of understanding within 
interpersonal psychoanalysis has undergone a major and exciting 
reformulation…the major thrust of these reconsiderations places 
the subjectivity of the therapist onto the center stage of the 
analytic drama (Burke,1992, p. 242). 

 המצויים איזון או מתח מתארים הם שכן,  בורקה אומר, חשובים מושגים הם" הדדיות"ו" אסימטריה"

 של אסימטרית לעמדה הדדית השתתפות מעמדת המטפל תנועת. הפסיכואלניטי התהליך של במרכזו

 של התרפויטי האקט מאחורי הכוח את ליצור מנת-על חיונית, שותפות אותה על פרשנות ושל תצפית

  להיאבק עליהם שכן, בורקה אומר, מזל-בני אינם אישית-הבין האסכולה מטפלי. אישית-בין פסיכואנליזה

 רב בבירור מדגים אינו נושא שום: ועוד זאת. להדדיות אסימטריה בין התמידי הדינמי במתח ייחודי באופן

, בורקה אומר, מכאן. נגדית רההעב גילוי מאשר, ובהדדיות באסימטריה המטפל של המאבק את כך כל

 אישיים-בין שמטפלים וקובע ממשיך הוא. ניכר בבלבול כרוכה נגדית העברה בגילויי השימוש שטכניקת

 מקור מהווה זו ובחירה – היחסים על או המטופל על – דגש שמים הם מה על לבחור פעם בכל צריכים

 אישית-הבין הטרנזקציה את מחשיבות גישותה שתי. האנליטית החקירה את המניע אינפורמציה של החיוני

 את המתדלקת באינפורמציה ובשימוש ברכישה שונות הן אך, התרפויטית הפעולה של מרכזי כציר

 היחסים את חווה הוא שבו האופן דרך המטופל את לגלות האסימטריה מטרת בעוד. התרפויטית הפעולה

 . והמטופל המטפל חוויית רךד היחסים גילוי של המטרה מושגת בהדדיות, למטפל בינו
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), Aron )1991 את בורקה מציין, הדדית בהשפעה המכיר מטפל אצל האסימטריה להעדפת כדוגמה

 באשר המטופל תפישות את יותר טוב להבין מנת-על כזו התייחסות של חשיבותה את המדגיש

 השפעה בלא ניחושים להציע לו שמתירים להרגיש בתחילה צריך המטופל, לפיכך. המטפל לסובייקטיביות

 את מקדמת, אסימטרית בהתייחסות הכלולה, המטפל של עמימותו, זו גישה לפי. המטפל מן ספציפית

 מפני המזהיר) Gill )1983 את בורקה מביא זו לגישה נוספת כדוגמה. המטופל על האינפורמציה רכישת

,  Gill.המטופל חוויית תוך אל נוספת חקירה לסגור נטיה יש המטפל של לחשיפות שכן, שבגילוי הסכנה

 . עצמה המטפל חוויית מאחורי ומוטיבציות נסתרים יישומים שבגילוי הסיכון מפני גם מזהיר,  Burkeלפי

 המעמיד), Levinson )1983 ,1990 של גישתו את Burke מביא לחלוטין שונה  לגישה כדוגמה ואילו

 בגישה פה נכלל נגדית העברה גילוי.  פיםהמשתת בין הנבנים היחסים את החקירה של הבסיסית כיחידה

. אחרים עם יחסיו בהירות הגברת לשם", כרגע סביבו שהולך מה" על למטופל מירבי מידע אספקת של

 וכדי, העבר מן משמעותיים לאובייקטים ביחס המטופל חוויות של המיסטיפיקציה ביטול לאפשר מנת-על

 האובייקטים בעבר בה שאחזו הרגשית העמדה של מסוים נוסח מטופלו עם במפגש יחווה שהמטפל

 על מידע מספקת המטפל חוויית. ויחקרו יתגלו הצדדים ששני צורך יש, המטופל או המשמעותיים

 .לספק יכול המטופל שאין האינטראקציה מחצית את ומשלימה, ביניהם להיות שצריכה האינטראקציה

 משום, המטפל סובייקטיביות גילוי של תאפשרו מעודד,  Burkeאומר, הטכני בהיבט בהדדיות שימוש

 לעומת, באסימטריה בחירה. המטפל כלפי המטופל של" חדשות  אובייקט חוויות"ל פוטנציאל בה שגלום

 ).  250' ע, Burke(המטפל של ישנות אובייקט חוויות של לחקירה מכוונת, זאת

 ולא באסימטריה חירההב כיצד ממחישה,  Gillובגישת Aron בגישת כמודגם, במטופל ההתמקדות

 ליחסי ההתפתחותית באנלוגיה הדוגלות, אלה גישות של האנליטית הסיטואציה להבניית קשורה בהדדיות

 של תחושה בהדרגה לבנות כדי האסימטרית העמדה  משמשת Burke פי על,  Aronבגישת. ילד-אם

. לילד אם בין ההתפתחותית באינטראקציה מכריע צעד, המטופל ידי-על נפרד כסובייקט המטפל

 מדבר הוא עוד. אינפורמציה של הראשון כמקור הפציינט על ההגנה מודגשת,  Burkeלפי,  Gillבעמדת

 יישומים ומזכיר, המטופל חוויית תוך אל נוספת חקירה לסגור נטיה יש המטפל מן שלחשיפות הסיכון על

 של הבניה, להערכתי, מסגירים אלה תיאורים. עצמה המטפל חוויית מאחורי ומוטיבציות נסתרים
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' א בפרק כמתואר,  Aronבגישת ילד-הורה של היררכי יחסים לדגם בהתאם, תרפיה ביחסי אסימטריה

 חשיפתו מפני המטפל ועל המטופל על הגנה של בטענה, המטפל בידע פטרוני כוחני ושימוש; זה חיבור של

 עבר חוויות של מיסטיפיקציה-דה לשם בהדדיות לוויניסון של בחירתו. גיל של בגישתו, חולשתו בהצגת

 נובעות שאינן מערכתיות אינטראקציה לגישות יותר, להערכתי, קרובה חדשות אובייקט חוויות ויצירת

 .כיוונית-חד כוחנית היררכית מעמדה

 אסימטריה בין דילמה מכילה אינה, למטופל מטפל בין הדדית השתקפות על המבוססת ההידמות תרפיית

 הממדים שני את המאחדת ראייה על מיוסדת זו תרפיה. אלה ממדים שני בין איזוןב צורך או להדדיות

-הורה יחסי מדגם שואבת היא. מטופל מטפל ביחסי התפשטות ושל צמצום של פעילה דינמיקה דרך הללו

 דינמיקה פי על. זה חיבור של' ג בפרק כמתואר, הדדי צמצום של עיקרון לפי המתנהלים, בן-אב או, ילד

 עם" החיים שיתוף חרדת" מתוך, במטופלו המשתקף העצמי חסרונו לעמדת להצטמצם המטפל ווןמכ, זו

 הנו המטפל, זאת במקום. תפקודית אסימטריה כל אין והתיקון החוויה ברמת. הדדי תיקון לשם מטופלו

 תהשתקפו דרך מטופלו ושל שלו הדדי תיקון בתהליך פותח ובכך, עצמי תיקון של ראשון ומדגים מחולל

 .  ראי כפולת

 תוכן בין הבדל; הדרכה ה של בהקשר התרפויטי המעגל שפת דרך" ההידמות שדה רקימת.  "ג
  ותהליך

 החיה ההדרכה בשיח העולות משמעויות מתוך הדדית השתקפות נוצרת שבו לתהליך מתייחס זה ממד

 ומכונה התרפיה יחסי של הפנימי סובייקטיבי-הבין המשמעויות מעגל מתוך נרקם זה ממד. לתרפיה

 בדוגמאות, ההדדית הקטגוריה של השתקפות באירועי נצפה זה ממד". ההידמות שדה רקימת"כ זה במחקר

  המחשה יש אלה בדוגמאות. 5, 3, 2  דוגמאות - הדדית הבלתי הקטגוריה של באלה וכן, ד7, ב7, א7, 1

 בעת ומטופליו הוא שוהשתמ שבה מהשפה ההידמות שדה את לרקום למטפל מסייעות המדריכות כיצד

 . הטיפולי המפגש

 והמטופלים המטפל משתמשים שבה מהשפה בהדרכה ההידמות שדה רקימת מתרחשת שבו התהליך

, Hoffman( מערכתיות תרפיות של חדרית-הדו התפישה מן מושפע"), החוויה שפת(" המפגש במהלך

-הגדרה" ליצירת למראה מבעד יםהמודרכ וצוות המדריכות צפיית דרך מתאפשר זה תהליך). 4' ע, 1981
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 מתוכני ההידמות שדה לרקימת המטפל הכוונת תהליך. תיקונה לשם הבעיה של) redefinition" (מחדש

 . לתהליך תוכן שבין ההבחנה על מסתמך, המטופל עם מפגשו

Watzlawick ו-  Beavin ,המשפחתיות תרפיות של האינטראקציונלית הראיה מתחום הבאים ,

 בכל המצויות אינפורמציה של רמות כשתי או, תקשורתי מסר של היבטים כשני ליחסים תוכן בין מבחינים

 להבין מאפשרת זו הבחנה).  57' ע, 1977( תקשורת היא אנושית שאינטראקציה בהניחם -  תקשורת

, ההדרכה בתהליך מחדש מוגדרים, למטופלים המטפל שבין התרפויטי במפגש שעלו ותכנים מלים כיצד

 .   שונה הקשר לתוך יםונכפפ

 בתרפיות במיוחד - משפחתית תרפיה של רבות בגישות הרווחת, תרפויטי ככלי הבעיה של מחדש-הגדרה

 משפחתית בתרפיה הדן), Colapinto )1991  ידי-על מתוארת - ואסטרטגיות סיסטמיות, מבניות

 את לראות שפחההמ לבני כעזרה, הבעיה של מחדש ההגדרה תהליך את מתאר קולפינטו. מבנית

 המטפל נדרש זה בתהליך. אינטראקציה של יותר רחב ממכלול כחלק התנהגויותיהם ואת אמירותיהם

 ההתנהגותיים הדפוסים את המאירות", הטרנזקציה עדשות" דרך המשפחה מציאות את ולתפוש לראות

-התוך התקשורת של התחביר שינוי של בכלים המטפל מסתייע כך לשם. המשפחה בתוך המשלימים

 :המטופלים של מאמירותיהם הלקוחים בתכנים משתמש כשהוא, הבעיה ליצירת שהביאה משפחתית

…the therapist selectively chooses to highlight certain 
transactions and contents and ignore or downplay others. The 
technique  of punctuation is used by the therapist to feed back to 
the family members a transactional version of their sayings and 
doings in the session (Colapinto, 1991, p. 432). 

 עולה, החיה ההדרכה בסיטואציית מטופליו עם המטפל מפגש של סובייקטיבית-הבין החוויה בשפת שימוש

 אומרים זו ראיה של מקורותיה בין. חברתית-תההבנייתי התרפויטית הראייה עם גם אחד בקנה

McNamee ו- Gergen מצויים  : 

…Phenomenologists attempts to expunge the therapist of 
preconceptions about the nature of individual dysfunction (for 
example, expert knowledge), so that they can understand the 
client's situation and actions in his or her own terms (1992, p. 3). 
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 נתפסים אינם סוביקטיבי הבין התרפויטי במפגש העולים) emotions( רגשות, ההבנייתית הראיה פי על

:  ראה"(אנשים בין תקשורת של המורכבת הרשת מן חלק"כ אלא יחידים של פנימיים כמצבים

Hoffman ,1992 ,מתחום רגשות ועל, ידע כמקור המטופל של מונחיו על זו בגישה ותההסתמכ). 12' ע 

 שפת לפי הידמות שדה רקימת של מנחה מקור לשמש יכולה, והמטופל המטפל של המשותף החוויה

 שדה רקימת המכילות הדוגמאות של מקצתן רק. למטפל ההדרכה במסגרת, הטיפולי המפגש של החוויה

 שתי להלן. הדרכה גישת של זה בכיוון חשיבה של ניסוח או כלשהי הְמשגה כולל, אלה ממונחים הידמות

 .  הדדית הבלתי קטגוריה מן והשניה ההדדית הקטגוריה מן האחת, מייצגות דוגמאות

כדרך של  -אזכור רציונל המכוון לתיאורים השאובים משפת החוויה של המטפל והמטופלים   .1

, של הקטגוריה ההדדית. אפשר 1ההדרכה שבדוגמה סובייקטיבית, מצוי בגישת -התייחסות פרשנית בין

ללמוד על שימוש מכוון זה מדבריה של המדריכה ש. לאחת המדריכות, ביחס לשיקול בבחירת התוכן 

ההשתקפותי "בלבול" כחלק מן המסר למשפחה : "... מי שלא יושב בחדר ]הטיפול[ אף פעם אין לו אותה 

י מקבלת את זה שכל אחד ינסח". הסבר זה מתייחס להבדל חוויה. תנסחי זאת בצורה שמתאימה לך...אנ

חדרי; בין תכנים הנקלטים בחדר הטיפול לראייה הרחבה יותר של -אופן הראייה בין שני חדרי הדגם הדו

 התהליך המערכתי, המזוהה ביתר קלות מחדר הצפייה. 

 - ימת שדה ההידמותהבדל  של מידת הדדיות, בין שתי גישות ההדרכה של הקורס השלישי, ביחס לרק .2

במסגרת הקטגוריה הבלתי הדדית. בעוד המדריכה ח. כופה, להערכתי, את  3הבדל זה כלול בדוגמה 

מונחיה ה"אובייקטיביים" על רקימת  שדה ההידמות, שואבת המדריכה א. משפת החוויה של המפגש 

חני של שימוש בידע הטיפולי, ומסתמכת על מונחיה של המטפלת. דוגמה זאת ממחישה במיוחד אופן כו

של המדריכה ח., שאינו מתחשב בתיאור הלקוח מתוך חוויית המטפלת במפגשה עם המטופלים. עקביות 

בין תוכן ההידמות לתהליך ההדרכה ממחישה את המשמעויות הנבדלות שיוצרות שתי המדריכות מאותם 

 התיאורים של המטפלת. 

: האומרת המטפלת מדברי השאוב, המטופלת חההמשפ של בתיאור המדריכות שתי משתמשות זו בדוגמה

 ילדה לה שיצאה, טובה לא אם שהיא שלה החשש. התנגדות הקודמת בפגישה כבר האם אצל חשה אני"

 שאוחזת וכמי המטופלת דעת את המבטל באופן. ח המדריכה מגיבה  להערכתי". זה את חשה אני. כזו

 שלך הניחושים בין הבחנה שנעשה רוצה אני": אומרת היא. הנכונה הידיעה על המונופול את בידיה

, ניחוש על הסתמכות מבטלת היא השאר בין". אובייקטיבי" חשיבה אורח כדורשת", שלהם לחוויות
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 במונחי משתמשת, זאת לעומת., א המדריכה". סימוכין צריך לניחוש: "ידע ממקור סימוכין ודורשת

 אותה הביאו הם: "ואומרת, המטפלת של תיאוריהב פנימי ידע פוטנציאל של קיומו שמניחה כמי המטפלת

 לך יתנגד לא הוא, כזה חוש לו שיש לאדם אומרת את אם. שישי חוש להם יש, חשו כי לטיפול[ הבת את]

 את מכוונים. א המדריכה של אלה דבריה". ורגשות חושים על דברי, התנגדות לעקוף רוצה כשאת...  

