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 סטריאר-פרופ' דורית רואר



לאחי בעז ישראל היקר ז"ל,  שבשל היעדרו וחסרו נדרש ממני להתמודד עם חוסר המושלמות 

 שקיים במציאות של חיי. 

 



 תודות
 

 

סטריאר,  שליוו אותי במשך -למדריכיי היקרים, פרופסור זאב קליין ופרופסור דורית רואר

אפשר לתארם כעמודי שלמה, עמודי תווך מתווי דרך הן בהגות  תקופת הכתיבה של הדוקטורט.

 הן בפרקטיקה.

לכל המטפלות היקרות שהקדישו לי מזמנן, שיתפו אותי בהגיגים על אודות הנושא הנחקר ותרמו 

 רבות ללמידה של הנושא, לפיתוחו ולהעמקה בו. 

נות על מנת להגביר את בפרשנות הראיו שופטים חיצוניים היקרים ששימשו כ למקצוע עמיתילכל 

 אמינות המחקר והוסיפו הערות והארות מחכימות.

להוריי היקרים, שליוו אותי ותמכו בי במשך כל התקופה של כתיבת הדוקטורט, ואפשרו לי 

 להתפנות לכתיבת מחקר זה.

 שלולא תמיכתו ותרומתו המופלאה בתחום הרגשי, שכלי ופרקטי, לא ,ידיד נפשי לבעלי היקר
 

 נולדת יצירה זו.הייתה 
 
 , מקבלים שר משלימים עם חוסר המושלמות שביכול בני משפחתי האהובים  אל
 

אותו בהבנה ואולי אף מניפים אותו.



I 

 

 תקציר
 

נושא התמודדות עם חוסר מושלמות במסגרת התהליך הטיפולי. המושלמות במחקר זה עוסק 

ת ותרבויות שונות, פילוסופים, וחוסר המושלמות של האנושות העסיקו הוגים בני תקופות שונו

אנשי דת ופסיכולוגים, אך נראה שבתאוריה הפסיכולוגית הקלסית יש התייחסות ישירה מועטה 

 להתמודדות עם חוסר המושלמות. 

מטרת המחקר הייתה ללמוד מהן תפיסותיהן של מטפלות ביחס להתמודדות עם חוסר 

יחסות שלהן לנושא הן באמצעות המושלמות במסגרת התהליך הטיפולי, הן באמצעות ההתי

תיאור מקרים טיפוליים שלהן בהקשר זה. בנוסף לכך, במסגרת הסקירה התאורטית של 

ההתמודדות עם חוסר המושלמות נמצאה התייחסות בולטת לנושא איכות היחסים עם הזולת. 

בהקשר זה הוחלט לבדוק את תפיסת המטפלות ביחס לקשר אפשרי בין שני התחומים הנזכרים 

 לעיל. 

 

 סקירה תאורטית –מבוא 

הרקע התאורטי לנושאים מושלמות וחוסר מושלמות יכלול סקירה בתחומים: פילוסופיה, 

תחום פילוסופיה כוללת את התקופה של העולם העתיק ואת ב  תאולוגיה ופסיכולוגיה. הסקירה 

יק אפשר התקופה המודרנית. בסקירה של תפיסת המושלמות בתחום פילוסופיה של העולם העת

להצביע על הרציונליזם הפילוסופי של אפלטון ואריסטו, המתאר חיים לאור השכל כחיים 

מושלמים המתגברים על המגבלות של הקיום האנושי. לצד הפילוסופיות הללו אפשר למצוא 

תפיסות דוגמת אפיקורוס והאסכולה הסטואית, המדגישות אמנם את השאיפה למושלמות, אך 

השלווה הנפשית על ידי התרחקות מדחפים מתוך ויתור עליהם מראש. עם זאת מבקשות את 

התקופה המודרנית נתפסת כהמשכה של תקופת ההשכלה, שדגלה בהתקדמות של העולם לעבר 

עתיד מושלם. עם זאת, אפשר למצוא בתקופה זו גישות הדוגלות בהכרה במוגבלות ובהשלמה 

ה של מושלמנות או השתלמות הדרגתית. עמה, ובמקום שאיפה למושלמות מוחלטת התפתחה גיש

מתוך הסקירה הפילוסופית מתקבלת הגדרה אופרטיבית למושגים 'מושלמות' ו'חוסר מושלמות' 

באופן מושלם  (telos)שנמצאה מתאימה למחקר הנוכחי. ההגדרה למושלמות היא מימוש מטרה 

(perfect)  .ללא חסרים ופגמים 

אולוגיה נוצרית ולתפיסה החסידית מההגות היהודית. הסקירה בתאולוגיה כוללת התייחסות לת

נמצא שעל פי הזרם העיקרי בנצרות, כגישת אוגוסטינוס, רק נבחרים מעטים שניחנו בחסד אלוהי 
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יכולים לשאוף למושלמות, בעוד שיתר האנשים אינם יכולים לצפות לכך, מאחר שהאדם נתון 

החסידות נראה שמלבד השלמה עם חוסר לפגימה מהותית הנובעת מהחטא הקדמון. על פי גישת 

המושלמות וקבלה שלו אפשר למצוא את הרעיון שחוסר המושלמות יכול לשמש כמנוף לגדילה, 

מה שמכונה ירידה לצורך עלייה. רעיון זה משתלב עם רעיונות חסידיים אחרים כמו הפיכת הרע 

ואים בחסידות מקור לטוב והעלאת המידות הרעות. נמצא שיש חוקרים בתחום מדעי החברה הר

 השראה לתפיסות טיפוליות.

בסקירה הפסיכולוגית הוצגו בעיקר תאוריות פסיכולוגיות קלסיות בהיותן מהוות מעין בסיס 

 ואבן יסוד לתאוריות הפסיכולוגיות שהתפתחו לאחר מכן. בתאוריות הפסיכולוגיות שהוצגו

  נמצאו ארבע דרכי התמודדות עיקריות עם חוסר מושלמות:

שאיפה למושלמות וחוסר ויתור על מושלמות. כדוגמה לאופן התמודדות זה מוצגת גישתו של . 2

מאסלאו, התומך בשאיפה למושלמות המגולמת במימוש עצמי מלא. סולם הצרכים שלו מתאר 

השגה הדרגתית של השלמות הזו, שמסייעת לאדם להשיג שליטה עצמית ואוטונומיה ומאפשרת 

 בה. לו להיות בלתי תלוי בסבי

. כניעה לחוסר מושלמות בלית ברירה, ומתוך כך עידון של השאיפה למושלמות. גישתו של פרויד 1

מוצגת כדוגמה לגישה של כניעה לחוסר מושלמות ולעידון בפניה. נראה שעל פי גישתו של פרויד 

קיים אצל היחיד קונפליקט מובנה בין דרישותיו של האני לסיפוק צרכיו לבין דרישות הזולת 

והחברה. הסיפוק המושלם של צרכי האני לא ייתכן, ולפיכך על האדם להשלים עם סיפוק לא 

 מושלם של דחפיו מתוך עמדה של ויתור. 

. השלמה עם חוסר מושלמות וקבלתו באופן שמאפשר גדילה. גישה זו של השלמה בונה מוצגת 3

התייחסותית מהאסכולה ה על ידי ויניקוט מהאסכולה של יחסי אובייקט ועל ידי בנג'מין ופיזר

אינטרסובייקטיבית. נראה שעל פי ויניקוט, היחיד מסוגל לעמוד במידה מסוימת של ויתור על 

המושלמות ושל השלמה עם חוסר המושלמות. לדעתו אמנם קיים קונפליקט בין האדם לזולת, אך 

ואת קיומו.  הוא רואה אותו בחיוב ושמתוך שהייה במחיצת הזולת האדם יכול לפתח את אישיותו

בנג'מין מכירה בצורך של היחיד לאומניפוטנטיות, אך מתארת התרככות והמסה של השאיפה 

לכוחניות מושלמת של האני על ידי קבלת הצורך של היחיד בהכרה של הזולת בו. ברוח דומה פיזר 

שם את הדגש על יכולת להתנהל במצבים של חוסר מושלמות באמצעות משא ומתן בין 

 פרדוקסים. 

. מינוף של חוסר מושלמות על ידי הפיכתו ליתרון. בגישותיהם של אדלר ולאקאן אפשר למצוא 4

התייחסות מסוימת של שימוש בחיסרון כיתרון המאפשר מינוף של חוסר המושלמות. נראה שעל 
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פי גישתו של אדלר, חווית הנחיתות, הנובעת מתחושת חוסר המושלמות, יכולה להניע את היחיד 

ולגדילה. לאקאן מציג תפיסה שעל פיה החוסר יוצר את ההשתוקקות שקיימת בהוויה להשתפרות 

האנושית, והמושלמות היא לדעתו אשליה שלעולם לא תתגשם. בנוסף לתאוריות הללו מתחום 

הפסיכולוגיה הקלסית, הוצגו שתי תאוריות פסיכולוגיות עכשוויות העוסקות בנושא, והן של 

ן שחר, המציגים הבחנה בין שאיפה נורמטיבית לשלמות לבין הנטייה אנטוני וסווינסון ושל טל ב

 לפרפקציוניזם בהדגישם את גישת ההשלמה כגישה רצויה להתמודדות עם חוסר מושלמות.