 מגישת העולה הדדית פרשנית אינטראקציה באמצעות יתהטיפול החוויה מתוך ההידמות שדה רקימת

 לתיאור המוכנסים, התרפויטי המפגש של החוויה שפת תוכני של זו גישה פי על מחדש הגדרה. ההדרכה

 של הגברה מאפשרת - מסירתו ובאופן המשפחה לבני המטפלת שנותנת במסר הדדית טרנזקציה של

 . המדריכות ביחסי גם הדדיות טרנזקציות

 של המרכזיים ממאפייניה היא, המודרך פני על כוח כעמדת המדריך של הידע בעמדת לשימוש ותערנ

 את מציינת) 1992( הופמן. זה מסוג משימוש המסתייגת, משפחתי טיפול של חברתית ההבנייתית הראייה

" כוח" המונח את פוקו החזיר, לדבריה. לנושא) Foucault  )1975 ,1979 של חשיבתו של תרומתה

 במינוח משתמשת היא. החברתי בשיח משובצים נשלט-שליט יחסי כיצד בחן כאשר, הדיון מרכזל

 מנטליות לתאר בבואה), 1989( ואחרים Kearney של תיאוריהם על בהסתמך", קולוניאלית מנטליות"

" מטה כלפי לטפל" המונח על מסתמכת היא כן כמו. הנפש בריאות של מטפלים בקרב הרווחת, זו

)practicing down ,(חקרו"ש, בעבר שלהם רבים עמיתים תיארו מודרניים-פוסט שאתנוגרפים כשם 

). 13' ע, Hoffman ,1992" (שלהם מזו' מתורבתת' פחות חברה לחקור בחרו, "כלומר –" מטה כלפי

 דיכוי של הנחות לזהות הצורך את הופמן מדגישה, פוקו של התייחסויותיו ובמיוחד, אלה תיאורים בעקבות

 : שכן תרפויטי שיח של שונות ישותבג

 These therapeutic discourses can contain the same colonial 
assumptions as medical approaches. They can all embody 
oppressive assumptions about personality deficits. They can all 
offer the client a savior to help them. Spiritualist views about 
therapy are apt to use the word healing, harking back to 
shamanistic traditions, while medical vies use the word curing, but 
they both place the client in a submissive place (Hoffman, 1992, p. 
14) 
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 הבנייתיים רעיונות של זה יישום זוכה, מטפלים של אליתקולוני למנטליות הופמן של זו ערנות לעומת

 על מצרים הללו). 1996( וחבריו Minuchin מצד נוקבת לביקורת, משפחתית בתרפיה חברתיים

-על שמכונה למי, מערכתיות משפחתיות תרפיות במסגרת בעבר שניתנה הכוח מעמדת הקרקע השמטת

) restrained" (העצור המטפל" את מעמידים הם מולו). (interventionist" המתערב המטפל" ידם

 משמעויות של מחודשת הערכה לשם שאלות שואל, ובנרטיב בלשון המתמקד, הבנייתיות  תרפיות של

 תרבות שיחי של הדיכוי את...  להשליך, חייהם את' מחדש לספר' מוזמנים הקליינטים שבו הקשר יוצר"ו

 של האחרון חלקו). 14' ע, שם" (מעורבות-באי אך הדדי בכבוד המאופיין" למטופל יחס תוך", עוצרים

 שמשתמש כמי, המתערב המטפל של במקומו דיון כולל, הדדיים בלתי השתקפות באירועי העוסק, הפרק

 צמצום דרך על הדדי באופן להתערב ביכולתו שכוחו כמי ולחליפין, מערכתיות תרפיות במסגרת בכוחו

 . הדדית והידמות

דיות באירועי השתקפות : כוח, שליטה ומניפולציה והשאלה ממדים של היעדר הד
 של הדדיות 

 מטפל בין חיסרון דמיות של תיאור כוללים הדדית הבלתי הקטגוריה של ההשתקפות אירועי בעוד

 של מסתייע או עצמי בזיהוי להשתמש אלה אירועים נוצרו שדרכן ההדרכה גישות ממעטות, למטופלים

 בפני ולתיקונו זה חיסרון של מודע לגילוי הכוונה גם בהן אין, בהתאם. לבמטופ המשתקף המטפל חסרון

 כשהמטפל לעתים ומתרחש, לו משני המטפל של תיקונו. המטופל מצוי התיקון תהליך במוקד. המטופל

 או למטפל בינם שדמיות האנשים אחד אינו אלה בדוגמאות המדריך. הדרכה של כוחנית בעמדה נמצא

 . כלשהו באופן םאצל מזוהה למטופלים

 הבלתי בקטיגורה ההשתקפות אירועי של ההדרכה גישות מרבית - כיווני-חד הפעלתי תיקון תהליך

, למטופלים מטפל בין להשתקפות או לדמיות ביחס כיווני-חד תיקון תהליך על אפוא מושתתים, הדדית

 כלפי טיפול"ב, מןהופ של למינוח בהתאם, או – המטופל את להנחות המטפל את מנחה המדריך כאשר

. כיווני-חד כוחני הפעלתי אופי הנושאות הנחיה גישות, להערכתי, כוללים אלה השתקפות אירועי". מטה

 השימוש אותו יעשה שהלה כך, המטפל הכוונת לשם בעצמו המדריך של שימוש מכילות אלה דוגמאות אין

 . ההדדיות הגישות מן בחלק כמתרחש, במטופל השתקפותו זיהוי דרך
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 הפעלתי שימוש של שונות הדרכה גישות שתי חושפות, הדדית הבלתי הקטגוריה של -3ו 1 וגמאותד

 האפשרית במודעותו שימוש שנעשה בלא במטופלים תיקון לחולל המטפל מכוון שבהן", מטה כלפי"

 הילד של הדיבור לתיקון המטפל את  המדריכה מנחה, למשל, 1 בדוגמה. המטופל לחסרון הדומים לקשייו

 היא, חיה הדרכה דרך. שיח אופני ושל דיבור של בעיות לו יש אשר, המשפחה של המזוהה הפציינט שהנו

 מודע שותף יהיה שהמטפל בלא, עצמו שלו זהים עד דומים היבטים של תיקון תהליך לערוך אותו מנחה

 . דרכו העובר התיקון בתהליך לקשייו

 טיפולי מסר למשפחה להעביר חיה בהדרכה טפלתהמ את. ח המדריכה מפעילה, 4 בדוגמה שונה באופן

 פציינטית שהיא, הנערה תיאור על המתבסס), 150' ע, Loriedo and Vella  ,1992:ראה( פרדוכסלי

 ברור לא, הדרכה של זה מפגש במהלך. לנשף תגיע לא שלעולם סינדרלה בדמות, המשפחה של המזוהה

 כפי, סינדרלה של המטפורי הסיפור דרך - לתלמטופ המטפלת בין דמיות מזהה עצמה המדריכה האם

 עם ההיכרות נערכה בטרם עוד, ההדרכה קורס של הראשון במפגש המטפלת של עצמי מתיאור שעלה

 קשיים כשתיארה לכלוכית של המטפורי בסיפור המטפלת בחרה מוקדם מפגש באותו. הנוכחית המשפחה

 השתקפות של זיהוי. ההדרכה קורס יתבראש למודרכים שניתנה ממשימה כחלק, התבגרותה מתקופת

 על שהידע האפשרות את מעלה, 5 בדוגמה הכלול ההדרכה מפגש בעת המתרחש, המטפלת ידי-על עצמית

 בשימוש הבחירה האם ברור לא, זאת עם. המפגש משתתפי של החשיבה ברקע מצוי היה זו דמיות

 בהיעדר. רציונלית בצורה נעשתה יכההמדר ידי-על זהה טיפוסית-ארכי ספרותית בדמות הנוכחי המטפורי

 . למטופלת המטפלת בין מטפורית דמיות של מקרים כצירוף זה אירוע לחליפין לתאר אפשר, לכך אישור

 כהכוונה, הפרדוכסלית בהתערבות השימוש נראה., ח המדריכה ידי-על דמיות של מודע זיהוי נניח אם

 בינה דמיות של לזיהוי הְכוונה שתיעשה ובלא, נותוכ עם ומזדהה אותו מבינה שהמטפלת  בלא מסר למתן

 הפרדוכסלית ההתערבות בהתאמת הצורך; במטופל עצמו חסרון את יזהה שהמטפל הצורך. המטופלת לבין

 לשם" זו בהתערבות להשתמש האפשרות-אי ;המטפל של" והרגשה חשיבה של האקטואלית לדרך"

 ההיבטים כל –" שגיאה בגדר יהא תרפיה של יםהמוקדמ בשלבים בה השימוש"ש לכך המודעות"; כדאיות

), 197' ע, וולה לוריידו( הפרדוכסלית בהתערבות שלו שימושו את לוריידו של בתיאורו המופיעים, הללו

 .המדריכה ידי-על המטפלת של ההפעלה בתהליך כלולים היו לא
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-הדו הדגם רעיון על המסתמכת, ביטסון של החשיבה במונחי - המיספרי-דו דגם לפי הפעלתי שימוש

 הצפייה בחדר המצויה המדריכה משמשת), Bateson ,1980( מוחיות המיספרות לשתי כאנלוגיה חדרי

 במונחי. לעצמו ומודעות חשיבה של בפונקציה, התרפיה בחדר המצוי המטפל של לזו שניה המיספרה מעין

 של הדיבור רוןחס משתקף', ד בפרק שתוארה, בייטסון של חדרית-הדו ההשתקפותית המטפורה

 את מנחה המדריכה כאשר, זה לדגם בהתאם. חוזר היזון של כמערכת מטופל מטפל ביחסי המטופלים

: כפול תיקון התרפויטית בסיטואציה מחוללת היא, למטופליו ביחס והשיח הדיבור בתחום המטפל התנהגות

 מערכת של יםמשולב במונחים. הבעיה מתרחשת שבתוכו ההקשר  ושל המטופלים התנהגויות של

 של המתוקנות התנהגויותיהם בין חוזר היזון דרך התיקון תהליך מתרחש, השתקפות ושל קיברנטית

. במטופלים המטפל השתקפות של מסתייע או עצמי זיהוי בלא, הדדית כהשתקפות והמטופלים המטפל

 ובמושג" כוח" במושג לשימוש ביחס ביטסון של המערכתית החשיבה מונחי עם אחד בקנה עולה זה תיאור

 .control  –" פיקוח"

 בהתייחסות פסיכיאטרים משתמשים שבה מהקלות שהסתייג כמי מתואר Bateson, – בכוח השימוש

 בפיקוח וראה, כוח של המחשבה את תיעב" הוא. חברתי פיקוח של עמדה מתוך מטופלים כלפי כוחנית

 בהתאם). 47' ע, Guttman ,1990: ראה" (מקבל או יוצר לה שאין, לחלוטין הדדית מערכתית תופעה

 :  ביטסון של המערכתית לחשיבתו

 Perhaps there is no such thing as unilateral power. After all 
the man "in power" depends on receiving information all the time 
from outside. He responds to that information just as much as he 
"causes” things to happen…It is an interaction, and not a lineal 
situation. But the myth of power is, of course, a very powerful 
myth and probably most people in this world more or less believe 
in it. It is a myth which, if everybody believe in it, becomes to that 
extent self-validating. But it is still epistemological lunacy and 
leads inevitably to various sorts of disaster  (Bateson, 1972, p. 486-
487).   

 מכילות שהן בטענה, פמיניסטית מבט מנקודת לביקורות זכו כוח של למושג ביטסון של התייחסויותיו

). 338' ע, Crutchley ,1990 ו Draper ,Campbell :ראה" (כוח של ציאותהמ של...  הכחשה"
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 חוויה של במשמעות קשורות ואינן", המדעי ההסבר בתחום" שהן בטענה בהן תמכו, זאת לעומת, אחרים

 ). 8' ע, Dell  ,1989:ראה( בכוח משימוש כתוצאה השפלה של אנושית

, מערכתי משפחתי התרפויטי השיח את מאפיינת, פיהתר ביחסי בכוח השימוש בנושא שנים רבת מחלוקת

, התשעים שנות בראשית לשיאה מגיעה זו מחלוקת). 338, 1990( וחבריו Campbell שמציינים כפי

 כוחנית מהתייחסות מכוונת הימנעות המדגישות,  הבנייתיות תרפיה גישות של דיונים במסגרת

 כי טוענות אלה גישות על ביקורות). Hoffman  ,1991:ראה( תרפיה ביחסי הדדית ובלתי מניפולטיבית

 המטפל של הכוח בעמדת השימוש חוסר בעקבות, תרפויטית מבחינה יעיל לא להיות עלול פיהן על הטיפול

 ). 1996, ואחריםMinuchin : ראה" (המתערב" המטפל - המערכתי המשפחתי

 הקטגוריה של ההשתקפות ועיאיר של ההדרכה מגישות העולה, כוח של מפעילה בהתייחסות השימוש

 מצד בכוח לשימוש מרכזי מקום מייחדות אלה גישות. מערכתיות תרפיה בגישות מעוגן, הדדית הבלתי

 . מערכתיות תרפויטיות בסיטואציות שינוי ליצירת הכרחי ואף, לגיטימי שהוא וטוענות, המטפל

, להערכתי, נושאת זו בדוגמה .מ של ההדרכה גישת - כוח של המושג ומרכזיות היררכית הדרכה גישת

. המטופלים תיקון לשם בעצמו לשימוש המודרך הפעלת על המבוססת, היררכית הדרכה גישת של אופי

 ההדרכה במהלך המתקנת ההנחיה תהליך בעת למטופלים דמיותו של מודע לזיהוי הכוונה מתן בלא, זאת

 גישת את Baker (1996)   -ו Minuchin ,Rosmand שמתארים לתיאור דומה גישתה. החיה

 יחסים יצר" היילי תיאורם  פי על. אסטרטגי משפחתי טיפול של מוביל מדריך Haley -  של ההדרכה

 בהתאם). 45' ע"(הנחיות במתן התרפויטית האוטוריטה של השימוש את חוו המודרכים שבהם היררכיים

 כוללת ואינה, עקיפה בהנחיה ילתרג בגדר היא, תרפיה כמו, היילי של החיה ההדרכה, וחבריו למינושין

 :המדריך בשיקולי המודרך של שיתוף בהכרח

 Haley directs the movement of therapy, phoning in directives 
to the supervisee. These directives are designed to help the 
supervisee grow in competence as a strategic therapist. She 
changes by doing something rather than by thinking or talking 
about it. Learning happens indirectly, largely outside of her 
awareness (Minuchin at. al, 1996, p. 44).  
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, התרפויטית לעשייה המודרכת של ערנותה בלא המתרחש, העקיף הלמידה תהליך מודגש זה בתיאור

 בחשיבתו" כוח" המושג של למרכזיותו קשורה היילי של זו גישה. חיה הדרכה במהלך נחיתמו היא שאליה

 :וחבריו מינושין אומרים משפחתית-התרפויטית

 Haley views human interactions as interpersonal struggles for 
control and power. The power to which he refers, however, is not 
necessarily the control of another person; rather, it is the control of 
the definition of the  relationship. The goal of therapy, in his view, 
is to redefine the relationship as a means of exercising power 
within the family (Minuchin’ 1996, p.43).  

Withaker ,כוח ממאבקי הימנעות תוך, "המטפל של הכוח לעמדת מקום הוא אף מייחד, יליהי כמו 

). 217-229' ע, Neil, and Kniskern ,1982: ראה( המשפחה - המטופלים קבוצת עם" גלויים

 מתייחס הוא). 5' ע, שם" (המטפל בעצמיות הכוח בסיס חשיבות" של הרעיון את שואב הוא מאייכהורן

 :וטוען, פוליטי הליךת כאל, התרפיה לתחילת

 Since the family therapist is not able to rely upon the minimal 
transference relationship established in family therapy, he must 
establish a therapeutic relationship through the use of what 
Whithaker terms  "power tactics”( Neil, and Kniskern, p. 272).  