 

 להלן מוצגות השאלות שנבדקו במחקר זה. 

  ר:שאלות המחק

 פולי?. מה התייחסותן של מטפלות להתמודדות עם חוסר מושלמות במסגרת התהליך הטי2

 . האם לדעת המטפלות יש סוגי התמודדות שונים עם חוסר מושלמות?1

. האם במסגרת התהליך הטיפולי המטפלות משתפות את המטופלים בחוסר המושלמות של 3

 עצמן?

. האם לדעת המטפלות יש קשר בין דרך ההתמודדות עם חוסר מושלמות לבין איכות הקשר עם 4

 הזולת?

 

 שיטת המחקר

קונסטרוקטיביסטית נרטיבית, המשלבת בין -שנבחרה מושתתת על גישה איכותניתשיטת המחקר 

שאלות פתוחות לבין שאלות מכוונות מובנות יותר, שנראתה מתאימה ביותר לסוג מחקר העוסק 

נשות מקצוע העוסקות בטיפול. עשר מהן פסיכולוגיות  21במחקר זה רואיינו  בתחום הטיפולי.

ות. כל המטפלות הן בעלות ניסיון מקצועי של לפחות עשר שנות ושמונה מהן עובדות סוציאלי

 נבחרו על פי שיטת המדגם התכליתי.  עבודה, והן

תוכני. ננקטו כמה דרכים להגברת אמינותו של המחקר, כולל -ניתוח הטקסט נעשה באופן קטגורי

ת אינטראקציה מתמדת בין הממצאים והפרשנות שלהם לבין ההמשגות הרלוונטיות הקיימו

 .בספרות המקצועית והרפלקסיה של החוקרת על הנושא
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 ממצאים

 מניתוח הממצאים נתקבלו ארבע תמות עיקריות: 

 .. התייחסות המטפלות לנושאים מושלמות וחוסר מושלמות במסגרת התהליך הטיפולי2

 .. סוגי התמודדות עם חוסר מושלמות1

 .ליך הטיפולי. שיתוף המטפלות בחוסר המושלמות של עצמן במסגרת התה3

 . תפיסת המטפלות לגבי קשר בין התמודדות עם חוסר מושלמות לבין איכות היחסים עם הזולת4

מתיאורי המטפלות עולה שהנושאים מושלמות וחוסר מושלמות נמצאו רלוונטיים, חשובים 

 ומרכזיים במסגרת התהליך הטיפולי. 

מושלמות במסגרת התהליך נמצא שהמטפלות הצביעו על סוגי התמודדות שונים עם חוסר 

הטיפולי בהציגן הבדל בין אופן ההתמודדות בתחילת הטיפול, שהתבטא בחוסר קבלה, לבין אופן 

התמודדות בסוף הטיפול, שהתבטא בקבלה ובהשלמה. חוסר קבלה נתפס על ידן כקושי 

בהתמודדות, והשלמה תוארה כגישה רצויה. עם זאת, רבות מהמטפלות ראו את ההשלמה כגישה 

פסיבית מדי והצביעו על צורך בדרכי התמודדות אקטיביות יותר עם חוסר מושלמות על ידי שינוי 

החוסר, תיקונו ויצירת סיפור חדש עבורו. הגישה של מינוף חוסר המושלמות כדרך התמודדות 

נמצאה אצל מיעוט מהמרואיינות. לאחרות היא נראתה מעניינת, מושכת ונועזת, אך לרוב נתפסה 

 .ת ומרוחקת מדי מההקשר הטיפוליכקיצוני

נמצא שבמהלך הטיפול רוב המטפלות לא משתפות את המטופל מלכתחילה בחוסר המושלמות 

של עצמן, אלא אם כן נוצרים מצבים המחייבים זאת. עם זאת, נמצא שבמקרים שיש שיתוף, הוא 

 נתפס כגורם שמשפיע על המהלך הטיפולי באופן חיובי.

מצא שבמהלך הטיפול יחס האדם לזולת מתפתח מבחינת יכולת קבלה על פי תיאור המטפלות נ

מהזולת ונתינה לו, והוא נתפס כקשור לאופן התמודדות עם חוסר מושלמות: יכולת קבלה של 

 חוסר מושלמות מתקשרת עם יכולת קבלה גוברת מהזולת ועם יכולת נתינה מאוזנת יותר לזולת. 

 

 דיון

ושאים מושלמות וחוסר מושלמות אינם מופיעים כנושאים אף שבספרות הפסיכולוגית לרוב הנ

טיפוליים מוגדרים, אפשר ללמוד מתוך המחקר הנוכחי שהם נתפסים על ידי המטפלות 

כרלוונטיים וכחשובים להקשר הטיפולי. לפיכך אפשר להציע ששימוש בהם יכול לתרום לעבודה 

ר הטיפולי, נמצא במחקר הנוכחי הטיפולית ולקדם אותה. בנוסף לרלוונטיות של הנושאים בהקש
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שהמטפלות זיהו דרכים שונות להתמודדות עם חוסר מושלמות בתהליך הטיפולי בהציגן 

התפתחות מחוסר קבלה, שהוצגה כדרך רצויה פחות בתחילת הטיפול, להשלמה, שהוצגה כדרך 

 רצויה יותר בסוף הטיפול. אפשר להסיק, אם כך, שבשלבים שונים בטיפול יכולה להיות

התמודדות ברמות שונות עם חוסר המושלמות ושהתהליך הטיפולי יכול לאפשר התפתחות של 

התמודדות רצויה יותר עם חוסר מושלמות. בתאוריות הפסיכולוגיות השונות שהוצגו נראה שיש 

 התפתחות בכיוון של השלמה עם חוסר מושלמות. 

פן הפסיבי של גישה זו קיים צורך במחקר הנוכחי, כפי שהוזכר לעיל, טענו מטפלות רבות שבשל ה

אקטיבי יותר להתמודדות עם חוסר מושלמות. בין הדרכים האקטיביות שהציעו המטפלות אפשר 

למצוא את תיקון החוסר ויצירת סיפור חדש למצב של חוסר. מתוך כך נראה שאפשר להרחיב את 

 גישת ההשלמה לדרכים אקטיביות יותר כנזכר לעיל. 

ואקטיביות אפשר להתייחס אל גישת המינוף כגישה אקטיבית עד כדי היפוך ברצף שבין פסיביות 

החיסרון ליתרון. אמנם נמצא שגישת המינוף אינה רווחת בתאוריה הפסיכולוגית, אך מהמחקר 

הנוכחי אפשר ללמוד שגם אם גישה זו נתפסת על ידי המטפלות כרחוקה ואולי קיצונית בהקשר 

ייתכן שבשל היותה דרך אקטיבית שיכולה  –ות וסקרנות הטיפולי, היא עוררה אצלן התפעל

 להעצים את היחיד, ומתוך כך יש מקום לחקור דרכים ליישום גישה זו.

מהמחקר עולה גם שהשיתוף של המטפלות בחוסר המושלמות של עצמן יכול להשפיע בצורה 

ל פי שמספר חיובית על התהליך הטיפולי על ידי כך שהוא יכול לחזק את המטופל, וזאת אף ע

 מועט של מטפלות דוגלות בגישה זו מלכתחילה, וזאת גישה שאינה נפוצה בתאוריה. 

במסגרת הסקירה התאורטית בתחומים פילוסופיה, תאולוגיה ופסיכולוגיה נמצא שאפשר להצביע 

על קשר בין היחס למושלמות ולחוסר מושלמות לבין איכות היחסים לזולת. שאיפה למושלמות 

קשרת לשאיפה לעצמאות ולחוסר תלות בזולת וקבלה של חוסר מושלמות בדרך כלל מת

מתקשרות יותר להכרה בצורך של היחיד בזולת. נראה שלדעת המטפלות קיים קשר בין שני 

הנושאים: קבלה של חוסר מושלמות והשלמה עמו מתקשרות בעיניהן עם איכות יחסים חיובית 

התמודדות טובה עם חוסר מושלמות מאפשרת  של היחיד כלפי הזולת. המטפלות טענו שיכולת

קבלה מהזולת ונתינה לו. ממצא זה עשוי לתרום משמעותית לשדה הטיפול, ויש מקום הן ליצירת 

כלים פרקטיים הן לפיתוח תאורטי המשגתי של הנושא. מתוך כך יש מקום להעמיק ולחקור 

 היחיד לזולת. השפעה אפשרית של התמודדות עם חוסר מושלמות על איכות היחס של 
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 סקירה תאורטית –פרק ראשון: המבוא 

 

  מבוא

זו  במסגרת נושא התמודדות עם חוסר מושלמות במסגרת התהליך הטיפולי.במחקר זה עוסק 

 מימוש עצמיהגדילה והתהליך ונראה שתוך כדי  ,לגדול, להתפתח ולממש את עצמוהיחיד יכול 

עם המוגבלות שקיימת בו ובסביבתו מעצם היות העולם האנושי סופי ומוגבל. לאדם יש  הוא נפגש

למצוא דרך  עליוחלומות, שאיפות ורצונות אשר מניעים אותו לגדול ולהתפתח, ועם זאת 

נראה שהתמודדויות אלו הן מנת חלקו של חלקים לא מושלמים בו ובסביבתו.  להתמודד עם

. האדם המגיע לטיפול, מאחר שהוא מביא לחדר הטיפולים קשיים ותחושות של חוסר מושלמות

חוסר מושלמות כולל כל חוויה של חלקיות, מוגבלות וכל קושי הגורם להכרה שהאדם אינו כול 

וע ממקור פנימי, כמו תכונה לא מושלמת, או ממקור חיצוני, כמו יכול. חוסר המושלמות יכול לנב

הטיפולי המטופל מציג תחום לא מושלם בחייו שמקשה  מסגרת התהליךבסביבה לא מושלמת. 