, והאינטראקציונלי האסטרטגי המשפחתי המטפל של הכוח עמדת את מתאר, לויטאקר בהמשך, אנדולפי

 :במשפחה שינוי לחולל מנת-על המציאות כמחויבת

…the family therapist believes that his initial task is to make 
breaches in the family system... An operation of this kind requires 
the therapist to work from a position of power, for he must 
immediately confront the most rigid forces operating in the 
system. Often this confrontation leads to what Carl Whithaker has 
described as the “battle for control.” From the very beginning of 
therapy, the therapist must demonstrate to the family that he is 
strong enough to control the family successfully. He must be able 
to maintain a one-up position consistently. This battle for control 
permits the family group to judge whether the therapist is strong 
enough to support it during an eventual process of change. If the 
therapist is not capable of leading—that is, of dictating the rules of 
the relationship consistently—he will eventually be sucked into the 
habitual transactional models of the family (Andolphi, p. 97).   
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 בטענה, מניפולטיביים היבטים כמכילות משפחתיות ולתרפיות אסטרטגיות לתרפיות התייחסויות

, אנדולפי  של מהערכתו עולה כך. להפרכה ניתנות, עצמית לקביעה יכולתה את לאבד יכולה שהמשפחה

' ע( כוח עמדת המטפל עמדת של היותה מעצם נובע אינו, מטפלים של בהתייחסותם כבוד שהיעדר הטוען

 שרבים היילי של האיסטרטגית בתרפיה בדונם, וחבריו מינושין של מדבריהם עולה דומה הערכה). 97

 עבודתו עם שנים בת הכרות על המסתמך מינושין לטענת". מכבדת וכבלתי מניפולטיבית"כ לתארה נטו

: ועוד זאת).  44' ע( למטופליו רב וכבוד דאגה של סיח על מבוססת האיסטרטגית גישתו, היילי של

 בני בין ובאמון, בהדדיות, בשיתוף עליה"ל, דבר של בסופו, מביא בכוח היילי של האסטרטגי השימוש

 ). 9' ע, שם" (היילי של האסטרטגיה של המהות" אלה גורמים בהיות, שבטיפולו" הזוג

 בסיום, 1 בדוגמה. מ של ההדרכה בגישת, נוספים בריםד בצד, מצוי וחבריו מינושין  של לגישתם ביטוי

 עשוי, היילי את המתאר מינושין של במונחיו.  ובמטופלים במטפל ההתנהגותי בשינוי המתמקד האירוע

 המטפל את המדריכה תיאור. המשפחה בני בין התקשורת בתחום ושיתוף הדדיות לפיתוח להביא התהליך

 השינוי ותיאור, המטופל הילד עם פנים אל פנים לדבר שלמד בכך "היה שבו מהמקום יצא, השתנה"ש כמי

 עם אדבר שאני טוב ושזה, לדבר יודע לא שאני חשבו שקודם הבנתי" - הילד מדברי כעולה במטופלים

 .  זה בכיוון מצביעים אכן)", לכן קודם משהיה ברור דיבורו( לפעמים אבא

 את מעלה, חינוכי-סמכותי אינטראקציה דגם דרך,  שלה הכוח בעמדת. מ המדריכה של הגלוי שימושה

 בינה התנהגותית דמיות של בסיטואציות כמטפלת המדריכה את מנחה, חיצוני מנחה בהיעדר, מה השאלה

 או, ויטאקר של האבסורד בתרפיית כמו, במטופלים עצמה בזיהוי מסתייעת היא האם. מטופלים לבין

 בבואו ויטאקר שנוהג כפי, שותף-במטפל מסתייעת היא שמא או,  Loriedoשל הפרדוכסלית בגישה

; משפחתי טיפול של בגישות הרווח, זה אחרון אופן? המשפחתית המערכת לתוך הישאבות למנוע

 אלה כל – חיצוני מומחה של בעמדה שותף במטפל השימוש; המְראה מאחורי מטפל בצוות ההסתייעות

 טיפול של" הכוח פוליטיקת"מ כחלק, בהם להשתמש מרבים מערכתיים משפחתיים שמטפלים כלים

 מסתייע, מערכתי משפחתי בטיפול המודרך וכמוהו, המשפחתי המטפל). Withaker ,1982( משפחתי

 שימוש ולשם, מטופליו עם נתון הוא שבו המערכתי היחסים הְקשר ראיית לשם שותפים-במטפלים

 המטפל של) הכוח עצם את ולא( וכוח עמדת צמצום מצוי  אלה אופנים מול. למטופליו שבינו בדמיות
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 עמו וחווה, השתקפותי עצמי זיהוי לשם בו מסתייע, מטופלו חסרון עמדת אל היורד, ההידמות בתרפיית

 .     הדדית הידמות דרך תיקון ואתה-כאני

, 1996( וחבריו Minuchin ידי על המתוארת המתערבת התרפויטית הגישה של בחשיבותה ההכרה בצד

 הופמן שמכנה כפי", קולוניאלית מנטליות"מ ההסתייגות הנוכחי המחקר במסגרת מתקיי), 10-16' ע

 וממנו, המטפל אל המדריך מן,  מטה כלפי יודע של כוח מעמדת השפעה. הדדיים ובלתי היררכיים יחסים

 .  וחבריו מינושין מצד מספק לדיון, להערכתי, זוכה אינה, המטופל אל

 Withaker ו- Loriedo ,האבסורד דרך על בעצמם המשתמשים מתערבים שפחתייםמ מטפלים 

 באופן שלא המטופל אל ירידה מדגימים, למטופל בינם התנהגותית דמיות של זיהוי תוך, והפרדוכס

 . ההדדית ההידמות תרפיית של לרוחה קרובים זה ובמובן", מטה כלפי" היררכי

 סכום

 זיהוי שכללו ההשתקפות אירועי כלב. בהשתקפות הדדי ובלתי הדדי בשימוש מתמקד הדיון פרק

 הדמיות תחום את או הבעיה תחום את שמחולל כמי המטופל תואר, מטפל של מסתייע או עצמי השתקפותי

, הדדית השתקפותית אינטראקציה מתפתחת בהמשך". פעולה עמו לשתף" למטפל וגורם, השתקפות -

 מנקודת ההשתקפותי האירוע שמעותמ הבניית. הדדית גרימה של מערכתית הקיברנטית לחשיבה בהתאם

 תרפיית של מזו אפוא שונה, אלה בגישות הדדית השתקפות של תהליך כמחולל המטופל של כניסתו

 תיקון של כמחולל למטופלו בינו ההדדית ההשתקפות תהליך אל המטפל נכנס זו בגישה. ההדדית ההידמות

 .ופלובמט עצמי השתקפותי לזיהוי מכוונות מתוך, עצמי צמצום דרך

 קורס של ההשתקפות באירוע במיוחד בלט, מטופליו בפני המטפל חסרון השתקפות גילוי של ההדדי הממד

 אינטראקציה במונחי חשיבה. הדדית הדרכתית בגישה רבה במידה מעוגן שהיה, השני ההדרכה

 והשימוש - זו הדרכה גישת שואבת שמהם - ויטאקר ושל אנדולפי של,  אבסורדית או פרדוכסלית

 דגש. זו דוגמה של התרפויטית ההתערבות להבנת תיאורטי רקע משמשים, וולה לוריידו של בפרדוכס

 צלילת". מטופלו בפני המטפל של המשתקף חסרונו גילוי" הנוכחי במחקר שמכונה מה על בה מושם

 של המשותפת צמיחתם; אנדולפי של כתיאורו לנורמליות שיגעון בין למפגש מטופלו עם ביחד המטפל
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 במטפל המטופל טיפול של אפשרות; ויטאקר של כתיאורו הדדית משחיקה והימנעותם והמטפל המטופל

 באופן המתערבים משפחתיים מטפלים של דגשים אלה כל; וולה לוריידו בגישת זה בשם בפרדוכס

 גישותיהם. התיקון בתהליך במטופלים המשתקף חסרונם בגילוי שימוש תוך, מטופליהם עם דיאלוגי

 של הבעיה רמת אל המטפל ירידת על בדגש, ההדדית ההידמות תרפיית של הצמצום לדינמיקת ותדומ

 . בהם הנשקף המטפל של זה חסרון תיקון של והדגמה גילוי תוך, מטופליו

 הקטגוריה מן דינמית-פסיכו באורינטציה שלא ההדרכה קורסי של השתקפותיים לאירועים בהשוואה

, דינמית-פסיכו בהמשגה רווי שהיה, הרביעי ההדרכה קורס של פותההשתק אירועי נמצאו, ההדדית

 של במונחים ההְמשגה מן פחות, זו בגישה שאבו בהשתקפות הדדיים שימושים. גבולית במידה הדדיים

 ברקע אשר, הדדית המערכתית לאינטראקציה יותר קשורים והיו, השלכתית הזדהות ושל מקביל תהליך

, זו הדרכה גישת במסגרת השתקפותי עצמי לגלוי המטפל להכוונת משךכה. הקורס מנחות של חשיבתן

 המחריפה הדילמה רקע על, נגדית העברה גילוי ושל גילוי של בנושא תיאורטיות התייחסויות הובאו

 .אישיות-בין אנליטיות גישות של אנליטיים תרפיה ביחסי הדדיות/אסימטרייה של, התשעים בשנות

 בגישות משתקף חיסרון של עצמי לגילוי מטופלים והכוונת, הקורסים ותממדריכ אחת של עצמי גילוי

 בגישות המצוי יותר רב הדדי תיקון של פוטנציאל על מצביעים, דינמית-פסיכו בהְמשגה רוויות בלתי

 מסתמכות, הנוכחי המחקר במונחי. פרדוכסלי מתערב שימוש על דגש השמות באלה במיוחד, מערכתיות

 ים/השותף בפני המדריך או המטפל של משתקף חיסרון של עצמי גילוי על מכל יותר אלה גישות

 . ים/האחר

 שנצפה, התרפיה יחסי של הפנימי סובייקטיבי-הבין המעגל שפת מתוך ההידמות שדה רקימת של הממד

 ההבחנה רקע על הוסבר, הדדית הבלתי הקטגוריה של ובאלה ההדדית הקטגוריה של השתקפות באירועי

 נהוג. רבות משפחתיות מערכתיות תרפיה בגישות מופיעה זו הבחנה. הְקשר או תהליך ביןל תוכן בין

 המצויות אינפורמציה של רמות שתי או, תקשורתי מסר של היבטים שני ובתהליך בתוכן לראות

 האינטראקציה הקשר ראיית עם, והמטופלים המטפל מפגש של החוויה שפת שילוב. אישית-בין בתקשורת

 מתן או, משתקף חיסרון של מחדש הגדרה מאפשר, המודרכים צוות ושל ההדרכה של יההצפי מעמדת

 . תיקון לשם הדמיות לתחום חדשה משמעות
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 המטפל של החוויה שפת על ההסתמכות ביטול תוך, ההשתקפות או הדמיות תחום של מחדש הגדרות

 שונות בגישות בידע כוחני שוכשימו ההידמות שדה של כוחניות כרקימות אופיינו, מטופליו עם ממפגשו

, משפחתיות תרפיה בגישות ידע של כוחניים משימושים והסתייגות, זה לתהליך ערנות. הדרכה של

 מנטליות" המונח בעזרת. הופמן לין שמציינת כפי,  חברתית ההבנייתית האוריינטציה את מאפיינות

", מטה כלפי לטפל" המונח וכן, יתרפויט שימוש של וכוחניים היררכיים אופנים לתיאור" קולוניאלית

 .   הנוכחי במחקר שנגלו אלה כמו, ההידמות שדה רקימת של כוחניים אופנים גם לתאר אפשר

 בקנה העולים כוחני שימוש של אופנים נצפו, כאן שנבחנו הדדיים הבלתי ההשתקפות אירועי במסגרת

 המטפל ביחסי השינוי תהליך דמתמק, הדרכה של זו בשיטה. סמכותית היררכית הדרכה גישת עם אחד

 של ההדרכה בגישת". ונשמע נעשה" של בדרך הפעלתו ידי-על המטפל את מנחה כשהמדריך, והמטופלים

 התנהגותית דמיות של בתחום והמטופלים המטפל שינוי של זמני-בו תהליך נצפה, הראשון ההדרכה קורס

 משפחתיים מטפלים של היחלצותם. ותיהשתקפ עצמי לזיהוי ההדרכה ידי-על כוון שהמטפל בלא, שבינם

 שותפים במטפלים היעזרות בעקבות רבה במידה מתאפשרת, כוחניות-ההיררכיות מעמדותיהם מערכתיים

 או/ו מערכתית ראייה בסייעני משפחתיים מטפלים של אלה שימושים". מומחה" לעמית ההפניה ודרך

 המטפל של - כוחו לא -  הכוח עמדת צמצוםל, והשונות הדמיון דרך על, מושווה השתקפותי עצמי זיהוי

, השתקפותי עצמי זיהוי לשם בו מסתייע, מטופלו של החסרון עמדת אל יורד הלה. ההידמות בתרפיית

 .     הדדית הידמות דרך תיקון אתה-כאני עמו וחווה

 וקשור במחלוקת שנוי ונמצא, נידון מערכתיות משפחתיות תרפיות במסגרת בכוח שימוש של הנושא

 משפחתי טיפול גישות". פיקוח"ו שליטה" כמו ובמונחים זה במונח שימוש של שונים להקשרים

 התרפויטי המפגש ראיית על מסתמכות, כוחניות כלא מאפיינת שהופמן, חברתית הבנייתית באוריינטציה

 התאםב. וחבריו מינושין של נוקבת לביקורת זוכות אלה גישות. סובייקטיבי-בין הדדי דיאלוגי כמפגש

 . ומרוחק" עצור" כמטפל מודרני-הפוסט ההבנייתי המטפל מתואר, זו לביקורת

 שבהן, הדדיות מתערבות גישות לבין, הדדיות בלתי כוחניות מתערבות מערכתיות גישות בין הבחנה

 של דמיונן רקע על נוצרה, השתקפותו את מזהה הוא שבה מטופליו חסרון לעמדת ירידה המטפל מדגים

 . הכפולה ההשתקפות דרך והתיקון ההדדית ההידמות לתרפיית אלה התרפי גישות
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 פרק ח':
 

מקומן של "המראה" וה"השתקפות" בתהליכים של 
דיון    -מודרני-שינוי תרפויטי, על רקע המהפך הפוסט

 מסכם

 

 דרך תרפויטיות בסיטואציות המטפל השתנות את הבוחן לחיבור מסכם דיון הוא הנוכחי הפרק

 דרך המטפל השתנות לרעיון  מטפורה מעין מהווה זו גישה. ההידמות תרפיית אמצעותב"  השתקפות"

, השתקפות דרך מטפלים השתנות לבחינת כעדשה משמשת היא הנוכחי במחקר. במטופל השתקפותו

 בהשתקפות התרפויטי לשימוש ביחס הייחודית תרומתה. משפחתי בטיפול חיה הדרכה של בסיטואציות

-התרפויטי בשיח המועלות, ובהשתקפות במראה מטפוריים משימושים תייגויותההס לנוכח, מודגמת

 של לסילוקן קונסטרוקטיביות -דה מקריאות השואבות הסתייגויות; השמונים שנות סוף של מקצועי

 .ספרותי-והביקורתי הפילוסופי בשיח הנשמעות, הדיבור מן מראה מטפורות

 הדגמת תוך, הללו קונסטרוקטיביות-הדה לקריאות השיבל שנועד לחיבור מסכם דיון הוא הנוכחי הפרק

 השואב זה שימוש בצד. ההידמות בתרפיית ובהשתקפות במראה המטפורי השימוש של התרפויטי כוחו

 מראה של ובמטפורות במושגים שימושים של סיכום מובא, חסידית -היהודית החשיבה ממסורת

 מטאפורות מוצגות, בהמשך. מודרנית מערבית חשיבה במסורת המעוגנות תרפיה בגישות, והשתקפות

 המצויות, חסידית-היהודית החשיבה ומסורת המערבית החשיבה מסורת של טיפוסיות-ארכי השתקפות

 . ובהשתקפות במראה התרפויטיים השימושים ברקע

 תרפויטי-והפסיכו הפסיכולוגי בשיח השתקפותי-המטפורי השימוש  של מקומו בשאלת דיון כולל זה פרק

 המְראה של סילוקה רקע על - כוחניים יחסים של קונסטרוקציה -ובדה, השמונים שנות מאמצע חלה

 .White  של נראטיבית קונסטרוקטיבית-הדה בתרפיה

 השתקפות בדינמיקה של תהליכים מקבילים

 כמתרחש המתואר, המקביל לתהליך או ההשתקפות לתהליך מוקדש זה חיבור של הראשון  הפרק

 בחלק הכלול" הקבלה" או" השתקפות" המונח. דינמיות-פסיכו ולתרפיות לאנליזות דרכהה בסיטואציות
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 בין השתקפויות של סטרית-דו או סטרית-חד השפעה. המשתנים שימושיו  רקע על נידון, אלה מגישות

 ( אלה בגישות הדיון של מרכזי ציר היא, הדרכה ליחסי תרפיה יחסי ובין, ומטופל מודרך-מטפל, מדריך

Ekstein ו Walerstein ,1958;Doehrman  ,1976 ; Gediman ו- Wolkenfeld ,1980 .(

. מערכתיות משפחתיות לתרפיות הדרכה בגישות גם השמונים שנות מסוף רווח מושג הוא" מקביל תהליך"

. משפחתי בטיפול ההדרכה בשיח לאחרונה העולה" איזומורפיזם" למושג חלופי כמושג משמש הוא שם

 משפחתיות לתרפיות הדרכה בסיטואציות" השתקפויות" לחקירת רקע משמש המקביל יךבתהל דיון

 . הנוכחי החיבור של במרכזו המצוי אמפירי מחקר במסגרת מערכתיות

 המתוארים יחסים בדגמי התמקדות תוך, בהרחבה נסקרות מקביל ותהליך השתקפות תהליך של גישות

, השתקפות תהליך המגדיר ראשון אנליטיקאי), Searles)1955 . ומטופל מטפל, מדריך בין במסגרתם

 אשר, המודרך עם יחסיו במהלך המדריך ידי-על הנחוות", סובייקטיביות" ופנטזיות לאמוציות מתייחס

 מה על בעיקר מתבסס תיאורו. מטופלו עם מטפל-מודרך יחסי שוטף באופן המאפיינים מתהליכים נובעות

 ההשתקפות השערת). Doehrman ,1976" (תקפותההש השערת" בשם המשך בגישת שיכונה

. השתקפות הקולט המדריך אל, המטפל דרך המטופל מן רגשית השפעה של כיווני-חד לתיאור מתייחסת

Gediman  ו-   Wolkenfeld )1980 (ו- Wolkenfeld )1990 (השערת" את מולה מעמידים 

 בכיוון משתקפת השפעה לתיאור),  reverse mirroring” hypothesis“'" (הופכי ראי-שיקוף'

 . ההפוך

 מגיעה, אלה גישות במרבית דיון של מרכזי ציר המהווה המקבילה או, המשתקפת  ההשפעה כיוון שאלת

  -ו  Gediman של בגישותיהם מקבילים כתהליכים ממדית-רב השפעה של בתיאור מיצויה אל לכאורה

Wolkenfeld)1980 (ו- Wolkenfeld )1990 .(נסחמ, כן כמו Wolkenfeld עזרה דגם 

 מתואר זה דגם. ילד-הורה יחסי של" אוניברסלי טיפוסי-אב" כדגם, והדרכה תרפיה ביחסי פסיכואנליטי

 בהתאם המתנהלים, למודרך מדריך בין הדדיים ובלתי שוויוניים בלתי, כוחניים סמכות יחסי המשך כַמבנה

 ). Lesser  ,1984 ;Wolkenfeld ,1990:ראה( ומטופל מטפל בין גם  המקביל לתהליך

 לאפיון מתאימים,  מקביל תהליך של דינמיות-ופסיכו אנליטיות בגישות ותרפיה הדרכה יחסי של תיאורים

 בספרות מדיונים השואב אחר בתיאור. ומטפל מודרך, מדריך בין והיררכי סמכותי יחסים דגם של
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 המדריך --ביחסים צד כל שמביא טיםלקונפליק בהתאם,  לאיוסי – אדיפלי כדגם לתארו ניתן ההדרכה

 זה דגם על המלמד ההדרכה בספרות הדיון.  לבן באנלוגיה והמטופל המודרך; לאב באנלוגיה והמטפל

 ושל מודרכים של, מדריכים של הדדיות ובלתי כוחניות לעמדות התייחסות וכן, לחרדות התייחסות כולל

 -ו Ekstein   ידי-על מתוארים, היררכית הדרכה לש כוחניים והיבטים מתח רוויי קונפליקטים. מטופלים

Walerstein)1958 .(בגישת הנידונה מדריכים חרדת תיאור בצד, והאובייקטיבי היודע המדריך אשליית 

Lesser )1984 ,(דינמיות-פסיכו ובתרפיות באנליזות מדריכים מצד כוחני יחס  על  מצביעים. 