 זהלהניח שעצם ההתמודדות עם חוסר מושלמות ואופן ההתמודדות עם חוסר  לפיכך סביר .עליו

הנזכרת לעיל, וככל הנראה תחום זה לא נחקר  נושאים שיכולים להיות משמעותיים במסגרת םה

נושאים מטפלות לל השהתפיסות על התאוריות ו עלללמוד זה, אם כן, היא מטרת מחקר עד כה. 

 עם חוסר מושלמות במסגרת התהליך הטיפולי.  התמודדותלוחוסר מושלמות  ,מושלמות

של החוקרת ית התמודדות עם חוסר מושלמות, צמח מתוך החוויה הטיפולהנושא המחקר, 

על מנת ללמוד על הנושא במישור התאורטי תוצג סקירה  .נוספים הניסיון הטיפולי של מטפליםמו

שלו בתחומים פילוסופיה, תאולוגיה ופסיכולוגיה באמצעות הדגמת תאוריות של הוגים, 

 תאולוגים ותאורטיקנים נבחרים. נעשה ניסיון לדלות מהתחומים הנזכרים לעיל התייחסות לנושא

תאוריות מבחר  מסקירה של. חוסר מושלמותלשונות למושלמות והמחקר, ועולות מהם גישות 

מופיע באופן  אינו המחקרנושא לרוב ש עולהטיפול בתחום הפסיכולוגיה והעוסקות בקלסיות 

אלא בניסוחים אחרים, ומתוכם נעשה ניסיון ללמוד  ניסוח 'התמודדות עם חוסר מושלמות'בישיר 

ך כך ולשם התחלת הדיון בנושאים מושלמות וחוסר מושלמות הוגדרו מושגים אלו מתו על הנושא.

בהסתמך על הגדרות הלקוחות מתחום הפילוסופיה. נראה שבתחומים פילוסופיה ותאולוגיה, 

לרוב הנושאים מושלמות וחוסר מושלמות קיימים בניסוח ישיר יותר מאשר בפסיכולוגיה, ואפשר 

מבחינה מסוימת אפשר  ות ותאולוגים עסקו בנושא זה מקדמת דנא.למצוא שפילוסופים, הוגי דע

 להתייחס לתחומים הנזכרים לעיל כרקע רעיוני לתחום פסיכולוגיה.
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 חלק א': הגדרות למושלמות ולחוסר מושלמות 

בחלק זה יוצגו הגדרות שונות למושלמות ולחוסר מושלמות מתחום הפילוסופיה כדי שישמשו 

 מחקר זה. בסיס להבנת המושגים ב

, כפי שהוא מושלמות כנפרדותהחוסר את אחדות בין דברים ומתאר את המושלמות כדקרט רנה 

 For it is self – evident that it is a greater perfection not to be divided thanמנסח זאת: "

to be divided… ( "Descartes, 1911-1912, p. 37).  

מושלמות כהתפתחות מגדיר  (Hamilton, 1877) 11-בן המאה ההמילטון וויליאם יקאי זהמטפי

 . תמוסריהו יתשכלה ת,מנטליה ת,יזפי, כולל האדםיש לש יכולותמלאה והרמונית של כל ה

השגה של  ;מצב של מלאות או השלמההמילון של רנדום האוס מגדיר מושלמות בכמה דרכים: כ

(. במילון רוז'טס Glazier, 2010, perfectionם )חסריאו הרמה הכי גבוהה; מצב ללא פגמים 

 Editors of) בתחומים כמו יופי, בולטות, מצוינת, צדיקותתזאורוס המושלמות מוגדרת כעליונות 

the American Heritage, 1995, perfection.) 

( מציג אספקט אחר בהתייחסו למושלמות בתארו את השגת Aristotle, 1968אריסטו ) 

וש פוטנציאל והשגת מטרה. הפילוסופיה האריסטוטלית תוצג בהרחבה המושלמות על ידי מימ

 בהמשך. 

היבט נוסף שנמצא בהגדרות למושלמות הוא היכולת לרכוש עצמאות ולחיות בלי תלות בזולת, מה 

( מתאר את תפיסתו של Passmore, 1970, p. 49, כפי שג'ון פסמור )self-sufficiency-שמוגדר כ

לממש את הטוב, האדם אינו תלוי בזולת. אולי הוא יכול להיעזר  אריסטו, הטוען שעל מנת

באחרים, אך הוא אינו זקוק להם. על פי גישתו של אריסטו ככול שהאדם משיג יותר מושלמות 

 He (the wise man) can speculate all byבתחום החוכמה הזדקקותו לזולת תלך ותפחת: "

himself, and the wiser is the better he can do it. ( "Aristotle, 1953, p. 304.) 

כצורה הרמונית, קבועה, לא ברוח דומה מתאר וינקלמן את השלמות האסתטית בשדה האמנות 

 זולת:חסינות וחוסר תלות ב שיש בה מיניות, כלומר אחדותממחולקת, שכמעט ריקה מרגש או 

 …perfection …was stately and harmonious form, almost anonymous in 

it's regularity, unmarred by individual traits, frigid, devoid of emotions 

and showing no explicitly sexual characteristics. (Vinkleman in Barzini, 

1964, p. 33.) 
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נראה שמן ההגדרות הללו מתקבלת הגדרה, ולפיה מושלמות היא מצב שבו אין פגמים וחסרים, 

סר מושלמות הוא מצב שאכן קיימים בו חסרים ופגמים. מצב שאין בו פגמים וחסרים יכול וחו

להתבטא באחדות ללא פירוד, מלאות ורמה גבוהה ולא חלקיות, עצמאות ולא תלות באחר 

ומימוש והשגת מטרה ולא פוטנציאל. מאחר שהשיח בדיון הטיפולי מתרכז באני, המושלמות 

בר בדרך כלל  במחקר זה, הם של האני. עם זאת, אפשר להצביע וחוסר המושלמות שעליהם מדו

על מורכבות מסוימת בעצם הניסיון להגדיר את המושגים 'מושלמות' ו'חוסר מושלמות' בהקשר 

הטיפולי, מכיוון שההגדרה מתקבלת כהגדרה מעגלית: נראה שהגדרת כל מושג תלויה בהגדרה של 

המושלמות, כלומר הפגמים והחסרים ניכרים מתוך המושג השני. חוסר המושלמות מוגדרת לאור 

 השוואה לדגם אידאלי כלשהו; ואילו המושלמות מוגדרת לפי היעדרם של פגמים או חסרים. 

מבחינה מסוימת אפשר לומר שההגדרה הנזכרת לעיל יכולה לבוא לידי ביטוי במסגרת התהליך 

הוא פונה לטיפול, ומן התיאור  הטיפולי: המטופל נתקל בפגם בחייו, במשהו לא מושלם שבעטיו

המעגלי של ההגדרות לחוסר מושלמות ולמושלמות, ייתכן שיש קשר בין המפגש עם חוסר 

המושלמות בחייו של המטופל לבין ההנחה שקיימת מושלמות שחוסר המושלמות מתגלם מולה. 

ת כלומר ייתכן שדרך ההתמודדות עם חוסר המושלמות קשורה ליחס כלפי המושלמות ולמיד

 השאיפה אליה. 

 

 : מושלמות וחוסר מושלמות בהגות הפילוסופית'חלק ב

בסקירה של הנושאים מושלמות וחוסר מושלמות בתחום הפילוסופיה נמצאו התייחסויות שונות 

 למושלמות ולאופן ההתמודדות עם המצב הלא מושלם, וחלקים נבחרים מהן יתוארו להלן.