 המאופין, מודע בלתי השתקפותי כדגם ", נגדית ברההע"ו" העברה" במונחי מתואר השתקפות תהליך

 תהליך  ברקע מצויים העברה יחסי, מטינסון לפי). 1975(Mattinson  ידי-על) I-it"(לז-אני" כיחס

 מה" שהיא, ההשתקפות לעומת, זאת". ההיסטורי העבר מן ההווה אל שנישא מה" בהיותם, ההשתקפות

, מטינסון פי על, העברה יחסי". ההדרכה של הסמוכה יטואציההס אל הקליינט עם המיידי העבר מן שנישא

, יותר מציאותית בדרך זאת לעשות המתקשים אנשים בשביל מגע ליצירת מיוחד באופן שימושית דרך הם

, הנדרשת הגמישות עם, האחר ממשות ידי-על מושפע להיות במקום. אמיתיים 'אתה-אני' –ליחסי תחליף"

 ).33' ע, 1975, מטינסון" (הפנימי העולם של—לז-אני—של סיטואציה ידי-על נשלטים[ היחסים] הם

 התהליך חוקרי כל" השתקפות תהליך" בשם התהליך את המכתירים ומטינסון סירלס של גישותיהם בצד

 המונח פני על שליט הפך) parallelism"(הקבלה" המונח. מקביל תהליך השם את פניו על העדיפו

  הפרדה של מובן מצוי" הקבלה" המושג של  הלועזי המונח ברקע', א בפרק שתואר כפי". השתקפות"

 הקבלת" בצירוף  כמו, קבלה ושל חיבור של מובן המכיל, העברי המושג מן בשונה( חשיבתית ודואליות

 התהליך עם אחד בקנה עולים אינם", מקביל תהליך" והצירוף  זה מונח). 41"פנים קבלת" שמובנו" פנים

 אינטראקטיבי תהליך שהנו, לתאר באיםWolkenfeld  -וDoehrman , Gediman -כ שחוקרים

 כחוקר בעת בה המשמש מדריך של המבט לנקודת מתאים הקבלה המונח, שטענתי כפי. והדדי ממדי-רב

 קטעי כבשני בם וצופה" תרפיה יחסי"ל" הדרכה יחסי" בין המשווה, לתהליך מחוץ אל עצמו את המוציא

 תהליכים מאחורי העומדת לתפישה בהתאם השתקפותי-המטפורי השימוש לש עיצובו. נפרדים טקסט

                                                           
 שושן, ירושלים, קרית ספר, תשט"ו. -עיין ערך הקבלה, מילון אבן  41
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 דגם מאפיין אותם, ההידמות בתרפיית המופיעים המקבלים התהליכים של מזה, לפיכך, שונה מקבילים

 .ואתה-אני היחס

 מפת השתקפויות דואלית דיאלקטית

 הכוללות אנליטיות גישות נבחנות, המקביל התהליך בגישות בהשתקפות המטפורי בשימוש לדיון כרקע

 מפת אל מורחבות אלה. התרפויטי המפגש תיאור לשם למטופל או/ו למטפל מראה מטפורת של יחוס

 שימושים על בדגש, הנוכחי החיבור של' ב בפרק הנפרשת תרפויטית-פסיכולוגית השתקפויות

-חד כמראה המטפל דגם מצוי זו מפה של האחד בקצה.  והאגו העצמי להתפתחות הקשורים השתקפותיים

 מודע בלתי באופן המנחה כמראה המטופל דגם – השני בקצה); Freud )1912 בגישת למטופל סטרית

 שני בין. זולתי  אינטראקטיבי השתקפותי דגם הבונה) Casement )1984 בגישת, המטפל עבודת את

. לזה זה כמראה לוהמטופ המטפל משמשים זו גישה פי על). Little )1951 גישת מצויה הללו הקצוות

 ולשתפו כבמראה בו להיעזר, מטופלו בפני רגשותיו את לאטום לא לגיטימציה למטפל ניתנת בגישתה

 .חווה שהוא במה לעתים

 בהשתקפות והמשגתי מטפורי שימוש כוללת, יותר רחבה תרפויטית-פסיכולוגיית השתקפויות מפת

 ובגישה, הינקות לאורך העצמי ושל האגו של ההתפתחות את הבוחנות אנליטיות בגישות ובמראה

 או/ו מטפורי בייחוס שימוש עושות זו במפה הכלולות תרפיה גישות. העצמי שיקוף של ריאנית'הרוג

 באמצעות ידו-על משוקף, המטפל במראת המשתקף, המטופל. ולמטופל למטפל נבדל השתקפותי המשגתי

 משליך, אמפטי) mirroring" (ראי-קוףשי"ל זוכה הוא. אמפטי תרפויטי ככלי)reflection" (שיקוף"

. המטפל על כמטופל אנלוגי באופן השתקפויותיו את ומשליך, כפעוט אשלייתי באופן שלו הדימויים את

 של מחודשת הגדרה למרות. המטפל של לצדו ולא, המטופל של לצדו מיושמת הנרקיסיסטית הפתולוגיה

 למטפל לגיטימציה ומתן, הנורמטיבי המרכז אל  הסטתו תוך, העצמי בפסיכולוגיית" נרקיסיזם" המונח

 . רצון משביע אינו המיוחל המושגי השינוי - נרקיסיסטים צרכים בעל הוא אף להיות

 נותרו, סובייקטיבי-כבין התרפויטי המפגש ואפיון הנרקיסיסטית האדרת שולי אל המטפל הכנסת למרות

), Wolf)1985. אתה-או-אני ליחסי אםבהת הסמויה במשמעות מנוסחים אלה בגישות התרפיה אופני
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 הגל של השימוש על הנשענת, סובייקטיביויות של כדיאלקטיקה הללו התרפיה יחסי את מגדיר

 . אותם המקיפה יותר גבוהה לאמת כמתמזגים נראים ניגודים שבאמצעותו כתהליך, בדיאלקטיקה

 התרפויטית האנלוגיה בהש, הלקניאנית  התרפיה ברקע גם מצויים דיאלקטיים אתה-או-אני יחסי

  - על מבוססת המְראה בשלב דמותיים  מטופל מטפל יחסי  של התפתחותית

This illusion of unity, in which a human being is always 
looking forward to self-mastery, entails a constant danger of 
sliding back again into the chaos from which he started; it hangs 
over the abyss of a dizzy Assent in  which one can perhaps see the 
very essence of Anxiety (Lacan, 1953, p. 15). 

 יחסי ואחרים מהלר מתארים שבו באופן גם מופיעים אשלייתית הדדיות ושל דואלית אחדות של מונחים

 נפשיות-גופניות הלוצינציות ושל דלוזיות של מיזוג" יםכולל אלה. סימביוטי התפתחות שלב של ילד-אם

, ואחרים Mahler" (משותף גבול בתוך דואלית אחדות של—אומניפוטנטית מערכת"ו" אומניפוטנטיות

 ). 51-2' ע ב פרק: ראה) (44-45' ע, 1975

 של ןבעיקרו הכרוכות מטפוריות דרכים הן, הטבע של כמראה mind-וה, במים נרקיסוס של השתקפותו

 יחסים בתוך הלכודה הנרקיסיסטית האישיות אודות החשיבה ברקע מצוי זה עיקרון. חשיבתית דואליות

 מצוי זה עיקרון.  Rankשמתאר הכפיל של הפתולוגית דמותו וברקע - ממשי-פנים-אל -פנים-היעדר של

 .לקן שמתאר,  ממוות הנרקיסיסטי הפחד ברקע  כן כמו

 ניתנת הפסיכואנליטיים בכתבים כי הטוען), Wright )1994  ידי-על נהנידו" פנים היעדר" של התופעה

 כמראה mind-ה מן המעבר. אותם לזנוח ממשיכים תיאורטיים וניסוחים, לפנים מאוד מועטה לב תשומת

), 1967( Winnicott ושל) Searles )1963 של בגישותיהם בראשונה המופיע, כמראה המטפל פני אל

 ביחס חשיבתי מהפך אפוא מהווה זו חלופה. אשלייתית כמראה mind -ל מטפורית חלופה יוצר

 של אמצעי ראה שבה החפצית הממשית המְראה באמצעות לספק ניסה שלקן מזו שונה  היא. להשתקפות

 תפישת של יוצריה הם ווויניקוט שסירלס נראה. ממנה מסתייג Winnicott ואשר, אנושית התפתחות

 mind-ה  שבה תרפויטית מגישה מעבר מסמנת זו תפישה. נליטיתהפסיכוא בתיאוריה חדשה מראה

 כמראה המשמשים המטפל לפני רבה חשיבות מיוחסת שבה גישה אל, נעדרים המטפל ופני כמראה משמש
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 המסך לרעיון המתנגדות שתיים מתוך" הרדיקלית הפרדיגמה"  של המובהק נציגה - סירלס. למטופל

  הכלולה משמעות;  ואטימה הפרדה של במשמעות mind-ה של ראההמ נגד מתריס -)  המראה או( החלק

 צלולה כמראה הטובה הֵאם משמשת ויניקוט בגישת. למטופל כמראה המטפל את פרויד של בתיאורו

 פני של מכוחם נובעת אך, כיוונית-חד היא ויניקוט בגישת השתקפות. בממשותו אותו בראותה, לתינוקה

. מראה משמשות אינן דיה-טובה-שאינה האם פני. לתינוק מראה משלש, mind-ה של ולא, הטובה האם

 עולים,  וויניקוט סירלס בגישות למטופל כמראה המטפל פני של אלה השתקפותיים תרפויטיים שימושים

 חשיבה במסורת מעוגנת זו גישה. ההידמות בתרפית מקבלים תהליכים של  דינמיקה עם אחד בקנה

 . פנים אל פנים של הדדית קפותהשת של רעיון במרכזה המעמידה

 קונסטרוקציה-מותה של מטפורה ו"תחייתו" של סיפור חיים חדש בתרפיית דה

 מאמצע במיוחד בולטים, תרפויטיים-פסיכו הקשרים מתוך מראה במושגי השימוש את לשרש ניסיונות

 בחילוץ דונוב אלה ניסיונות ברקע המצוי לתהליך מתייחס) Rorty )1979 הפילוסוף.  השמונים שנות

 ). mirroring" (ראי-שיקוף"ב משביה קנטיאנית-הפוסט המודרנית המערבית הפילוסופיה של תרפויטי

 מחלתו-תכונתו היא) glassy essence"(מראה דמוית המהות, "רורטי של התרפויטית האנלוגיה ברוח

, רורטי לפי. שתנהמ ובלתי נצחי אמיתי ידע השגת דרך ודאות אחר המחפש, המודרני המערבי האדם של

 :שכן, המְראה דימוי בגלל, המודרנית הפילוסופיה", פציינטית"ה של מחלתה נגרמת

It is pictures rather than propositions, metaphors rather than 
statements, which determine most of our philosophical 
convictions. The picture which holds traditional philosophy 
captive is that of the mind as a great mirror, containing various 
representations—some accurate, some not—and capable of being 
studied by pure, nonempirical methods .Without the notion of the 
mind as mirror, the notion of knowledge as accuracy of 
representation would not have suggested itself (Rorty, p. 12).   

. Descartes של הדואליזם לבין כמראה mind-ה רעיון בין לצמידות מתייחס רורטי של זה תיאורו

 ישויות שתי הנן והגוף  -mind ה פיה שעל, מתפשט לחומר חשיבה בין דקארט של לחלוקה הכוונה

, המודרניים גלגוליו על החשיבתי הדואליזם שעון שעליו כגורם בגישתו מוצג המְראה דימוי. נפרדות

, התרפויטית לאנלוגיה בהמשך. המודרנית המערבית הפילוסופית המסורת של ידע-מארגן וכעיקרון
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-ה תכונות פי על אדם בני בין מחלוקה נובעים, הטבע של כמראה mind-ה של הדימוי ותמונת הדואליזם

mind שלהם  : 

The rise of the notion of knowledge as a matter of rightly 
ordered inner representations—an unclouded and undistorting 
Mirror of Nature—was due to the notion that the difference 
between the man whose beliefs were true and the man whose 
beliefs were false was a matter of “how their minds worked”(p. 
248).  

  ו  ,Wittgestein, Heidegger בעקבות, רורטי מנסח שאותה – במשבר דיסציפלינה להבריא הדרך

Dewey ,מראה דימויי של במונחים. הקיימת התפישה נטישת היא –" מדויק כייצוג ידע" של במונחים 

.  הטבע של המְראה של הדימוי של קונסטרוקציה-דה תלעשו הנה העיקרית מטרתו כי רורטי אומר

 מתווה, וראייה מראה מדימויי להימנעות ביחס) 17' הע, 371' ע, שם( Derrida של להגיונותיו בהמשך

 :השקפתו את רורטי

We must get the visual, and in particular the mirroring, 
metaphors out of our speech altogether. To do that we have to 
understand speech not only as not the externalizing of inner 
representations, but as not a representation at all (Rorty, p. 371).  

 הנובע בקושי נתקל פילוסופית תרפויטית לפרקטיקה זה קונסטרוקטיבי-דה רעיון שיישום עולה מדבריו

" מראה דמוית מהות" באמצעות",  אובייקטיביים קריטריונים"ב אוחז היות של קושיה זהו. אנוש מתכונות

 אומר הפילוסופיית הדיסציפלינה של מתלבט מטפל של מעְמדה. ממנה להימנע הניסיון כדי תוך  הנשארת

 : רורטי

The real difficulty we encounter here is, once again, that we are 
trying to set aside the image of man as possessor of a Glassy 
Essence, suitable for mirroring nature with one hand, while 
holding on to it with the other (p. 123). 