גות והתרבות נעשתה תוך הסתייעות בספרים אלה: הסקירה של המושג 'מושלמות' בתולדות הה

(, The Perfectibility of Man( 'המושלמות האנושית' )Passmore, 1970ספרו של ג'ון פסמור )

הסוקר תפיסות פילוסופיות שונות על אודות המושג 'שלמות', וכן ספרו של ברטאנד ראסל 

(Russell, 1945( 'ההיסטוריה של הפילוסופיה המערבית' )A History of Western Philosophy ,)

הסוקר גישות פילוסופיות שונות במהלך ההיסטוריה. מהסקירה ייעשה ניסיון להבין מהי 

האם מצפים מהאדם לשאוף להשגת  ;התייחסותם של הוגים שונים למושלמות ולחוסר מושלמות

 מושלמות, ובאיזה אופן הוא אמור להתמודד עם היעדרה של מושלמות.
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 וסופיה של העולם העתיקפיל. 1

( לנושא מושלמות הוא מציג את הדימוי התרבותי המוכר Passmore, 1970בסקירה של פסמור )

(, כפי שנוסח  ,Gill, 2005  ;1141 Aquinas ביותר המתיימר לגלם שלמות, והוא האל )ראה גם

 למשל על ידי מועצת הותיקן:

 There is one true and living God, Creator and Lord of heaven and earth, 

almighty, eternal, immense, incomprehensible, infinite in intelligence, in 

will and in all perfection, who as being one, sole, absolutely single and 

immutable spiritual substance, is to be declared as really and essentially 

distinct from the world, of supreme beatitude in and from Himself, and 

ineffably exalted above all things beside Himself which exist or are 

conceivable (McNabb, 1907, pp. 18-19 .) 

( השאלה על היחס בין האדם והאל מגלמת את היחס בין Passmore, 1970כפי שמציין פסמור )

האדם לבין האפשרות להגיע לשלמות, כפי שנמצא למשל בהגות הנוצרית. לעומת זאת, הוא טוען 

שבפילוסופיה היוונית האלים היווניים, ההומריים, אינם מתוארים כמושלמים, אלא כמלאי 

נתיאון, ובראשם זאוס, מתוארים אמנם כעליונים על האדם, אולם עליונות זו חסרונות. אלי הפ

אינה דורשת מן האדם להידמות לאלים אלא לציית להם כדי לזכות להגנתם ולא להסתכן 

בפגיעתם. לדעתו רק עם השינוי שחל במבנה החברה היוונית נראה שגברה הדרישה לתמונה דתית 

(. נראה Passmore, 1970, pp. 28-31לשאוף אליה )המגלמת שלמות מוסרית שהאדם יכול 

 שדרישה כזו היא נקודת המוצא של גדולי הפילוסופיה היוונית, אפלטון ואריסטו.

אפשר למצוא ביטוי לשאיפה למושלמות מוסרית בתורת האידאות של אפלטון. מהתיאור של 

ילולית: צורות( הן מהויות אפלטון, שנמצא בדיאלוג 'פיידון' )אפלטון, תש"ם(, עולה שהאידאות )מ

 מושלמות בניגוד לתופעות החומריות שהן תמיד חלקיות וזמניות. כותב אפלטון בדיאלוג 'פיידון': 

אלמוות ומושכל ובעל דמות -הנשמה דומה דמיון גדול יותר למה שהוא אלוהי ובן

ואילו הגוף דומה יותר למה  –מתפרד ועומד תמיד בעינו בלא שינוי -אחת ובלתי

מושכל ומתפרד ולעולם לא יעמוד -א אנושי ובן חלוף ובעל דמויות הרבה ובלתישהו

 (. 44–31שינוי )אפלטון, תש"ם, עמ' -בלא



5 

 

(, Plato, 1935לפי תיאור זה האדם המעצב את חייו לאור צורת הטוב, כפי שמכנה זאת אפלטון )

החומריות נתונות  זוכה לחיות חיים שלמים, חיים הנשמרים ככל האפשר מפגעי הזמן שהתופעות

פועלים על פי הכאשר יש הרמוניה בין החלקים השונים מושגת המושלמות של הנשמה להם. 

, ובה הצדדים העליונים של האדם, הכישורים השכליים, שולטים על הצדדים מערכת מסודרת

 .הפחותים שבו, התשוקות הגופניות

ייו של האדם רק במישור אולם לפי אפלטון )תש"ם( האידאה של הטוב אינה מעצבת את ח

המטפיזי: במקביל לטוב האישי מתאר אפלטון גם טוב חברתי וטוב מדיני שצורתם זהה לזו של 

הטוב האישי. אלא ששם הוא "כתוב באותיות גדולות" )מצוטט אצל שקולניקוב ווינרב, תשנ"ז, 

וא אימוץ (, כלומר ממומש בתוך חברה ולא רק בתוך היחיד. כשם שהטוב של היחיד ה264עמ' 

הצורה שבה התשוקות ההמוניות נכנעות לשכל הנעלה, כך הטוב החברתי הוא אימוץ שליטתם של 

 .(211–216האנשים החכמים באנשים ההמוניים הנתונים לתשוקותיהם )שם, עמ' 

כפי המילה מושלמות מתייחס להגדרה של  (Tatarkiewicz, 1979הפילוסוף הפולני טטרקיוויץ )

ת האירופיות ומקשר אותה לתמונת עולם אריסטוטלית. הוא מתאר שהמילה שהיא מופיעה בשפו

perfect  מהמילה הלטינית נובעתperfectus – הלטיני  הקשורה לפועלperficio , שמשמעותו

telos (ibid ,)מילה היוונית . לדבריו נראה שמקורה של המילה הזאת הוא בלגמור ולהביא לסיום

יותר מאשר  (complete) מה-השלמה של דבר, רטיתקונקהשלמה של פעולה מתקשרת לה

( יש להבחין בין ibidלטענתו של טטרקיוויץ ) .perfectusמשמעות המופשטת של המילה הלטינית ל

, מתבסס על השוואה בין דבריםבעוד שהשני  excellentia:-, וperfectio יםהלטיני יםהמושג

 .שהוא עובר אותו מתוך תהליך פנימימתייחס למושלמות של הדבר הראשון 

לממש את טבעו. שאיפה של האדם קשורה ל (,Aristotle 1161אריסטו )תפיסת המושלמות של 

הטבע נתפס כישות תהליכית המוליכה אל התכלית, אל הטלוס. על פי גישה זו שלמותו של האדם 

(. בתמונת העולם האריסטוטלית מטרת Passmore, 1970, p. 46היא, אפוא, מימושו העצמי )

 an activity of soul inהאדם היא לממש את החלק הגבוה של הנשמה בצורה הטובה ביותר: "

accordance with goodness or in accordance with the best and most complete form of 

goodness( "Aristotle, 1953, p. 39.)  כאשר מישהו מממש את עצמו הוא משתלב בתוך מערכת

הרפואה למשל מטרתה של  .שכל פעילות מכוונת להגיע למטרהתכליות: נראה  גבוהה יותר של
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הנפשית והגופנית, אולם גם הבריאות הגופנית היא אמצעי לתכלית  בריאותהיא לשפר את ה

 . אחרת

( מחפש את התכלית המוחלטת, התכלית שאיננה אמצעי לתכלית אחרת, אלא היא ibidאריסטו )

זאת הוא מוצא בחיי העיון. פעולת העיון הפילוסופי תכלית כשלעצמה. את התכלית ה

(contemplation)  היא פעולה שתכליתה נמצאת בתוכה ואיננה מכוונת לתכלית אחרת, ולפיכך

חיים היא מתוארת על ידי אריסטו כתכלית של כל יתר התכליות ובכללן התכליות הכלולות ב

על פי גישה זו  .(Passmore, 1970, p. 47) חיים בעדיפות שנייההמתוארים כפרקטיים מוסריים 

(, הנבדל eudaimonia) אושרשאותו הוא מכנה מצב פעולת העיון הפילוסופי מביאה את האדם ל

מן ההנאה הרגעית. בפעילות זו יכול האדם לחקות את האל ולהגיע למצב של חוסר תלות, מצב 

לאות, שלמות וסיפוק אחת התחושות שקשורות לאושר היא מצב של מ. שבו האדם מספיק לעצמו

)ראה  ,אריסטו( מתאר שPassmore, 1970פסמור )עם זאת, (. autarkiaעצמי המכונה אוטרקיה )

יות במסגרת החיים חהאדם חייב קודם ללמוד לכי בדומה לאפלטון, טוען  (,Hardie, 1968גם 

כליתם אולם קדימות זו היא קדימות מעשית ולא עקרונית, שכן תהפרקטיים במישור המוסרי. 

של החיים המוסריים הפרקטיים היא לאפשר את חיי העיון המושלמים של האדם היחיד. חיי 

העיון הללו מתאפשרים בזכות החברה המפרנסת את אותם אנשי עיון יחידים, אולם חיי העיון של 

אותם יחידים הם תכליתה של החברה כולה, ואילו תכליתה של פעולת העיון היא פעולת העיון 

 עצמה. 