    של קונסטרוקציה-הדה בתרפיית, מודגמת הפסיכותרפיה של בתחומה  דומה קושי עם שהתמודדות נראה

White )1991  (לקריאות וייט נענה בגישתו. המטופל עם יחד חדש חיים סיפור המטפל הבונ  שבה 

, וייט מוציא זו בדרך. והשתקפות מראה ממונחי במכוון ונמנע, רורטי של זו כגון, קונסטרוקטיביות-הדה

 כמה להלן אביא. שלו גישתו פי על המותווה התרפויטי לשיח מחוץ אל מטופליו עם יחסיו אזור את
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 מדימויי מההימנעות כתוצאה, לכאורה, המתאפשר השינוי על דגש מתן תוך, זו גישה של היבטים

 . ומראה השתקפות

 מתמקד וייט  - מטופל מטפל יחסי של והשאלה וייט בגישת והשתקפות מראה של קונסטרוקציה-דה

 של) objectifying( וחיפצון) externalizing( החצנה ידי-על, זר  עם לשיח פנימי שיח בהפיכת

 והימנעות, המטופל של לכבודו רבה רגישות ניכרת בניסוחיו. כוח של מאליהן ומובנות מוכרות טיקותפרק

 ביחס וייט שעושה הדגשות לעומת ניכרת זו רגישות. כלפיו כוחנית מהתייחסות המטפל של מודעת

.  ותבתרב המעוגנים, כוחנית התנהגות דפוסי פי על, המטופל כלפי אחרים של כוחניות להתייחסויות

 הוא ידע של תחום: "הבא המרכזי הרעיון ועל, פוקו של רעיונותיו על רבה במידה וייט מסתמך זו בגישתו

-בדה משתמש הוא, לכך בהתאם). 27' ע, White" (ידע של תחום הוא כוח של ותחום, כוח של תחום

 :יםאנש חיפצון במקום הבעיה חיפצון של) counter-praxis" (נגד עשיית"כ קונסטרוקציה

…the practices associated with the externalizing of problems 
may be considered counter-practices to cultural practices that are 
objectifying of persons and of their bodies. These counter-
practices open space for persons to re-author or constitute 
themselves, each other, and their relationships, according to 
alternative stories or knowledges (White, 1990, p. 75).   

 המדויק המובן עם אחד בקנה עולה שאינה בדרך" קונסטרוקציה-דה" במונח להשתמש וייט בוחר, לדבריו

 :מגדירה הוא וכך. למונח )הספרות ביקורת בתחום הדקונסטרוקציה הוגה( Derida שנתן

…deconstruction has to do with procedures that subvert taken 
for- granted realities and practices; those so-called "truths” that are 
split off from the conditions and the context of their production, 
those disembodied ways of speaking that hide their biases and 
prejudices, and those familiar practices of self and of relationship 
that are subjugating of persons’ lives. Many of the methods of 
deconstruction render strange these familiar and everyday taken-
for-granted realities and practices by objectifying them. In this 
sense, the methods of deconstruction are methods that “exoticize 
the domestic" (White, 1991, p. 27).  
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-לדה מובהק באופן תורם, כוח של מאליהן ומובנות מוכרות פרקטיקות של חיפצון, וייט לדעת

 הפרקטיקות את להחצין שנועדו בשיחות אנשים העסקת ייד-על מושג זה תהליך. שלהן קונסטרוקציה

 :מכך כתוצאה". המסכה" מהן יורדת שבהיחשפן אשר, הללו

It becomes possible for persons to take a position on them, and 
to counter the influence of these practices in their lives and 
relationships. These externilizing conversations are initiated by 
encouraging persons to provide an account of the effects of these 
practices in their lives (White, p. 35). 

 לפרספקטיבה מנוגד שהוא בכך, בהשתקפות המטפורי השימוש מן המפורשת הימנעותו את מסביר וייט

 פיה שעל( הדומיננטית הסטרוקטורליסטית הפרספקטיבות מן שונה שתוגי, לדבריו. מתאר שהוא המכוננת

 עבור מטרה משמשת התנהגות( והפונקציונליסטית)  mind-ה של המבנה את משקפת התנהגות

-בדה כשמדובר גם בהשתקפות השימוש מן ווייט מסתייג עוד). 27' ע( הפסיכותרפיה עולם של), המערכת

 :הבאה ההבחנה נדרשת ,לדבריו. נראטיב של קונסטרוקציה

This perspective should not be confused with that which 
proposes that stories function as a reflection of life or as a mirror 
for life. Instead, the narrative metaphor proposes that persons live 
their lives by stories- that these stories are shaping of life, and that 
they have real, not imagined, effects-and that these stories provide 
the structure of life (p. 28).  

 וייט מיישם ושאותה), 1987(  Andersen שיצר) reflecting  team" (המהרהר הצוות" טכניקת

-רב במינוח השימוש. השניים של בגישותיהם המְראה לש קונסטרוקציה-לדה נוסף ביטוי היא, בעבודתו

 צפייה של תיאור ולוייט לאנדרסן מאפשר, והרהור החזרה, השתקפות שפירושו,  reflection המשמעות

 מתייחס), Bruner )1986 בעקבות, וייט. בתוכו ולא, המטופל החושב של-mind ל מחוץ במתרחש

 האירועים על) reflection( הרהור דרך הניתנות ויותהמשמע את יוצר התודעה של הנוף" שבו לאופן

 ). 28' ע, 1991, וייט" (הפעולה נוף דרך נפרשים שהם כפי, העלילות ועל

 סימפטומים של וכמעצבים חיים סיפורי של כמבנים כוחניים יחסים של קונסטרוקציה-הדה בתהליך

 חיפצון במקום הבעיה חיפצון ושל, לאקזוטי המוכר הפיכת של בתהליך וייט בוחר, מטופלים של נפשיים

 תיקון של פוטנציאלי כאזור ומטופל מטפל יחסי זירת  גישתו מציגה, לכך בהתאם. כמקובל, האנשים
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 של לזה" שווה" אינו מטפלים של כוחם שכן", כוח הְפרש" תיאורו לפי מתקיים תרפיה ביחסי. הדדי

). 70' ע, 1995" (בעמדתם הקשורה, האתיתו המורלית, המיוחדת אחריות"ב מהם נבדל והוא, מטופלים

, תרפיה ביחסי המטופל לבין כמטפל בינו כוח הפרש כמקיים עצמו את וייט מתאר שבו האופן בעקבות

 מטפל בו רואים הם. כמטפל וייט של מרכזיותו כלפי בביקורת) 1996( וחבריו Minuchin יוצאים

 מאחרים יותר מעורב להיות נוטה), בנייתיםה הם אף( אחרים עצורים למטפלים בהשוואה אך", עצור"

 :תיאורם פי על זאת עם. מטופליו עם ביחסיו

Probably the most profound thinker among the pioneers in the 
constructionist movement, White is infatuated with language and 
story...His rapid-fire questioning during therapy puts him in the 
position of a “director” who is absolutely central. In externalizing 
the symptom, White anthropomorphizes it and makes it visible to 
the symptom bearers so that they can fight it. When white begins 
to blame the symptoms on “cultural colonization” or social 
discourse, however, he is at risk of dissolving the enemy that he 
made visible back into an abstraction and missing the area of 
interpersonal relationship that makes psychotherapy unique 
(Minuchin at al., 1996, p. 52).   

 את, ווייט מוציא, וחבריו מינושין של מתיאורם כעולה, אישיים-בין יחסים של ורהאז את שבהחטיאו נראה

 של במשמעות עתה העטוי, בסימפטום המטופלים של הדמיונית המלחמה לזירת מחוץ אל כמטפל עצמו

, מבחוץ בסימפטום המטופלים של מלחמתם את מכונן הוא, משקיף אסטרטג של מעמדה. אויב שליט

 יוסטו  - האנשה – השלכה - החצנה - החיפצון תנופת שִחצי  מבלי, קסיביותרפל שאלות באמצעות

 כמטפל וייט אין, מקצועי התרפויטי לשיח מחוץ אל ההשתקפות ואת המְראה את מוציא שהוא בכך. לעברו

 חסר, כן כמו. מחייהם כוחניות פרקטיקות של להחצנה כמושא או למטופליו כמראה בעצמו משתמש

 גישת של אפשריות כוחניות פרקטיקות של שיקוף של קונסטרוקציה-לדה מנחה ניסוח זה בתהליך

 חלק המטפל של השתנותו מהווה, כללי באופן. המטופלים במראת העצמיים חסרונותיו זיהוי ושל, המטפל

 : שכן, למטופלים המטפל בין" פתוח דיבור"מ

Inevitably, we change each other's lives, often in ways that are 
hard to speak of. But I think that the awareness of the 
contributions that all of the parties to this interaction make to each 
other's lives is very important. And, here I would particularly like 
to emphasis the importance, to me, of acknowledging the ways in 
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which these interactions are life-changing for me - the importance 
of finding an appropriate way of openly speaking of this within 
the therapeutic context (White, 1995, p. 57).  

 בכוח לשימוש שיש ,הבונה הפוטנציאל בצד", המרעיל"  לפוטנציאל ערנות של בתחום מוביל כמטפל

 מחיי כוחניות פרקטיקות של קונסטרוקציה-בדה הצורך מן מתעלם וייט אין, תרפויטיים-פסיכו בהקשרים

 של קונסטרוקציה-דה"ה. זה בתהליך ההשתנות אופני את מבאר אינו הוא, זאת עם. מטפלים

, מטפלים של והכשרה ההדרכ לסיטואציות רק ידו-על מופנית, וייט בפי מכונה  שהיא כפי", פסיכותרפיה

, זו טכניקה). reflecting team)  (1995 ,172-198( המהרהר הצוות בטכניקת שימוש נעשה בהן אשר

 בעודם[ מטופלים] אחרים חיי על צוות חברי עם שיחה" של הרעיון על מבוססת', ד בפרק המתוארת

 :חהכו בנושא Fucault של חשיבתו על מסתמך  וייט). 181' ע, שם" (נוכחים

The  thought that there could be a state of communication 
which would be such that the games of truth could circulate freely, 
without obstacles, without constraint and without coercive effects, 
seems to me to be Utopia…I don't believe there can be a society 
without relations of power…The problem is not of trying to 
dissolve them in the utopia of a perfectly transparent 
communication, but to give one’s self the rules of law, the 
techniques of management, and also the ethics, the ethos, the 
practice of self, which would allow these games of power to be 
played with a minimum of domination (Fucault, 1988, p. 18). 

" שליטות של מינימום"ל במכוונות פסיכותרפיה של קונסטרוקציה-הדה תהליך את וייט מנסח, זאת ברוח

 בשיח חלופיות צפיות של תהליךכ להדרכה וייט מיישם שאותה, המהרהר הצוות בטכניקת. מטפלים מצד

 מודרכיו את וייט מכוון, כמנחה עמו המהרהר הצוות של בשיח או, כמנחה עמו המטופלת המשפחה של

 ושל, מטופלים בעיות על" האמת" של תיאוריה לבנות הניסיון. מרעילות כוחניות תגובות" לבלום"

 בהנחית, מוצא –" עצה מתן" או", ירהחד" "כדגם שימוש", "הוראה", "בעיה פתרון", "מדיניות קביעת"

 דברי של, כדבריו", הרעלים ניקוי" מתאפשר, להבנתי. המהרהר הצוות אנשי של לשיח מחוץ אל, וייט

 :אישית חוויה של במונחים כשיתוף, פסיכותרפיה של קונסטרוקציה-הדה בתהליך נאמרו שלא מטפלים

There is always an unequal distribution of power in the 
therapeutic context, regardless of the steps that are taken by 
therapists to render the context of therapy more egalitarian…the 
potential for this unequal distribution of power to be disqualifying 
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and objectifying of people is greater in team contexts. In view of 
this, it is important that steps be taken to counter possible toxic 
effects of this power imbalance, to reduce the potential for harm. 
One contribution to such steps is for reflecting team members to 
assist each other to deconstruct their responses. (1995, p. 188).  

 בתשובה. המקביל לתהליך בהתייחסות גם כלול, כמדריך וייט של השתנותו תיאור של דומה היעדר

 חוויות ולהעריך לב לשים המודרכים את מזמינה וייט של ההכשרה האם לדעת המבקש,  מראיין לשאלת

 :וייט  משיב, המטופלים חוויות אל ליחסם בדומה, עצמם של

Yes, it’s a parallel process. And it enables participants to 
experience this work first-hand. It helps them to appreciate the 
multistoried nature of life, and has real effects on the course of 
their own lives (1995, p.11).  

 

 לבין", חיים סיפורי של מחדש-לחיבור כהקשר תרפיה יתהבני" בין ההקבלה מתרחשת,  וייט פי על

. המטופלים ושל המודרכים של השתנותם על דגש מושם כאשר", הקשר של מחדש-כחיבור הדרכה"

 וההשתקפות המְראה הוצאת, דומה באופן. הוא אף המשתנה כמדריך וייט את כולל אינו התיאור, ואולם

 כמטפל בהשתנותו הדיון להוצאת, לדעתי", מקבילה, "טויי בגישת מקצועי-התרפויטי לשיח מחוץ אל

 אישיים-בין יחסים של האזור החטאת"כ התהליך את ניסחו וחבריו מינושין. זה לשיח מחוץ אל וכמדריך

 ".  לייחודית פסיכותרפיה שהופך

וזורם חיוני באופן השתקפותית במטפורה  אפשרי שימוש או, מתה מטפורה  

 ביחס שאלה ספק סברה בספק מסתיים" החולה" הפילוסופיית בדיסציפלינה רורטי של התרפויטי דיונו

 : המודרנית המערבית לחשיבה

The actual result of a widespread loss of faith in mirror-
imagery would be merely an "encapsulation" of the problems 
created by this imagery within a historical period. I do not know 
whether we are in fact at the end of an era (Rorty, 1979, p. 393).  

, תרפויטי-הפסיכו בתחום ובמיוחד, הפסיכולוגית בדיסציפלינה השאלה תיושם, זה חיבור במסגרת

 הומבוכ מנוגדות התייחסויות נגלות האחרונות השנים בתריסר. המְראה למטפורת ביחס בחינתה באמצעות
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 במחצית במראה נרחב מטפורי שימוש בצד. ובפסיכותרפיה בפסיכולוגיה המְראה במטפורת לשימוש ביחס

 בראשית כבר עולות, תינוק-אם ביחסי כשמדובר בעיקר בה ולהשתמש להמשיך וקריאה, השמונים שנות

 המשפחתיות התרפיות בתחום. המקביל התהליך בגישות, זה משימוש הסתייגויות השמונים שנות

 גם. מתה כמטפורה המְראה נחשבת, התשעים שנות בראשית ובמיוחד, השמונים שנות מסוף ההבנייתיות

 ידי-על המוצעת וזו, המודרנית המערבית החשיבה של קונסטרוקטיבית-דה" תרפיה" של המבט מנקודת

 :מדבריו, להערכתי, להסיק שאפשר דבר, להפריה פוטנציאל המְראה למטפורת אין, וייט

I think that it was Richard Rorty who said that a "fact" is a 
dead metaphor. When a metaphor has been taken into regular use 
to the extent that it is taken literally, it dies and becomes a fact. 
Dead metaphors have no potential for generativity, for 
challenging the boundaries of the known (White, 1995, p. 46).  

 השמונים בשנות - ?המראה מטאפורת של הברבור שירת או  המראה מן" המתפשטת המוקסמות"

 של והמשגתיים מטפוריים יישומים של שיא-במגוון ביטוי לידי בא הדבר. שבמְראה" קסם"ה מחדש נעור

 בעבודותיהם אחר-עצמי ביחסי ראי-שיקוף של פנומנולוגי ניתוח קיים, למשל כך. השתקפות ושל מראה

 הוא האחר האדם"ש באופן האחר תפישת על המדבר, Wilshire ושל) Romanyshyn  )1982 של

 עצמו על מסתכל עצמי"כ" המְראה של התופעה); "1982, וילשייר" (עצמי היות מתחילת, ודרכי עמדי

, Goldberg( ובאינטימיות בסבל המְראה ותפקיד", כתהליך עצמי" של ברעיון", עצמו על מסתכל

); Honess ,1986" (אחר"ל" העצמי" בין הגומלין תלות לתיאור המְראה של במטפורה השימוש); 1984

 דוגמאות הן אלה כל). Romanyshyn )1986 בגישת" פסיכולוגיים חיים"ל כמטפורה ראי-שיקוף

 במראה רבים שמצאו" קסם"ה. במראה המטפורי השימוש את דיונם במרכז המעמידים למאמרים ספורות

 :הבא בתיאור מפורש ביטוי לידי בא

 This issue explore the widespread uses in psychoanalysis of 
references to the mirror…As a metaphor, mirroring is mentioned 
in almost every account of mother-infant interaction…It is 
interesting to note that this widespread fascination with the 

mirror has not always been with us. The total body of Freud’s 
work reveals only a few uses of this rich source for metaphor… 
  .(Bornstein and Silver, 1985, p. 195)]הדגשה שלי[
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 משנת Psychoanalytic Inquiry ה חוברת מאמרי של ההמשך מניסוחי לכמה מקדים זה  תיאור

 של במטפורה כרווח עולה שימוש של בתופעה הדנים מאמרים של פתיחה מתיאורי כמה להלן. 1985

 דיון של נלווים כתחומים, ובפילוסופיה באמנות, בפסיכותרפיה זה משימוש הנובעת ובהְמשגה המְראה

 : תייםהתפתחו התרפויטיים בהיבטיה

1.    As will be seen, the term mirroring is used in very different senses. 
Some authors use mirroring as a metaphor to represent the social 
responses of others to the infant. Others study the infant’s actual 
responses to his own mirroring image, the “specular-image” of the 
French school (Pines, 1985, p. 211).  

2.    Mirror phenomena are increasingly receiving more 

consideration, but with the increased attention has come a 
diffusion of meaning [ שלי הדגשה]  (Muller, 1985, p. 233). 

3.   The mirror as metaphor is ubiquitous in language, art, history, 
myth, and dream…The psychoanalytic theory of development 
imparts meaning to such observations by suggesting that the 
mother is the first “mirror” of the infant and, by implication, the 
first mirroring validator of the infant’s dawning self-awareness 
(Silver, 1985, p. 253).  

4.   My focus is on the technical considerations of mirroring in the clinical 
psychoanalytic situation. In the almost two decades since Kohut (1968) 
first described the mirror transference as the patient’s insistent demands 
on the analyst for the latter’s confirming presence, this term has become 
familiar to many psychoanalysts (Wolf, 1985, 271). 

5.  Ever since Descartes wrote about it in the 17th century, many Western      
philosophers have been interested in the nature of the human capacity 
to reflect…Most philosophers have taken a nondevelopmental 
approach, from the stance of rational adult thinker…(Morris, 1985, p. 
325).  

 Antaki  -וlewis  מציגים והלשוני החברתי, הקוגניטיבי הפסיכולוגי המחקר בתחום מאמרים באוסף

 פיה שעל מתפישה  כחלק", השתקפותי הוא חברתי שידע" הרעיון כממחישת המְראה מטפורת את) 1986(

 ומתמקד, mind-ה של כמטפורה המְראה רעיון על מתבסס זה תיאור. חברתיים הקשרים מתוך עולה יידע

 :חברתית באינטראקציה שונים minds בין במתרחש
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 The mirror metaphor is useful as a shorthand for the idea that 
social knowing is reflexive. For one thing (and remembering that 
we are speaking metaphorically), the mind is a mirror in that it 
sees its own contents; not only do we have knowledge of the 
world and its habitants, but we also know that we have that 
knowledge. For another thing…the mind is a mirror in that it 
reflects, possibly infinitely, its own images as represented by other 
minds…(Antaki and Lewis, 1986, p. 1).  

 הוא שמא או - המשכית מגמה ממחיש, הללו המְראה מתיאורי  הנלמד" המתפשט הקסם" של כוחו האם

, אנליטיים תרפויטיים דיונים? נרקיס של כבמיתוס, מותה אל שוקעת מטפורה של ברבור שירת בבחינת

. התשעים בשנות גם רווחים, ובהשתקפות במראה והמשגתיים מטפוריים לשימושים התייחסויות הכוללים

); Shapiro ,1990" (חצוי עצמי תופעת"וב", מראה העברת" של בנושא דיונים נמצא, למשל כך

-שיקוף בתהליכי); Goodman ,1992( אישית-בין מסגרת בתוך אמפטי ראי-שיקוף של באינטגרציה

", גבוליים סילופים של ראי-שיקוף"ב); Ferguson ,1990( אישיות ריבוי של בהפרעה בטיפול  ראי

 עקיף ישיר ראי-שיקוף של בתופעות );Zinkin ,1992( גבוליים מטופלים של טיפול בקבוצת המתמקד

 Kutter ,1993) (direct and indirect (“reversed”) mirror( קבוצתית בהדרכה" הופכי" או

phenomena  ;(סירלס בהדרכת סכיזופרן במטופל בטיפול סופיות-אין השתקפויות של בדימוי בשימוש 

)Waugaman ו- Searles ,1990 ;(של במושגים או/ו, המְראה ורתבמטפ השימוש בנושא ובדיונים 

, Wright - ו) Wolman )1994 של בעבודותיהם, תרפיה יחסי לתיאור המְראה והעברת, ראי-שיקוף

 . זה חיבור של' ב בפרק המוזכרות), 1991(

 כמטפורה) mirroring" (ראי-שיקוף" במושג  שימוש הוא המראה מן המוקסמות של נוסף המשכי ביטוי

 או), 16-19' ע, Hunt ,1994 -ו Hendrix: ראה( הזוגית התרפיה בתחום "הזוגות דיאלוג" של

 ביתי משפחתי לטיפול הדרכה בסיטואציות) The invisible mirror" (נראית הבלתי במראה" השימוש

)Zarski 1991, ואחרים .( 

 ביסוד נחתמו[ה... ] מטפורה" של למקומה ביחס דרך וחיפוש מבוכה גם מצויים אלה דוגמאות בצד, ואולם

 מירס של דבריו". העברה של תופעות"ב) Mears  )1992 של מדיונו כעולה",  mind  של תיאוריה

 מציין הוא. אנליטיות תרפיות במסגרת חלופי-מטפורי לשימוש ביחס מעבר תקופת של התלבטות מדגימים
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 באיזו פורשבמ לציין מבלי,  mind-ה של התיאוריה בבסיס העומדות במטפורות השימוש של נטישה

", חדשה מהדורה"ל שכוונתו גם יתכן אך, המְראה למטפורת שכוונתו להיות יכול.  מדובר מטפורה

 עוסק כשהוא, חלופית למטפורה הצעה מעלה הוא במאמרו. 42פרויד בגישת העברה של לסוג כמטפורה

 ושל" יחבו סוד" של לגישה בסיס ששימשה, -mindה תיאוריית של מטפורה". העברה של תופעות"ב

 המתאים, חלופי לינארי-לא מטפורי לשימוש מקומה את מפנה, המטופל של" תובנה" על המבוססת תרפיה

 :המטפל ידי-על" המטופל הבנת" של הרעיון להמחשת

 In recent years the change in the psychotherapeutic theory has 
been so great as to represent a paradigm shift in the Kuhnian 
sense. Nevertheless, the basic metaphor which underpins this 
emerging theoretical framework has not yet been clearly 
identified. What follows is an attempt to elaborate the metaphor of 
the “spielraum”…(Mears, 1992, p. 32).  

 מובעת, מקביל תהליך של אנליטיות בגישות - מקביל תהליך של בגישות ההשתקפות מן ההסתייגות

 : Wolkenfeld   ו Gediman  כותבים, למשל כך. ובהשתקפות במראה משימוש מודגשת הסתייגות

 “Mirroring” and “reflecting”, terms found in the 
psychoanalytic literature, suggest a unidirectional sort of “domino 
theory” whereby something the patient does is automatically 
mirrored in something the therapist does in supervision (1980, p. 
236). 

 מחברים של בגישתם המועלה להשתקפות ערכי-הדו היחס זאת עם תואר', א בפרק זו בהסתייגות בדיון

 של  לקושי אפשרי ביטוי משום בו שיש), Wolkenfeld )1990 של יותר המאוחר ובמאמרו, אלה

 . זו ממטפורה" פרידה"

 הצוות" גישת  - -mind ל שמחוץ הנוף על( reflection) והרהור החזרה של ותחיתן מתה מטפורה

 תפנית, המשפחתיות התרפיות בתחום  מסמלת), Andersen)1987 ידי-על שפותחה",  המהרהר

 קונסטרוקציה-לדה הקריאה ברוח, זאת". והשתקפות" "מראה" במונחים ושמשימ הסתייגות של ראשונה

                                                           

42 Freud, S. (1905). Fragment of an analysis of a case of hysteria. S. E., 7,  (pp. 116).. 
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 לעבר) Hoffman ,1992( תרפויטית תפישה של כמהפך המתואר, המעבר, זאת  ובכל. מְראה דמויי של

 של מתיאורם, עולה כך. הממשית המְראה במונחי השאר בין מנוסח, ומטופלים מטפלים של הדדית צפייה

Slovick ו-  Griffith מראה" באמצעות  הדדית צפייה אל סטרית-חד מראה דרך מצפייה המעבר את 

 White של בגישותיהם המצויה והשתקפות מראה משימושי הסתייגות). 240' ע, 1990" (סטרית-דו

)1991 ,(Gergen  ו- kaye )1992 ,173' ע (ו- Lax )1992 ,חד לאמירה הופכת היא). 73' ע-

. ההבנייתית התרפויטית הפרספקטיבה במסגרת, אלה במונחים משימושים מפורשת הימנעות של משמעית

 , כגון ניסוחים גם וקיימים, גורפת אינה אלה" מודרניות-פוסט" בגישות המְראה מן ההסתייגות, זאת עם

…the therapy room is a mirrored room that can reflect back 
only the discourses brought to it by the family and therapist [  הדגשה

  .(Hare-Mustin, 1994, p. 19)  שלי]

)" מטפורית( וממראה מראיה ההסתייגות" – תרפיה בגישות בה השימוש וכוונון המְראה מן ההימנעות

-הדה"ו), 153-4' ע, Wolman 1994: ראה( פרויד בגישת) mirroring( ראי-משיקוף או

 תרפויטיים ניסיונות הם, לקן בגישת השתקפותית) imaginary( הדמותית" ההעברה של קונסטרוקציה

 עם ראי-משיקוף או דמותית מהילכדות  להיחלץ מנת-על, זאת. במראה השימוש כוונון של קודמים

 מרוחקת לעמדה האפשרית השתקפותית-הדמותית ההילכדות  גורמת, אלה ניסיונות בשני. המטופל

 או" החלק המסך גישת" וכונתה ביקורת עוררה פרויד של עמדתו. המטופל כלפי המטפל של וכוחנית

" האנליזנד של-mind ול לחיים מחוץ לגמרי" המטפל  של הישארותו בשל -  לקן של ועמדתו"; המראה"

 בפרק כמתואר, נוירוטים שאינם מטופלים לגבי תרפויטי ככשל תוארה), Etchegoyen ,1991: ראה(

 המראה מן להימנעות  בדומה, וייט בגישת התרפויטי לשיח וץמח אל המראה של  הוצאתה,  להערכתי'. ב

 המלווה, ניסיון. במראה השימוש כיוונון שאלת עם להתמודד נוסף  ניסיון הינה, ופרויד לקן בגישות

 להרחקת המביא,  המטפל מצד  כוחני ומיחס, המטופלים כלפי חיפצון של מיחס בהימנעות וייט בגישת

 . לכוונון קודמיו בגישות הדבר רהשקו כשם, המטופל מן המטפל

 ביחסי צמצום ידי-על בכוח השימוש וכוונון במראה השימוש כוונון מאפשרת הדיאלוגית ההידמות תרפיית

 לאקן, שפרויד בעיה; בכוח השימוש וכיוונון המְראה כוונון לבעיית פתרון מספקים הללו. מטופל מטפל

 מונע, זו בגישה הכלול, המטופל במראת המטפל" חטאי" של עצמית השתקפות זיהוי.  עמה התמודדו ווייט
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 וחבריו מינושין של כניסוחם", לייחודית פסיכותרפיה שהופך אישיים-בין יחסים של האזור החטאת"  את

 מספקת, קבלי-החסידי הצמצום לפי רוטנברג שמפתח ההידמות תרפיית. וייט כלפי המופנית  בביקורתם

 התפישות ומן קונסטרוקטיבי-הדה הפירוש מן שונה פרשני הְקשר  ותובהשתקפ במראה המטפורי לשימוש

 . והדרכה תרפיה של בתחום האנליטיות

על תרבותיים ביחס לשימוש המטפורי -קונסטרוקציה של צופני-לוג עם דה-דיא
 במראה

 יםוכולי הדדיים ואתה-אני יחסי לדגם בהתאם המְראה דימויי מעוצבים, חסידית-היהודית החשיבה במסורת

 כמערכת משמש זה על– צופן. 43)ס"הפרד( לוגי-דיא תרבותי-על לצופן ובהתאם), 1990, רוטנברג: ראה(

 ). 17' ע, 1995, רוטנברג" (היומיום חיי של הפסיכולוגיה את היוצרת" פרשנית

 מצוי  זה  על-צופן. הדיאלקטי העל-צופן את רוטנברג מעמיד לוגי-הדיא  התרבותי-העל צופן מול אל

 אתה-או-אני  יחסי דגם לפי המראה דמויי מעוצבים לו ובהתאם, המודרנית המערבית החשיבה ברקע

 ברגמן הוגו הפילוסוף שעושה הבחנה על רוטנברג מתבסס,  אלה צופנים שני בהגדרת'). ג פרק: ראה(

 ":הדיאלוגית פילוסופיה"ב בדונו

: ברגמן אומר, היגל של הדיאלקטי לעיקרון בובר של הדיאלוגי העיקרון בין בהבחינו...
 מן ביניהם יש. היגל של הדיאלקטי העיקרון עם הזה הדיאלוגי העיקרון את להשוות כדאי"

-והאנטי התיזה את לתוכה בולעת הסינתיזה היגל אצל: גמור ניגוד זאת עם אבל, הקרבה
 ההקפה שאצלם, האלה הדיאלוגים הפילוסופים אצל כן לא...מקפת יותר סינתיזה לידי תיזה

 אני נשאר שהאני כך[, 248-247' ע, 1974: ברגמן דברי"]השניים על ממש ומרתש
 ).26' ע, 1995, רוטנברג...  (אתה נותר והאתה

 המושג של ומעורפל רופף יישום  רקע על", דיאלוג"ו" דיאלקטיקה" המונחים את מחדש מגדיר רוטנברג

 : הפסיכותרפיה בשדה" דיאלקטיקה"

, המרקסיסטי ההחלפה לתהליך רק" דיאלקטיקה" מונחה את עכשיו לייחד בכוונתי
 רק, וכך. קוטבי-בין קיום-דו המאפיין הדדי מתח לתיאור" דיאלוג" במונח ולהשתמש

 ליריב" מחליף"ה בין" דיאלוג" אין שבהם, החלפה מצבי בין להבחין יעזור" דיאלוג" המונח
" דיאלוג" להתקיים שויע שבהם הדינמיים המצבים ובין; כליל לסלקו או" להחליפו" שיש
 באיזו התברר לעיל שמדיוננו מכיוון" .. .כביכול" כניגודים שנראה מה בין זמני-ובו  קבוע
 את מחדש אגדיר, הדיאלוג של לפילוסופים חיונית" אחר"ה מושג של הגדרתו מידה

-אלטר הוא" אחר"ה אם לא היא תרפיה-בפסיכו הקריטית שהשאלה, טוען אני" ... אחר"ה
 האני בין תרפויטיים-הפסיכו היחסים האם אלא, חיצוני אתה של או האני של ימיפנ אגו

                                                           
 פשט, רמז, דרש, סוד -ות של ארבע רמות פירוש ראשי תיב 43
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 של סוקרטיים במונחים או דיאלקטית-מרקסיסטית החלפה של במונחים מוגדרים לאתה
 לעולם מתבטלים אינם הקטבים אזי, סוקרטיים במונחים מדובר אם שכן; לוגי-דיא מתח
 מדובר ואם. והולכות גבוהות תחותהתפ לרמות ההדדית ההכרה בכוח מורמים אלא

 או משנהו את להחליף חייב הקטבים אחד אזי", מרקסיסטיים-אריסטוטליים" במונחים
 ) 30 ”ע, 1995, שם".    (לחסלו"

 קיום-דו של כאופן" דיאלוג" המונח של מחודשת משמעות רוטנברג יוצר", לוג-דיא" המונח באמצעות

-הפסיכו הפרשני ובשיח במפגש אנשים בין המתקיימות) ריות או(  חשיבה מערכות שתי של חלופי

 ביחס זה המצטמצמים -   יותר או, חלופיים") לוגוסים(" חשיבה אופני שני יש שבו מצב. והאחר תרפויטי

 והשיח החשיבה בתוך גם אך), יותר או( אנשים שני בין שוויוני בשיח מתקיים - נמחקים ואינם לזה

 בתרפיות  תרפויטי-הפסיכו הדיבור מן מראה במטפורות השימוש הוצאת.  יחיד אדם של הפנימי

 מראה שימושי של קונסטרוקציה-לדה קריאה של פשטני יישום להערכתי היא, לעיל כמתואר, הבנייתיות

 כמו מונחים על המתבסס, דיאלקטי חשיבה הְקשר מתוך, כנובע נראה זה מסוג לקריאה מענה. וראייה

 של הדיאלקטי' ההרס' שיטת" מכנה שרוטנברג למה בדומה מתרחש זה תהליך". חיסול" או" החלפה"

 על-צופן פי על וספרותיים תרפויטיים-פסיכו טקסטים של קונסטרוקציה-לדה בהתייחסו" הטקסטים

 ). 48' עמ, שם( דיאלקטי

 

 המוצע והפתרון; המקביל התהליך של דינמיות-ופסיכו אנליטיות גישות גם מנחה דיאלקטי חשיבתי הקשר

 הוא אף מנוסח - ההשתקפות ממטפורת ההסתייגות, באמצעות – זה תהליך על החשיבה הקשרי לתיקון

 בדבר דין מנומקות בלתי טענות. זו במטפורה השימוש את שאיפשר דיאלקטי חשיבתי הקשר אותו מתוך

 יסוללח מנחות, הבנייתיות תרפיות במסגרת וההשתקפות המראה במטפורות לשימוש ביחס הנרמזות, נזק

 להערכתי מועלות, המקביל התהליך של המאוחרות בגישות ההסתייגות  כמו אלה טענות. בן השימוש

 .זה שימוש נעשה שבתוכו החשיבה הקשר לבין במראה המטפורי השימוש בין הבחנה היעדר בשל

 מוצג, מודרניות מערביות בתרפיות וההשתקפות המראה במטפורות השימוש לחיסול המגמה מול אל

-דיא חשיבתי הקשר בתוך מוצג זה פוטנציאל; ההידמות בתרפיית בן השימוש של התרפויטי טנציאלהפו

 .  זה  מטפורי שימוש של התרפויטי לכוחו ביחס פירושים של קיום-דו המאפשר, לוגי
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 כוחן של מטפורות   

 השפעהה את Cleaver -ו Jooste מציינים, טיפולית כבטכניקה במטפורה התרפויטי בשימוש בדונם

 :אחרים עם האדם של יחסיו ועל הנפשיים חייו על למטפורות שיש הנכבדה

Whether we play or are involved in intimate relationships, we 
are constantly creating metaphors whereby we carry one reality 
over to another (1992, p. 137). 