החיים המושלמים ההלניסטית בכללותה, שלפיה  תפיסה( מתאר את הPassmore, 1970פסמור )

מצב נפשי זה מושג  (.ataraxia, peace of mind)ת נפשימתגלמים בהשגת מה שמכונה שלווה 

האדם תפיסה זו . על פי או פוליטית פעילות קוגניטיביתבאמצעות רגיעה נעימה ולא באמצעות 

שלא יצטרך להיות תלוי  כדילא יעסוק בפוליטיקה ויסתפק בצרכים מינימליים הנבון לא יתחתן ו

( כתב שמי שמבין את מוגבלויות Epicurus, 1925אפיקורוס )(. Passmore, 1970, p. 50) באחרים

( וכך להפוך את החיים לשלמים wantלהסיר את הכאב של רצון למשהו ) אפשרהחיים יודע ש

נסיגה שקט נפשי באמצעות האדם יכול להשיג ( ibidיקורוס )לפי גישתו של אפומושלמים. 

, כפי שהוא מנסח לאלהידמות שואפים למושלמות על ידי  חבריה מההמון לתוך קהילה קטנה שכל

a quiet private life withdrawn from the multitude( "Epicurus, 1925, p. 669 .)…זאת: "
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 ימפגש עם כאבה רת לו שלווה שאינה נפגמת מתוךנסיגה זו תורמת לעצמאותו של האדם ומאפש

 חיים.ה

(, האדם משיג Arnold, 1911) , כפי שכותב ארנולדהתפיסה הסטואית ל פיעברוח דומה ו

והטבע שואף להגיע למושלמות. ראסל  ,מושלמות על ידי ההידמות לאל. האל קשור לטבע

(Russell, 1945 מתאר ) קשיי אף שבחירה חופשית. בבדטרמיניזם ואת ההתרכזות של הסטואה

, אינם פרי בחירה של האדם, לפי הגישה הסטואית האדם יכול לבחור סבל או עוני, כגון חייםה

לפי הסטואה כל היצורים הם חלק . ובכך להתעלות מעל למאורעות חייו( virtuousצדיקות )ב

ות מעל התעלותוך  חלק מהטבעמהרמוניה טבעית, והם יכולים להגיע לשלמות רק בהיותם 

יכול להשיג אושר  אינוחיוביים ושליליים. לפי גישה זו האדם  אנושייםדחפים ורצונות  ,כמיהות

. הוא איננו צריך להשיג מטרות ולשנות את המציאות שהוא חי בה אלא דווקא אלא להיות טוב

מתאים  (the sage) הצדיק לקבל את המציאות הלא מושלמת של חייו על מגבלותיה ועל כאביה:

נתפס האדם ( מתאר שעל פי הסטואיזם Passmore, 1970פסמור )ת רצונו להתנהלות של הטבע. א

 For what else is Nature but God and(: "Senecaם, כפי שמנסח סנקה )חלק מהאל המושלכ

the Divine Reason that pervades the whole universe and all it's parts?( "Seneca in De 

Beneficiis, 1948,  P. 217.) " :כמו כן רעיון זה מוצג על ידי סנקה באומרוReason… is a 

common attribute of both gods and men, in them it is already perfected, in us it is 

capable of being perfected( "Seneca, 1917-1943, p. 465 לפי תפיסה זו .) יכול להיות האדם

 . לוקה בחסר , אז כולוvirtue, המכונה צדיקותהאם חסרה לו כל  :מושלם או רע

לבין מה שאין בו פגם,  ,הצדיק המושלם( מתאר שהסטואה מנגידה בין  ,1114Passmoreפסמור )

האידאל לדוגמה אך הוא אדיש לצרכים אנושיים.  ,אנושיאמנם מתואר כההמון. הצדיק שמכונה 

ובכן על פי גישה זו האדם , ות פחד ומריגוש ודחפיםהסטואי משוחרר מצרכים של הנאה, מתחוש

מושלם באופן אבסולוטי או חסר מושלמות באופן אבסולוטי. עד שהאדם משיג מושלמות הוא 

 נחשב רשע.

מצב של להגיע ל כותב שמטרתה של הפילוסופיה של אפיקורוס הייתה( ,Russell 1145)ראסל 

י זלמצב הפי הלדוגמהוא מתייחס ממצב של כאב.  נעלהימו ,מצב מאוזן בגוף ,(tranquilityשלווה )

ולא כמי שמנסה לרדוף אחרי ששואף להימנעות מכאב, כמי האדם הנבון ומתאר את  ,של האדם

ימנע מהתמודדות עם אויבים ועם הדחפים הפנימיים של עצמו. יהנאה. מתוך כך האדם הנבון 
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להימנע מפחד, ובהקשר זה הוא  יוון את האדםכ  אפיקורוס( מתאר שibidראסל )בנוסף לכך, 

לאכזב או כדי להימנע מהחששות הגלומים באפשרות הרחיק את הקשר של האדם מאלוהיו 

  .את האליםלהכעיס 

מכוון את האדם  (Armstrong, 1967) פלוטינוספלטוני -( כותב שהפילוסוף הנאוibidראסל )

העולם הזה ים, בעוד שפיטוב ויופי אינסום מושגות השלמויות של להתבונן בעולם הבא, ש

על פי פסמור . (Russell, 1945, pp. 308-321) הרס וסבלשל מציאות מוגבלת מתאפיין ב

(Passmore, 1970 )על היווצרות התפיסה הנוצרית בימי הביניים ועל  עמדה זו השפיעהנראה ש

 ,Armstrong)  פלוטינוס( , מדגיש Cornford, 1935בעקבות אפלטון )התאולוגיה הקתולית. 

חוסם. המצב האידאלי של הנשמה הוא של כנמוך וכהגוף ומתאר את הנשמה את נצחיות  (1967

בעקבות תאוריית האידאות האפלטונית מתוארת בעולם האינסוף.  המתקיימתישות מתבוננת, 

 .המושלם של העולם האינסופיקלוש ית כהעתק זהמציאות הפי

ני ובעולם הרומי הוצג הרציונליזם הפילוסופי לסיכום הסקירה של תפיסת המושלמות בעולם היוו

של אפלטון ושל אריסטו, המתאר חיים לאור השכל כחיים מושלמים המתגברים על המגבלות של 

הקיום האנושי. לצד הפילוסופיות הללו, העומדות ביסוד המסורת הפילוסופית, אפשר למצוא 

שות את השלווה הנפשית על תפיסות המדגישות אמנם את השאיפה למושלמות, אך עם זאת מבק

ידי התרחקות מדחפים, מכמיהות ומיצרים כדי להימנע מהמוגבלויות של כאב ופחד, כלומר מעין 

הכרה במוגבלויות שיש בחיים ומלחמה בהן מתוך ניסיון להתגבר עליהן. אם כך, נראה שאפשר 

שינוי הלא להצביע על שתי גישות שונות של התמודדות עם הפער בין הלא מושלם למושלם: 

מושלם שקיים במציאות במטרה להשיג את המושלם הרצוי, דוגמת אפלטון ואריסטו, או ויתור 

על המושלמות באמצעות הימנעות מראש מרצונות, מדחפים ומכאבים, דוגמת אפיקורוס 

 והאסכולה הסטואית.

 

 פילוסופיה מודרנית. 2

שאיפה של האדם ליחס אחר  תקופת הרנסנס החל להתפתח( טוען שב ,1114Passmoreפסמור )

ביתר שאת. לדעתו בתהליך החילון עברה תפיסת  21-, והמשיך להתפתח במאה הלמושלמות

השלמות מן המטפיזיקה אל ההיסטוריה, והתפתח רעיון הקדמה. את מקומה של השאיפה 

למושלמות מטפיזית תפסה השאיפה למושלמות בשדה הפעולה האנושית, השדה המוסרי 

בעקבות שינוי הערכים הזה השתנה המבנה המושגי של היחיד  (.ibid, p. 169והחברתי )
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וויץ, בכותבו על המושג מושלמות בפילוסופיה המודרנית, תיאר שאחרי דקרט ילמושלמות. טטרק

המושג 'מושלמות' זכה להתייחסות משמעותית בהגות הפילוסופית בכללותה. כדוגמה לכך הוא 

כחלק האינסופי של המציאות, שאותה הוא מכנה מציג את קאנט, שהתייחס למושלמות 

omnitudo realitatis   (the omnitude of realityטטרק .)וויץ טוען שאצל שפינוזה המושלמות י

 ,Godwinגודווין )וויליאם  (.Tatarkiewicz, 1981,  pp. 190-91מתקשרת למהות של המציאות )

וביקש להעביר כתב על השאיפה למושלמות , 21-, פילוסוף פוליטי אנגלי בן המאה ה(1946 ,1831

ות מתמידים. במקום והשתפר מותיכולת להתקדה למושלמות אלשל הגעה הישג את המוקד מה

( הוא מציע את מה שהוא מכנה absolute perfectionמה שהוא מכנה המושלמות המוחלטת )

אר שלא זו בלבד ( מת ,1114Passmoreפסמור ) (.perfectibilityהיכולת להיות מושלמים )

מעביר את המוקד מהשאיפה למושלמות, אלא הוא אף רואה  (Godwin, 1831, 1946)שגודווין 

את המושלמות ואת היכולת המתמדת להיות מושלמים כסותרות זו את זו: אילו האדם יכול היה 

שלו, שצריך  השתפרותההתפתחות ולהגיע למושלמות, הוא טוען, הוא היה מפסיק את תהליך ה

 .(Passmore, 1970, pp. 179-181של הפעולה האנושית ) םמיתחוהבכל תבטא לה

ציע כיוון של מ( את רעיון החטא הקדמון וLocke, 1968) לוקדוחה הפילוסוף האנגלי ג'ון ברוח זו, 

 מצב מקובע של השגת מושלמות.ששונה מ( והשתפרות perfectibilityהשגת מושלמות )לתהליך 

פסיכולוגיה מה שהוא מכנה תפיסה זו מייצגת רוח חדשה של ( טוען ש ,1114Passmoreפסמור )

על פיה האדם יכול להתפתח ולהשתפר באופן אינסופי באמצעות ש(, moral psychology) מוסרית

 מכניזמים חברתיים, כגון חינוך.