 תפישה ומרחיבות, מילוליות בלתי חוויות של ביטוי אפשרותמ שמטפורות מציינים אלה חוקרים

 של הפרספקטיבה את להעביר אחת ובעונה ובעת, לגשמית סיטואציה להפוך ביכולתן וכי. וקוגניציה

 -ו  Angus בעקבות, מעלים השניים. משחק של או פנטזיה של למציאות יומית-יום מסיטואציה האדם

Rennie )1988 ,(ותיאוריית ההשוואה תיאוריית: מטפורה של לטבעה סביח תיאוריות שתי 

 . האינטראקציה

The comparison theory originally put forward by Aristotle is 
one whereby a “metaphor is defined as a series of words in which 
comparison is being made between two or more entities that are 
literally dissimilar” (p. 137).   

 מתמקדת האינטראקציה תיאוריית, לעומתה. המטפורה בלשון מתמקדת, השניים טוענים, זו תיאוריה

 borrowing between contexts of" (משמעות של הקשרים בין השאלה"כ המטפורה בהגדרת

meanings .( 

...  החברתית באינטראקציה הנכון מהמקו הוא מאמין שאני למה זרות של החוויה את לשחזר" בניסיונו

 הפיכת של יישומים' גורביץ מדגים", אנושי דיאלוג של התופעה של שלם) דיאלקטי( מושג לקבל מנת-על

 אקט ודרך במטפורה שימוש דרך היתר בין מתאפשר זה תהליך, גורביץ לפי. חיפצון ידי-על לזר האחר

 :  השתקפות של

…a juxtaposition by means of language can make the other 

strange. This is attained by the use of  allegory, metaphor, 
analogy, and the like…by tearing a presence…from its habitual 
context and placing it in a different context, where it undergoes 
reidentification. In everyday life, this may occur through 
substitutions —I meet someone who resembles my friend…and, 
while observing this person, my friend is vicariously recognized as 
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an other. This can be referred to as making the other strange by 

way of reflection. In reflection, a person is imaginatively 

projected onto a “screen,” created by someone else’s bearing 
resemblance to that person…Many devices…such as mirrors, 
cameras…as well as many artistic creations function as such 
objectifiers of reality, plucking the familiar out of its background 
and setting it at distance from the outside. Such objectification is 

like looking at a mirror and seeing somebody else’s features or 
looking at somebody else and seeing one’s own reflection [הדגשה 
[שלי (Gurevitch, 1988, p. 1192). 

 לשנות המטפורי השימוש של בכוחו ההכרה בולטת - וקליבר וסט'ג ושל' יץגורב של - אלה בתיאורים

 יום-היום בחיי; ובחוויותיהם אנשים של חיים במציאויות, מחודשת זהות ליצור או משמעות של הְקשר

 בתחומה המטפורי השימוש של התרפויטי לכוחו מתייחסים וסט'וג קליבר בעוד. תרפויטיות ובסיטואציות

 - השלכה של ובפעולה, במטפורה השימושים של המחפצן כוחם את' גורביץ מדגיש, יההפסיכותרפ של

 מכנה הוא אותו תהליך לבין במטפורה השימוש בין הבחנה עושה הוא אין, זה  בתיאורו". השתקפות"

',  מסך' על הדמיון באמצעות מושלך"כ אדם מתואר שבו התהליך, שכן". השתקפות" בשם מטפורי באופן

  נראה תיאורו פי על במטפורה השימוש בעוד". השתקפות" המכונה עובדה בגדר אינו", אחר ידי על הנוצר

 ידי על הניתנת במשמעות כמותנה נראה ההשתקפות במטפורת השימוש, המשתמש ידי על במודע כיזום

 . כהשתקפות מתוארת שהתנהגותו האדם ידי על ולא החוקר

 לתיאורים  דומה', גורביץ של בתיאוריו האחר את  צנתכמחפ" השתקפות" של כיוונית-החד  ההשפעה

 של פעולה דרך האחר של ופעולה הרגשה, חשיבה בצורת הילכדות של הפסיכותרפויטית בספרות

" השתקפות"ה מטפורת באמצעות המתואר מודע הבלתי האקט הוא,  כזה לתיאור דוגמא". השתקפות"

 בציינה'. א בפרק הוצג אשר", ההשתקפות תהליך"ב בדונה) Mattinson )1975 ידי על לז- אני כיחס

 כוחנית השפעה של כתהליך" השתקפות"  מתארת היא,  במיוחד מניפולטיבים מטופלים של השפעה

 :בהדרכה המטפל בהתנהגות נגלה אשר, המטפל כלפי המטופל מצד לוכדת

 The client seduces or manipulates the worker into a way of 
thinking, feeling and acting like him; the worker loses his 
boundary and in the supervision enacts the client’s behaviour. The 
supervisor can fail to notice the change…Or he can pick up the 
reflection, the falseness to the worker, and look at the power this 
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client has to influence people…even to the pint of making them the 
same as himself…  [שלי הדגשה ] (Mattinson, 1975, p. 44).  

, המראה במטפורת השימוש מן מקביל תהליך של מאוחרים חוקרים של בהסתייגותם' א בפרק בדוני

 לפי. reflecting" ושיקוף" -ו mirroring" ראי-שיקוף" מונחיםל ידם על המיוחס הכוח את ציינתי

Gediman ו   Wolkenfeld )1980" ,(חד סוג מזכירים" האנליטית בספרות המצויים  אלה" מונחים-

 התרפיסט שעושה במשהו אוטומטית משתקף עושה שהפצינט שמשהו היכן' דומינו תיאורית' של כיווני

 מראה של למונחים שיש  ההשפעה נלמדת השניים של מתיאורם). 236' ע, וווקנפלד גדימן..." (בהדרכה

-רב כתהליך המקביל התהליך תיאור של אפשרות וכמגבילות כיוונית-חד בחשיבה כלוכדות,  והשתקפות

 . ממדי

 והתמונתי המטפורי לשימוש Rorty שמייחס ההשפעה  תיאור עם אחד בקנה עולה השניים של תיאורם

 של כמראה האנושי mind-ה של במטפורה מושהשי של השפעתו את בוחן  רורטי. האדם חשיבת על

 בהשפיען תמונות ושל מטפורות של כוחן על. דואליזם של עיקרון פי על אנושית לחשיבה הגורם, הטבע

 :כיוונית-חד גרימה של תהליך המתאר, רורטי כותב,  המודרנית המערבית החשיבה במונחי לחשוב

It is pictures rather than propositions, metaphors rather than 
statements, which determine most of our philosophical 
convictions. The picture which holds traditional philosophy 
captive is that of the mind as a great mirror…(Rorty, 1979, p. 13). 

 ובמיוחד,  המטפורי השימוש של וחוכ הוצג, זה בחלק שהובאו השונים ובתיאורים רורטי של בתיאורו

 הקשרים לשנות מטפוריים שימושים של בכוחם  שיש.  1: בם  מודגש.  השתקפותי- המטפורי השימוש

 ייחוס מאפשרים  שונים חשיבה שהקשרי.  2  תרפויטיות ובסיטואציות יום-היום בחיי משמעות של

 . בפרט ההשתקפות ובמטפורת בכלל  במטפורה לשימוש - ומזיק מפריד לחליפין  או –  תרפויטי

 תהליכים של חוקר או, פילוסוף, מטפל  - המשתמש של החשיבה מתרבות נפרדים אינם התיאורים

,  למטפורות שיש כיוונית -החד  להשפעה ביחס  רורטי של  מהערכתו בשונה. חברתיים פסיכולוגים

  אותה את שונה באופן םמעצבי חשיבה של שונים שהקשרים,  היא זה בחיבור המועלית הטענה

-על צופן עם הלכיד, אתה -או-אני היחס דגם), 1995, 1994, 1990( רוטנברג פי על, כך. המטפורה
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 אופנים ומעצבים יוצרים, לוגי-דיא תרבותי-על צופן עם הלכיד, אתה-אני היחס ודגם, דיאלקטי תרבותי

 הוא לוגית-הדיא החשיבה מסגרתב השתקפותי-המטפורי השימוש. השתקפותי-מטפורי שימוש של שונים

 . מחפצן ובלתי כוחני בלתי תרפויטי שימוש

 טיפוסיות-מטפורות השתקפות ארכי

 הבעל לפרשנות מקור המשמשת, חסידית-היהודית החשיבה תרבות של טיפוסית-ארכי השתקפות מטפורת

 לב  כן לפנים פניםה כמים: "כי"התנ בפסוק כלולה), קיט' ע, ט"תשל( בובר של מתיאורו כעולה, טוב שם

 היחס דגם עם לכיד), 1987( רוטנברג שמתאר הדדי דיאלוגי על-צופן). ט"י, ז"כ משלי" (לאדם האדם

 על-צופן. החסידית הצמצום לתפישת בהתאם  והתפשטות צמצום של כדינמיקה ידו על מתואר, ואתה-אני

, לזולתו האדם אהבת את התיאור בבסיס המעמיד השתקפותי מטפורי שימוש עם אחד בקנה עולה זה

 : האדם,  זה פירוש פי על. זה לפסוק טוב שם הבעל שנתן בפירוש כמתואר

 הוא: שבמים לבבואתו להתקרב שרוצה לאדם משל. חברו לקראת עצמו להרכין צריך
 שעה אותה. במים בראשו נוגע שהוא עד, לקראתו באה היא ואף לקראתה עצמו מרכין
 ולא, לאדם האדם לב מתקרב כך. באמת שהם כפי אחדותל היו שניהם כי, הבבואה נעלמת

 פני' עד העניו משה עצמו הרכין כן. הכול אל הכול אלא, בלבד אחד לאותו זה אחד לב
 )קיט' ע, ט"תשל, בובר.    (לזה זה אהבה נכנסה ישראל כל של ובלבותיהם' האדמה

 דמויי ועל, זה טיפוסי-אב פורימט רעיון על מבוססת, החסידי הצמצום ברוח ההדדית ההידמות תרפיית

, המְראה משל. והדדית זולתית ברוח - ובסיפור בפירוש, במאמר - החסידי בכתוב הכלולים מראה

 בפירוש כלולים, הסוטה האחר עם הדיאלוג ורעיון, ההידמות בתרפיית ההדדי התיקון תבנית את הממחיש

 ידי-על כמתואר), א, ד אבות" (אדם למכ הלומד, חכם איזהו" למאמר, החסידות תולדות כותב שנותן

 המסתכל[ש] כמו אדם מכל הלומד הוא חכם: "יוסף יעקוב' ר אומר וכך). 118' ע, 1990( רוטנברג

 ).רנט' ע, ג"תשל, יוסף יעקוב" (זולתו חסרון שרואה ידי-על חסרונו יודע במראה

: הדואליזם בעקרון הכרוכות, מודרניות מערביות תרפיות של טיפוסיות-הארכי ההשתקפות מטפורות בין

 כי"התנ המשל מן במבנהו שונה זה מיתוס). 1971, רנק: ראה( המגוונות גירסאותיו על נרקיס של המיתוס

-השבע המאה של באירופה המופיעה המטפורה;  מים בתוך בהשתקפות שימוש כולל הוא לו בדומה אך

 הללו המטפוריים שימושיםה שני). 1979, רורטי: ראה( הטבע של כמראה mind-ה של, עשרה
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 של במרכזו. זולת נעדרת ועכשיו פה של יחסים במציאות אדם של יחידה נוכחות תיאור על מבוססים

 ושל הרסנות של יחסים הקשר רקע על במים האדם השתקפות מצויה הנרקיסיסטי המטפורי השימוש

 מצוי זה מיתוס של השונות בגרסאות). 39-40' ע ב פרק: ראה) (1971( רנק ידי-על כמתואר, ארוטיות

 מלידתו עליו הנכפה, עצמו בהשתקפות המבט איסור גורל עם למשל - זולת באין המתמודד לבדי אדם

, אהבה של זולתי ובלתי מפריד יחסים דגם על זה מיתוס מושתת, כי"התנ המשל מן בשונה. במותו כאיום

 זולת באין מתכלה, שבמים בבואתו לא נרקיס של הנואשת כמיהתו. עצמו אל הגיבור אהבת מופנית שבו

 . טוב שם הבעל כבתיאור, ואתה-אני של במפגש השניים בבואות בהיעלם ולא - מותו אל בהיעלמו

-ה אל המודרני האדם נמלט, יותר המאוחר, קרטזיאני-דואלי השתקפותי המטפורי השימוש של במרכזו

mind ודאות אחר החיפוש של הניצחון" - םהקיו של הוודאות-אי חרדת עם להתמודד מנת-על, שבתוכו 

 על להסתמך לומד הוא כמראה mind-ה בעזרת). 61' ע, 1979, רורטי" (חכמה אחר החיפוש פני על

 ההשתקפויות. בה הנשקף העולם של ייצוגים הכוללת, משתנה ובלתי לכאורה-ודאית פנימית אמת

 והשני; ופתולוגי שקרי, מסלף, עהמט האחד. קטבים שני פי על, הדואליזם לעיקרון בהתאם, מתוארות

. האחר על או העצמי על סביל באופן לחליפין מושלכים אלה קטבים. משתנה ובלתי מדויק צלול, שווה

 אופנו היא), 1995( רוטנברג ידי-על אתה-או-אני כיחסי מרקסיסטית-הגליאנית דיאלקטיקה תיאור

 תרפיה גישות של ומטופל מטפל חסיי המנחה החשיבה ברקע המצוי, זה דואליזם של יותר המאוחר

 .   מערביות

 אשר את פנים כריבוי משקפות אשר, הדדית ומשתנות זורמות מראות המשמשות ככאלה הפנים תיאור

 בין אחדות ושל וזורמים הדדיים אישיים-בין יחסים של ההמחשה תמצית הוא - בלבו – האדם בתוך מצוי

 דיאלוגי שיח על המבוססת, ההידמות תרפיית של תקפותיתהש-המטפורית תמונתה. חוצו לבין האדם פנים

 לעתים – במים פנים אל פנים של השתקפות של טיפוסית-הארכי והמטפורה; למטופל מטפל בין הדדי

 פי על הדדי  דיאלוגי שיח של המטפורה תמונת את, להערכתי, מקיפות – זורמים ולעתים ושלווים צלולים

 לבדי מטפורי תיאור הפעם גם  מצוי, הופמן של זו בתמונה).  Hoffman ,1992(  ההבנייתית  הגישה

 הראייה מטפורת, הופמן פי על. זו תרפויטית  לתפישה" שיח" של נפרד מטפורי שימוש בצד,  אדם של

 של ראייה" של זו היא, חברתית הבניה של לאלה  מערכתיות משפחתיות מתיאוריות מעבר של החדשה
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 a view of the self as a stretch of…"(זרם או נהר כמו, הנע היסטוריה של כמשך עצמי

moving history…) (Hoffman ,1992 ,10' ע.( 

 דיאלוג אנושי והשתקפות בדינמיקה של תהליכים מקבלים

 צמצום על המבוסס חסידי-תרפויטי ברפרטואר נכללות מקבלים תהליכים של בדינמיקה השתקפויות

). 118' ע, 1990( למטופל מטפל בין הדדית הידמות של כתהליך טנברגרו ידי-על ומתוארות, והתפשטות

 מצווה לפיו, החסידית הקהילה במסגרת המְראה בדימוי שנעשה השימוש על מבוסס זה תיקון תהליך

 חכם: "לפיו. הראי במשל מסתייע זה שימוש). 178' ע, שם( זולתו במראת עצמו את לזהות החסידי האדם

, יוסף יעקוב" (זולתו חסרון שרואה ידי-על חסרונו יודע במראה המסתכל[ש] וכמ אדם מכל הלומד הוא

 ).רנט' ע, ג"תשל

 שקרית כהשלכה השתקפות של המובן מן שונה מובן ההידמות תרפיית של השתקפותי-המטפורי לשימוש

 השתקפות לראות האפשרות למרות. דיאלקטיות מערביות בתרפיות, סבילה או אוטומטית, מודעת בלתי

 זה מובן אין), 1988', גורביץ: ראה" (לזר האחר הפיכת" של מחפצן כאופן, האחר" מסך" על ולזהות

 של והדדי כולי מובן על הדגש מושם שם. החסידית לתרפיה ההשתקפות של ביישומה, לדעתי, מודגש

, המדמה וחוכ באמצעות, ופעיל דינמי באופן עצמו מכוון, למטפל באנלוגיה, החסידי הצדיק. דיאלוגי מפגש

 חסרונו לזיהוי עצמו את החסידי המטפל מכוון, עצמי וביטול צמצום ודרך. מטופלו עם הדדית להידמות

 על מושם הדגש. השניים בין הדדית הידמות ופעיל יזום באופן  ויוצר, המטופל במראת כמשתקף העצמי

 .המטפל מגרש על םמודג החיסרון תיקון כאשר, המטופל ושל המטפל של ההדדית השתנותם-תיקונם

 האחר עם המפגש של הזרות חוויית לתוך סקרנית כניסה החסידי הצדיק של זו בפעולה לראות האפשרות

. וכוליים הדדיים ואתה-אני יחסי על מושם והדגש,  רוטנברג אצל מועלית אינה, החוטא או הסוטה, הזר

 צמצום דרך במטופל כהשתקפות - ותהזדה לבין בינו לבלבל שאין – עצמי חיסרון לזיהוי המטפל מכוונות

 הדדית הידמות תרפיית של הדגמה. המשותף חסרונם באזור התיקון אזור את ממקמת, הדדית והידמות

' ע' ג פרק: ראה)(224' ע, 1979( בובר ידי-על המתואר והחוטא זוסיא' ר של בסיפורו מצויה, לוגית-דיא

 ולחליפין, רציונלי וחוויה חשיבה בהקשר -" המטפל" – החסידי-הצדיק של שימושו מובא זה בסיפור). 73

 אינן גם אך נאטמות אינן, לאחרת זו חשיבה בין חזור-הלוך המעבר דלתות. מיסטי וחוויה חשיבה בהקשר
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 כוחו את לתאר אפשר), 1997( רוטנברג שמפתח לוגית-הדיא התרפויטית התפישה במסגרת. מבוטלות

-האי החשיבה לוגוס של המאחד לכוחו בהתאם כמעוצב, זו שבדוגמה השתקפותי-המטפורי השימוש של

: לכאורה מנוגדים לוגוסים שני בתוכו המאחד, לוגי-הדיא לעקרון ובהתאם; המיסטית החשיבה - רציונלית

 . רציונלי-והאי הרציונלי

 

 כספירלת השתקפויות - דגם הראי המשתקף בראי

 הראי  כדגם) 117' ע, 1990( רוטנברג דיי-על מתואר, טוב שם הבעל של" בראי המשתקף ראי" הדגם

 אפשר, השתקפותי תהליך של התרחשות המדגישה מבט מנקודת.  ההדדית ההידמות בתרפיית הכפול

 צמצום דרך ההידמות תרפיית של המטפל שמחולל השתקפותי כמהלך ההדדי המראות מפגש את לתאר

 על חוזר שאינו, ספירלי מהלך זהו .המטופל במראת המשתקף העצמי חסרונו לאזור  ירידה או, עצמי

 של בסופו. למטופל בבואה משמשת כשתמונתו, זה עצמי חיסרון של  תיקון המטפל יוצר ובו, עצמו

 מול ראי של הדימוי של יחוסו למרות. ההדדי תיקונם אזור אל השבים כשווים יחד עולים השניים התהליך

 והדרכה תרפיה גישות בקומץ נרמז וגם מפורש באופן מופיע אשר, והמטופל המטפל לתיאור ראי

 דגם של הספירלי המהלך מן אלה בגישות המתרחש ההשתקפותי המהלך שונה, מודרניות מערביות

 בדימוי - יותר סמוי או מפורש - שימוש עולה שמהם תיאורים כמה להלן. ההידמות בתרפיית ההשתקפות

 לספירלת כהופך ההשתקפות מעגל תוארמ מהתיאורים בחלק רק. תרפיה ביחסי בראי המשתקף ראי של

 :השתקפויות

 המשמשים המטופל ואת המטפל את) Little )1951 מתארת אניליטיות תרפיה גישות של בתחומן.  1

 הדדית-תרפויטית היתרמות בתיאורה מודגשת, שלה השתקפותי-המטפורי השימוש דרך.  לזה זה כמראה

 מנוסים אנליסטים. פתולוגיות הן הנגדית ההעברה תגובות כל לא שכן, השניים בין לעתים המתרחשת

 הנגדית-ההעברה את להביא נתון רגע בכל מסוגלים הם: "שלהם מודעים-לא דחפים ישירות לזהות יכולים

 ). 36' ע, ליטל" (הנגדית -  ההעברה התנגדות על לגבור מנת-על...  לתודעה אז עומדת שהיא כפי
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 לו משמש שהוא בכך למטפל המטופל מסייע, זה זיהוי יךבתהל, לעתים כיצד ומתארת מוסיפה היא

 :למטופל מראה משמש מצדו שהמטפל כשם, כמראה

At times the patients himself will help this, for transference and 
counter-transference are not only syntheses by the patient and 
analyst acting separately, but, like the analytic work as a whole, 
are the result of a joint effort. We often hear of the mirror which 
the analyst holds up to the patient, but the patient holds one up to 
the patient, but the patient holds one up to the analyst too, and 
there is a whole series of reflections in each, repetitive in kind, and 
subject to continual modification. The mirror in each case should 
become progressively clearer as the analysis goes on, for patient 
and analyst respond to each other in a reverberative kind of way, 
and increasing clearness in one mirror will bring the need for a 
corresponding clearing in the other (Little, 1951, p. 37). 

  

 Casement )1984 ,(העובדה את מדגיש, כמראה במטופל המטפל הסתייעות רעיון את מליטל השואב 

 של ההשתקפותי הפוטנציאל. למטפל ומדריכה משקפת כמראה מודע בלתי באופן משמש שהאחרון

 שהן פי-על-אף. המטופל בראי הכושלות תגובותיו את לזהות למטפל,  לדבריו, מאפשר כמראה המטופל

 מי קייסמנט אצל, השתקפותי ספירלי מהלך מעין לזהות אפשר קייסמנט של בזה והן ליטל של בתיאורה

 . ששגה לאחר קפותוהשת את מזהה המטפל כאשר,  המטופל הוא זה מעגל ראשון שמחולל

2 .Mattinson (1975 .מתארת אף היא את תהליך ההשתקפות כדמות של ההעברה הנגדית ושל ההעברה )

נגדית בסיטואציה התרפויטית המשתקפת ביחסי הדרכה  ניתנים -מתיאורה זה  עולה שיחסי העברה והעברה

כיוונית ראשונית -ך של גרימה חדלתיאור כהשתקפויות של מראה מול מראה. בדבריה מדגישה מטינסון תהלי

מצד המטופל, הלוכד את המטפל בתהליך השתקפותי הדדי. כמו כן היא שמה דגש על תהליך ההשתקפות כעל 

לז שקריים ומסלפים, ואשר מטפל המבחין במלכודת זו מבעוד מועד -שמשמעותו יחסי אני - תהליך בלתי הולם

 נמנע מלהיכנס אל תוכה:   

 The reflection process is…the countertransference being the 
response to the client’s transference…When the worker 
consciously perceive and understands what the client is trying to 
do, he can choose either to refuse to respond, or to 
respond…(Mattinsson, 1975, p. 43). 
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 המטפל. המטופל הוא הפוטנציאלית ההשתקפות ספירלת את שמחולל מי, מטינסון של לתיאורה םבהתא

 בתחילה המזוהה ההשתקפות תהליך דרך מתאפשר והחילוץ, מודע בלתי באופן בתוכה נלכדים והמטופל

 . המטפל של ההדרכה בסיטואציית המדריך בעזרת

, Etchegoyenיחסי אנליזה לקניאנית, כפי שמציין .  היקלעות להשתקפויות הדדיות בין מטפל למטופל ב3

 היא בגדר כשל תרפויטי של יחסי "אני ואתה" דמותיים, שכן: 

…the transference phenomenon is always a failure of the 
analyst, who gets hooked into an imaginary situation. The 
transference situation in terms of you and I is something devoid of 
significance, which only reproduces indefinitely the imaginary 
fascination  (Etchegoyen, p.123-124).  

 

 על מבוסס, הלקניאנית בתרפיה אשלייתיים דמותיים יחסים לתיאור, אתה ושל אני של במינוחים השימוש

 :  Lacanשל לדבריו אשר", לאגו אגו שבין הדואלים יםהיחס" ועל האגו של) alienation(  ההזרה

…is established on the permanent “you or I” of a war involving 
the existence of one or other…(Lacan, 1955, p. 138). 

, להבחין טיפולי כשל בבחינת הוא זו גישה פי על למטופל מטפל בין המתרחש ההשתקפותי התהליך

 . המטפל את תוכו אל שגורר כמי מתואר לכשהמטופ

-המטפורי" ההשתקפותי פוטנציאל"ב והמודע המכוון השימוש של ייחודו מודגש, אלה תיאורים רקע על

 של ההשתקפות אירועי בכל גם נצפה הייחוד. ההידמות בתרפיית והמטפל המטופל של הדדי תרפויטי

 כגורם המטופל תואר שנצפו השתקפותה אירועי בכל. זה חיבור של שבמרכזו האמפירי המחקר

 .המטפל לבין בינו - ספירלי או מעגלי - השתקפותי מהלך  שמחולל כמי או"  השתקפויות" של להיווצרות

השתקפותי של תרפיית ההידמות כמסמן ספירלה -כוחו של השימוש המטפורי
 פוטנציאלית של מפגש כולי והדדי

 במרכזו המצוי האמפירי במחקר משמש, הדיאלוגית מותההיד בתרפיית הכלול, הכפולה ההשתקפות דגם

 חיה הדרכה של בסיטואציות, בהשתקפות הדדיים ובלתי הדדיים שימושים לבחינת עדשה  זה חיבור של

 עצמי זיהוי או עצמי השתקפותי זיהוי שכללו, ההשתקפות אירועי בכל. מערכתיות משפחתיות לתרפיות
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 באירועים". השתקפות"-הדמיות תחום את או הבעיה תחום את כמחולל המטופל תואר, מטפל של מסתייע

 אינטראקציה מתוארת כשבהמשך", פעולה עמו לשתף" למטפל שגורם כמי המטופל תואר אלה

 בהיבט. הדדית גרימה של כתהליך מערכתית-הקיברנטית לחשיבה בהתאם המתפתחת, הדדית השתקפותית

 הדינמי השימוש מן אלה השתקפות אירועי נבדלים ,ההשתקפות ספירלת  מחולל המטופל פיו שעל, זה

 ספירלת את שמחולל זה הוא המטפל, זו אחרונה  בגישה. ההידמות בתרפיית בהשתקפות הפעיל

 דומה הממצא. במטופלו המשתקף העצמי חסרונו לזיהוי מכוונות ידי-על, הדדי תיקון לשם ההשתקפות

 . אנליטית טציהבאוריינ הדרכה בגישות השתקפות אופני  של לתיאור

 של חשוב כמפתח זה במחקר נצפה, הדדי באופן תרפיה ביחסי" השתקפותי-המטפורי פוטנציאל"ב שימוש

 נמצא" השתקפות"ב הדדי שימוש. והמדריך המטופל, המטפל – האידיבידואלי באדם תלוי יישומו. תיקון

, דינמית-פסיכו בהְמשגה רוויות מערכתיות הדרכה בגישות נמוכה שבו ההדדיות מידת אך; יותר רווח

 שימושים גם נצפו הגישות של השני בסוג.  פחותה בהן זה מסוג שההמשגה מערכתיות בגישות מאשר

 ובתיקון המודרך המטפל בתיקון זמנית-הבו בהתמקודת אופיינו אלה גישות. הדרכה ביחסי כוחניים

 בזיהוי שימוש בהן נעשה לא. מדריך של מניפולטיבית מרכזית מעמדה המודרך הפעלת תוך, המטופל

 בשפת שימוש נעשה. משתקף עצמי חסרון של עצמי בגילוי לא גם - לכך ובהתאם,  התשקפותי עצמי

 שיח במסגרת השתקפות-הדמיות תחום של מחדש הגדרה לשם, והמטופלים המטפל מפגש של החוויה

 סמכותית מעמדה) הדדי אל( פרשני יחס לבין הדדי דיאלוגי פרשני יחס בין חד כמבחין התגלה, ההדרכה

 . כוחנית

 תרפויטיות בהתערבויות במיוחד נמצא השתקפותי-המטפורי הפוטנציאל של יותר מלא הדדי מימוש

 משפחתיים מטפלים קומץ של בגישותיהם הכלול בפרדוכס השימוש  על המסתמכות מערכתיות

 צלילת; המטופלים ושל להמטפ של ההדדית צמיחתם. וולה לורידו  אנדולפי, ויטאקר כמו" מתערבים"

 - במטפל המטופל של וטיפולו; מטופלו עם במפגשו לנורמליות שיגעון בין המפגישה המציאות אל המטפל

 ההדדית ההידמות תרפיית של לעדשתה מבעד התבוננות.  אלה גישות של מאפיינים היבטים כמה הם

 מכוונת הדגמה ידי-על, הדדי ותיהשתקפ תרפויטי בפוטנציאל וייחודי נכבד שימוש הללו בגישות חושפת

 . במטופלו המשתקף המטפל של העצמי חסרונו תיקון  של
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 סיכום 

 רקע על, ההדדית ההידמות בתרפיית הכלול השתקפותי-המטפורי השימוש של התרפויטי בכוחו דן זה פרק

 ותהיענ. מראה מטפורות של קונסטרוקציה-לדה באחרונה הנשמעות והקריאות מודרני-הפוסט המשבר

 במראה מטפוריים שימושים של לסילוקם מביאה הבנייתיות תרפיות במסגרת, אלה לקריאות פשטנית

 המערבית לחשיבה המוצעת קונסטרוקטיבית-הדה לתרפיה בהמשך. התרפויטי השיח מן ובהשתקפות

-הדה התרפיה מועלית, מראה מטפורות על השעון חשיבתי מדואליזם" סובלת"ה, המודרנית

 מחפצן יחס שעיקרם כוחניים משימושים להימנע שאיפתו למרות. וייט של הנארטיבית תקונסטרוקטיבי

 ".  לייחודית פסיכותרפיה שהופך אישיים-בין יחסים של האזור החטאת"כ זו גישה מתוארת, מטופלים כלפי

 באשר, זה בחיבור הנדון לוגי-הדיא הפירוש באמצעות ניתן אלה קונסטרוקטיביות-דה לקריאות מענה

 נעשית ההדגמה. ההדדית ההידמות בתרפיית הדדי השתקפותי המטפורי השימוש של כוחו הדגמת דרךל

 ועל, מודרניות מערביות והדרכה תרפיה בגישות השתקפותיים מטפוריים לשימושים ההשוואה רקע על

 גמהההד נעשית כן כמו. חשיבה מסורות של טיפוסיות-ארכי השתקפותיות מטפורות בין השוני תיאור רקע

 משפחתיות לתרפיות חיה הדרכה של בסיטואציות" השתקפויות"ב משתתפת תצפית של מחקר במסגרת

 . מערכתיות

 הצמצום של מכוחו השואב, הדדי השתקפותי המטפורי שהשימוש באמירה לחתום אפשר זה חיבור

 תרפיהבפסיכו ההשתקפות של מקומה לשאלת ההידמות תרפיית של ייחודית תרומה בגדר הוא, החסידי

 . במטופל השתקפותו דרך המטפל השתנות ולשאלת
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