, מושלמותהתייחס ליכולת של האדם לשאוף ל( ,Rousseau 1913ו )רוסגם הפילוסוף ז'אן ז'אק 

, את האדם מהבהמה. עם זאת המבדילו התכונה הבטענה שז, perfectibilit'eוא מכנה אותה שה

 עריץגורמת לנפילות של האדם, והופכת אותו ל להתפתחות ולשינויטוען רוסו, דווקא יכולת זו 

(tyrant .על עצמו ועל הטבע ) אכן יתפתח  אדםהיכולת לשאוף למושלמות לא מבטיחה שהלדעתו

 (. Gay, 1964)ראה גם  אלא האדם יכול ללכת לטוב ולרע באותה מידה ,באופן מוסרי

סטואיות כמו -וינריב )תשנ"א( טוען שהרציונליזם החילוני של המודרניות הביא גם לעמדות מעין

לדידו של שפינוזה החירות האנושית שהתנגד לרעיון של בחירה חופשית. זו של ברוך שפינוזה, 

א מתבטאת ביכולת להבין את המוגבלות האנושית ולהשלים עמה מוגבלת ליכולת התבונית, והי
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(Spinoza, 1910 לפי גישה זו היכולת השכלית הזו מקנה לאדם שליטה על רגשותיו ומאפשרת לו .)

חירות במסגרת המצומצמת שמותירה לו המציאות שבה הוא איננו בן חורין )וינריב, תשנ"א, עמ' 

לתפיסתו של  הדוגמכ ת ההתמודדות של האדם עם המוותאמציג  (Russell, 1945(. ראסל )316

האדם לא ( מציין שלדעת שפינוזה ibidשפינוזה את החירות המוקנית מהכרת ההכרח. ראסל )

 מתוך כך בזבוז.הפחד מפני המוות והאבלות עליו הם בגדר ועל כן  ,אלמוותבן ך לויכול להפ

מן העיסוק המיותר במה שאי אפשר  ההכרה בהכרח מובילה את האדם לחירות מן הבזבוז הזה,

 שפינוזה מכוון את האדם לפעול באופן רגוע ושקול מתוך הכרה של המציאותלשנותו. הוא מציין ש

שפינוזה מדגיש (, ibidלפי ראסל ) ,עם זאת לחם בה ולסבול ממנה.י, ולא לנסות להוקבלתה

יים, ולא לצפות ממנו לאדם להרגיש את הקושי שהתעורר אצלו בעקבות הסבל והקש תתשחשוב ל

 . לקבל את הסבל באדישות

היא אמונה  זהושפינ מאחורי התפיסה של המתגלמתהעמדה הבסיסית וינריב )תשנ"א( מציין ש

תפיסתו של שפינוזה היא מעין חילון של המושג 'אלוהים': . המוחלט של העולם בכללותובטוב 

הייחוס של החוכמה המוחלטת ושל הוא מזהה את אלוהים עם הטבע על חוקיו. מזיהוי זה נובע 

(. מכאן אפשר להניח שלפי שפינוזה דווקא ההכרה של 112–111הטוב המוחלט לעולם )שם, עמ' 

האדם בהיותו לא מושלם, שכן הוא מוגבל לחוקי הטבע, הופכת אותו למושלם, מכיוון שהיא 

חוסר ), קושיהסבל והעל פי תפיסה זו מחברת אותו ליש המושלם של הטבע, של האל. 

ומושלם, ורק ההכרה בחוסר הם חלק משלם נרחב (, שהם מנת חלקו של האדם, מושלמותה

 .המושלמות וההשלמה עמו הופכות את האדם למושלם

מתבססת על , "practical perfection", שהוא מכנה טוען שמושלמות טכנית קאנטעמנואל 

ת בגלל הגורל של האדם ולא , אך לדעתו יש מצבים שבהם מגיעים למושלמוכישורים שיש לאדם

מושלמות  מתאר (,Kant 1111קאנט )(. Kant, 1909, pp. 129-130כתוצאה מההשתדלות שלו )

מהותית של עצמו ולא מטרה שהוצבה על ידי מישהו -האדם משיג את המטרה הפנימיתמצב שכ

ת. זה של מושלמו אבסולוטיאחר. לטענתו, מצד אחד קיימת שאיפה אנושית להשיג את האידאל ה

מתוך המציאות ברור  ,נעשה על ידי ניסיון לרכוש עצמאות ולהאמין שאין חוסר ומוגבלות. עם זאת

מושלמות יחסית. מה שהוא מכנה להשיג רק  ואפשרלהשיג מושלמות אבסולוטית  אי אפשרש

, כפי שפסמור ( טוען שהאידאלים הופכים להיות ארכיטיפים להגיע למושלמותKant, 1929) קאנט
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 ,Ideals… form the basis of the possible perfection of certain actions( "Kant" מצטט:

1929, p. 486.) 

מתייחסת לצורך שהאדם  מושלמות מוסריתשאיפה ללבנוגע נט אקוינריב מתאר שגם גישתו של 

יכפוף את עצמו לחוק השכל )וינריב תשנ"א(. אלא שקאנט מתאר את השלמות המוסרית כאחדות 

האדם עם עצמו: מצב שבו האדם רואה את רצונו כחוק כללי והוא מכופף את עצמו לאותו של 

רצון, או בניסוחו של קאנט )בתרגום(: "עשה מעשיך רק על פי אותו הכלל המעשי אשר, בקבלך 

( או בניסוח אחר )בתרגום(: 11אותו, תוכל לרצון גם כן כי יהיה לחוק כללי" )קאנט, תשנ"ד, עמ' 

(. 11כאילו יהיה הכלל המעשי של פעולתך, על ידי רצונך, לחוק טבע כללי" )שם, עמ'  "עשה מעשיך

לפי אידאלים שונים של מושלמות, אולם  מגוון סוגים של מושלמות מוסריתגישה זו מאפשרת 

קאנט ממשיך וקובע שהחוק המוסרי חייב לראות בכל אדם בעל תבונה מטרה ולא אמצעי )שם, 

 (. 15עמ' 

(, כאשר קאנט מציב את עיקרון הכלליות )המכונה חוק כללי(  ,1114Passmoreר )לדברי פסמו

במקום ואת האדם כמטרה, הוא קושר את השלמות האישית עם הרצון של כלל האנשים, ו

מתייחס בעיקר להשגת מושלמות של האנושיות הוא להדגיש את השאיפה של היחיד למושלמות 

 , כפי שניסח זאת קאנט:בכללותה

 The highest purpose of Nature will be at last realized, in the 

establishment of a universal Cosmopolitical Institution, in the bosom of 

which all the original capacities and endowments of the human species 

will be unfolded (Kant 1891, pp. 5-6       .) 

שיגלם את  של מוסד אוניברסלי קוסמופוליטי והיווצרותוסר של קאנט נובע הצורך במתורת המ

  (.Passmore, 1970, p. 217הרצון האנושי בכללותו )

שקאנט מגשר בין התפיסה הנוצרית הפסימית על אם כך,  ,נראה(  ,1114Passmoreלדעת פסמור )

בתפיסה הנוצרית, רואה קאנט  כמו תפיסת ההשכלה האופטימית על טבע האדם.בין טבע האדם ל

את החובה שהאדם יכפוף את עצמו למה שמעליו )חוק התבונה(, אבל כמו בתפיסת ההשכלה, 

 מקורו של אותו חוק הוא האדם עצמו ותבונתו. 

נמצאות תפיסות דטרמיניסטיות של קדמה, שלפיהן העולם  11-( כותב שבמאה הibidפסמור )

( ייחס את התהליך Marx, 1859)מרקס הוא מתאר שקרל מתקדם לכדי פיתוח מושלם של עצמו. 
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, ושתפיסות אבולוציוניות הביאו רעיון דומה לתחומים מאבקים בין המעמדותההיסטורי ל

 ביולוגיה וסוציולוגיה, וראו את המישור האנושי כמתפתח לקראת דגמים שלמים יותר.

 ,Bottomore( ומרקס )Darwin, 1859( מתאר שהגישה של דרווין ) ,1114Passmoreפסמור )

מתאר שרעיון השאיפה  . פסמור(übermensch)( היא שהאדם צריך להתפתח לאדם עליון 1979

(, שמתאר את Nietzsche, 1909של האדם להיהפך לאדם עליון מתקשר עם גישתו של ניטשה )

 ספנסר(. הסוציולוג הרברט Passmore, 1970, p. 249האדם העליון כמשמעות של העולם )

(Spencer, 1857 ) המכונה הישרדות החזקאימץ את הרעיון האבולוציוני בדבר ,survival of the 

fittest .ו, הרע והחולי נובעים מתוך חוסר יכולת תעל פי גיש, לכדי תפיסה חברתית ומוסרית

עלם ביקום. ההסתגלות האולטימטיבית של האדם לסביבתו היא ילהסתגל לסביבה ונוטים לה

 הברירה הטבעית עם( את Spencer, 1900בכך מזהה ספנסר )רת החברתית. ההסתגלות למסג

על פי גישה . , המושלמים ביותרהטובים ביותרהשורדים הם  הברירה המובילה למושלמות: שכן

בכול אינה נוצרת מהמסגרת האבולוציונית. אדרבא, הישרדותה של -הכול-זו, התפיסה של מלחמת

ולתרום לשרידות  לנהוג באופן אלטרואיסטים שבה תרבות היא תוצאה של יכולת הפרטי

מתוך תפיסה זו יוצא שתהליך זה של ברירה תרבותית טבעית מוביל לשלמות:  .החברתית

"Evolution can end, only in the establishment of the greatest perfection and the most 

complete happiness( "Spencer, 1862 in Medawar, 1967, p. 49.) 

רוח ( מתאר את שתי מלחמות העולם הגדולות כמפנה המסייג את ה ,1114Passmoreפסמור )

כדוגמה לכך הוא מציג שינוי מסוים בתיאור  באשר לקדמה ובאשר לשלמות אנושית.אופטימית ה

)התפיסה של פרויד תוצג בהרחבה בהמשך בסקירת הנושא הנחקר  לפי פרויד שאיפה למושלמותה

על הדרך ( Freud in Jones, 1961ד )פרוי כתב מלחמתית-קדםבתקופה ה סיכולוגיה(:בתחום הפ

ו, ואפשר לקשר עולם הדחפים היצרי והבאה למודעותבשל האדם להשיג מושלמות על ידי הכרה 

 העל הסכנ( Freud, 1915bזאת לשאיפה להשגת סיפוק מושלם; אחרי המלחמה הצביע פרויד )

( ועל היתרון שקיים בהדחקת Passmore, 1970, p. 264) יםמשחרור דחפ וצרעלולה להיוה

( מציג את גישתו של פרויד כגישה Passmore, 1970למעשה פסמור ) (.Unwin, 1934הדחפים )

 המורכבת משאיפה למושלמות מחד גיסא ומכניעה לחוסר מושלמות מאידך גיסא. 

ה המתאפיינת במה תקופלמרות ההסתייגות רואה פסמור את התקופה המודרנית כהמשכה של 

(. תפיסת הקדמה, ששלטה perfectibilism( )Passmore, 1970, p. 268שהוא מכנה "מושלמנות" )
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בתקופת ההשכלה, דגלה בהתקדמות של העולם לעבר עתיד מושלם. לדעתו למרות העובדה 

שבמחצית השנייה של המאה העשרים חלה התפכחות מן החזון הזה, יש הוגים הומניסטיים 

יין מחזיקים בו. חזון זה מוטמע גם באורחות החיים ובתחומי המחקר של האדם המודרני, שעד

תפיסת הקדמה רואה בחוסר המושלמות מקרה זמני שסופו  .מדעהחינוך וההגנטיקה, דוגמת 

לעבור מן העולם, ותפיסות מודרניות רבות מתארות את התהליך המוביל לשם כתהליך של 

יץ מציג עמדה המנוגדת לשאיפה למושלמות ואף טוען ווטטרקי השתלמות הדרגתית. הפילוסוף

ששאיפה למושלמות עלולה לגרום לעמדה אגוצנטרית הבאה על חשבון יחס ואכפתיות כלפי 

 הזולת:

To demand of someone that he strive after perfection seems equally 

inappropriate as to blame him for not striving after it. Such striving is 

often egocentric and yields poorer moral and social results than an 

outward-directed behavior based not on self-perfection but on good will 

and kindliness toward others (Tatarkiewicz, 1980, p.124.) 

 

 ולוגיהסיכום ביניים: מסקירת הפילוסופיה לתא

( עצמו מסתייגת מהשאיפה למושלמות )ראה גם Passmore, 1970נראה שתפיסתו של פסמור )

Foss, 1946 כניעה לאידאל של מושלמות המבוססת על סדר (. לטענתו השאיפה לשלמות היא

 .Passmore, 1970, ppהומניזציה של האדם )-היוצרת דה ויעילות שדומים לפעולה של מכונה

מדע ההתפתחות את מגביל  חיפוש אחר סדר והרמוניה טוטלייםהוען שטהוא  .(279-285

שלווה לדעתו הניסיון להגיע ל מעצם מהותם הורסים את הסדר של דברים.שלדעתו  ,אמנותהו

, רחםכגן עדן או כזהב, התור הוא כ ממתחים, חרדות ודאגות, לשחרור שמחה אבסולוטייםלו

 , סיפוקאחדות, הרמוניה – יים של מושלמותהיסודות הקלס .אולם הוא טומן בחובו סכנות

(contentment) ו( עצמאותself sufficiency) –  את תלות באנשים הסובבים אינם מאפשרים

השאיפה המוחלטת לשלמות לא מותירה תחושות של תשוקה וכמיהה. אינם מתירים לו והאדם 

יש לאדם היכולת לשפר ( Passmore, 1970לדעת פסמור )מקום לאהבה ולריבוי סוגים של אנשים. 

של האדם  יכהד האנושיות והפוביאפירושה מושלמות , אך השגת האת עצמו לעומת מצבו הנוכחי

לשאוף להשיג את  משמעולהיות אדם , ולפיהם סרטר( מתייחס לדבריו של ibidפסמור )אל.  מעיןל
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(, באומרו  Sartre, 1957, p. 566" )To be man means to reach towards being God: "האל

 אם היא תעזור לו להיות יותר אדם. ,יכולה להיות מועילהלאל שהכמיהה של האדם 

סקירת הנושאים מושלמות וחוסר מושלמות בתחום פילוסופיה כללית שהובאה לעיל מצביעה על 

כמה גישות למושלמות ועל דרכים שונות להשיג אותה. בפרק הבא יוצגו הנושאים מושלמות 

 בתאולוגיה: מן ההגות הנוצרית ומן התפיסה החסידית מההגות היהודית. וחוסר מושלמות

 

 חלק ג': מושלמות וחוסר מושלמות בהגות התאולוגית

 תאולוגיה נוצרית .1

( Passmore, 1970אשר לעמדת הנצרות כלפי אפשרות אנושית להגיע למושלמות מתאר פסמור )

 ,Bettensonית(, כפי שמוזכר אצל בטנסון )  )אפיפיור בן המאה השישפלגיוס תנועה בין גישתו של 

)מאבות הכנסייה,  נוסלבין הגישה של אוגוסטיבטוב, בחירה יש אפשרות שעל פיה לאדם (, 1943

המונעת מן האדם את הבחירה בהתנהגותו של גזירת גורל בן המאה החמישית( בדבר קיומה 

, כפי שמנסח זאת אוגוסטין: בהיותו חוטא שנמצא במצב של נפילה מאז חטאו של האדם הראשון

"…man, corrupt by choice…we were the one man who fell into sin through the 

woman who was made out of him before sin existed( "Augustine , 1950, pp. 278- 

במצב העולם ציין שמנוס, האוגוסטימציג אף הוא את עמדתו של  (Russell, 1945)(. ראסל 279

. לפי גישה זו האנושות כולה נמצאת במצב של חטא, מאז החטא הקדמוןשמועד להידרדרות 

  האשמה היא אוניברסלית ואיננה תלויה במעשיו של כל אדם.

למה , העולם מחולק (Augustine, 1950של אוגוסטינוס ) על פי גישתומהתיאורים לעיל עולה ש

גורם לסבל ההשטן מולך האינסופי, ובשנייה האל  , שבאחת מהן מולךשתי עריםשהוא מכנה 

שרירותי וכל אדם משתייך לאחת אל חילק את האנושות לנבחרים ולמקוללים באופן האינסופי. 

אם יש אפוא מושלמות אנושית המגולמת בחסד האלוהי, הרי שהאדם  .הערים האלה על פי גורלו

 איננו יכול להגיע אליה גם אם הוא משתדל בכל מאודו.

( מתאר תהליך בהתפתחות מחשבתו של אוגוסטינוס: בראשית התהליך ,Passmore 1114)פסמור 

באמצעות  האדם יכול להשיג מושלמותלפיה האפלטונית, שהולך אוגוסטינוס בעקבות התפיסה 

לפי פסמור  .והיחסד אלובהמשך הוא ראה את המושלמות האנושית כתלויה ב ,שייםנומאמצים א

(ibid לדעתו של ,)מאחר שרק האל יודע מתי  ,מושלםלראות את עצמו כלאדם לו נוס אל אוגוסטי
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אין סיכוי להשיג לאדם כן הוא טוען שכמו . (Outler, 1955)ראה גם  משקר לעצמואינו אדם 

כדי רמה גבוהה של ניתוק מחושניות ומכל סוג של אהבה חילונית שעליו להגיע למכיוון  ,מושלמות

את דבריו וטוען שאין זה בלתי אפשרי לחלוטין להגיע מסייג ס עם זאת, אוגוסטינו. להיות מושלם

בעיניו ברור עם זאת,  .עיד על מוגבלות האומניפוטנטיות של האללשלמות, משום שגישה כזאת ת

 שהאל לא יאפשר לאדם להגיע למושלמות. 

, שהאדם מוגבל וסופי פסמור מנסח את גישתו של אוגוסטינוס לגבי מושלמות באופן הבא, בטענה

 אלא לאחר המוות: יכול להשיג מושלמות ולכן אינו

 …no man ought ever to claim that he is perfect…and it is highly unlikely 

that any man will be perfect, that he will succeed in achieving that degree 

of detachment from any form of sensuality, any form of secular love, 

which Augustine demands of the morally perfect man (Passmore, 1970, p. 

92.) 

לעומת דעתו של אוגוסטינוס, כפי שאפשר למצוא אותה בכתביו של אוגוסט  ,פלגיוסעמדתו של 

ינוס, היא שלאדם יש חופש בחירה. הוא לא נולד צדיק או רשע, ולכן באפשרותו להגיע למושלמות 

אותה. האל לא דורש מהאדם מה שהוא לא יכול להשיג, וקיימת אצלו נדרש להשיג אכן  והוא

 for we are born not fully developed, but with a…הבחירה החופשית ללכת בטוב או ברע: "

capacity for either conduct( "Pelagius in Augustine, 1874, p. 628 פסמור .)

(1114Passmore, סובר ש )בסיס לזרמים העיקריים בנצרות, שימשה כשל אוגוסטינוס תו פיסת

 כפי שהוא מנסח זאת:, פרוטסטנטיזרם ההקתולי וההזרם כולל הזרם הרומי, 

These doctrines, thus given shape by Augustine, were in the future history 

of Christianity to constitute the orthodoxy of the main streams of 

Christian thought, Roman, Catholic, and Protestant (Passmore, 1970, p. 

97.) 

לפיה ש, ( דחה את התפיסה של פלגיוסLuther, Packer & Johnston, 1957ר )תמרטין לו

שקוע עמוק האדם , של לותר . לפי גישתומושלמות תלויה במעשה האדם ולא רק בחסד האלוהי

 , כפי שמתבטא פסמור:בחירה חופשית ין לואמדי בתוך החטא, ו
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Luther …wholly rejected not only the Pelagian view that man could 

perfect himself by his own efforts, but the more modest doctrine that he 

could be perfected by God. Man's corruption lies too deep for that. 

Passmore, 1970, pp. 104-105) (. 

( חוסר היכולת של האדם להגיע ,1151Packer & Johnston,  Luther)על פי תפיסתו של לותר 

קלווין בדומה ללותר, גם ואין לו בחירה חופשית בעניין.  ,למושלמות נובע מעמדה שהאדם חוטא

(2621 Calvin, ) ולהגיע  אלאת הצו של הלקיים באופן מושלם יכול  לעולם אינוטען שהאדם

 יכול להשיג מושלמות במישור מטפיזי או תאולוגי, הוא תמיד חוטא.אינו האדם למושלמות, 

 בתארו את הגישה הנוצרית למושלמות, כותב פסמור על החטא הקדמון:

…in forming Christian attitudes to perfectibility…man is by nature guilty, 

sinful…man himself was, although not beyond redemption, certainly 

beyond perfection  (Passmore, 1970, pp. 85-86) . 

מייחדים האמריקנים החברי אגודת של  ( מציג את תפיסתם ,1114Passmoreפסמור )

(American Unitarian Associationבתקופה המודרנית. אגודה זו נוסדה בראשית המאה ה )-11 ,

, והתנגדה לשילוש בשם ייחוד האל. לדידם של המייחדים האמריקנים, דגלה בבחירה חופשית

האפשרות של האדם להגיע לשלמות נובעת מהשלמות האלוהית ומהיות האדם דומה לאל. 

האדם  :אוגוסטינוסמאלו של ( טענות הפוכות Channing, 1966מציג צ'אנינג ) במסגרת תפיסה זו

באמצעות שכלו. מסוגל להשיג מושלמות יכך הוא מיסודו, לפחוטא ומושחת דומה לאל ואיננו 

 האלטבע אין הבדל מהותי בין טבע האדם ו (ibid) לטענת צ'נינגותו של האל, הרי שלמרות אינסופי

(Passmore, 1970, p. 93). 

על פי הזרם העיקרי בנצרות האדם תלוי בחסד האל על מנת להתקדם נראה אפוא ש, לסיכום

שאיננה נובעת  לשאוף למושלמותים שניחנו בחסד אלוהי יכולים נבחרים מעטלקראת מושלמות. 

העמדה הנוצרית המסורתית שוללת, אפוא, את האפשרות שהאדם יגיע  .ממאמציהם האישיים

למצב של שלמות. האדם נתון לפגימה המהותית של האדם הקדמון, ואין לו כל מוצא מהמצב 

 הזה. 
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 . גישת החסידות מההגות היהודית2

 ת למושלמות ולחוסר מושלמות התייחסו

החסידית למושלמות ולחוסר מושלמות אפשר להיעזר ברקע  על מנת להבין את התפיסה

ההיסטורי סוציולוגי שהביא לצמיחתה של תנועת החסידות. חוקרי חסידות שונים, כגון 

אה (, טוענים שתנועת החסידות הופיעה בעולם היהודי במ1114הורודצקי )תש"ז, תשי"ג( ונגאל )

כתגובה למצב שבו החברה היהודית כולה נתונה לתביעה מצד אליטה של תלמידי חכמים  11-ה

תנועה הלקיים אורח חיים של למדנות הישגית ובלתי מתפשרת. אחת ההשפעות המשמעותיות של 

החסידית על החברה היהודית הייתה בערעור התביעה שכל החברה תעמוד בסטנדרטים החמורים 

 . קטואלית ובזאת תתפנה לעבודה עם רגש ומכל הלב )הורודצקי, תשי"ג(של למדנות אינטל

הורודצקי )תש"ז( מתאר שמייסד החסידות, ר' ישראל בעל שם טוב )להלן הבעש"ט(, הדגיש את 

: הערך הדתי של כל מעשה אנושי, גם אם אינו עונה לקריטריונים החמורים של חיים למדניים

אע"פ שלא למד הרבה. יכולין להיות איש כשר, אפילו אם  –"יוכל היות שיהיה אדם צדיק גדול 

מצוטט אצל הורודצקי,  )הבעש"ט, תשל"ה, "אינו יכול ללמוד כלל, ואפילו צדיק יכולין להיות

, שעסק בדמותו ההיסטורית של הבעש"ט(. הורודוצקי 1115וראה גם דובנוב,  ;34תש"ז, עמ' 

דילקוב, ממשיך דרכו של הבעש"ט, בספרו דגל מצטט בעניין זה גם את דבריו של ר' אפרים מס

 ...לא –יוכל, ואם לא  –רק אם יוכל  אין שום דבר שיהיה חיוב דווקא... ..."מחנה אפריים: 

)אפרים  מה לעשות ? אונס רחמנא פטריה...". -לפעמים אין האדם יכול לעשות כלל בעבודת ה', 

 מסדליקוב, תרמ"ג, אצל הורודצקי, שם(.

שברקע החסידות ניצבות העמידה מול התביעה לעמוד באידאל השלמות  נראה, אם כך,

(, והעמידה מול 1114האינטלקטואלית של הלמדן היהודי, כפי שכתבו הורודצקי )תש"ז( ונגאל )

כישלון המושלמות המשיחית, המתגלה כאשליה. אליאור )תש"ס( מתייחסת לאכזבה שהותירה 

רב ובא מבית מדרשה של משיחיות השקר בחברה היהודית אשליית העולם המושלם הק

(, ולדרברג )תשמ"ז( מתייחס לאכזבה ממשיחיות השקר הפרנקיסטית 11-השבתאית )במאה ה

 ייתכן שאכזבות אלו השפיעו על היחס לאפשרות של מושלמות.  ;11-מהמאה ה

היחס החסידות מתמודדת עם בעיה בסיסית הדומה לבעיה שהוצגה לעיל בהגות הנוצרית, והיא 

מהבעיה הזאת נובעת גם שאלת מעמדו של . לא מושלם בין האל המושלם לבין התגלותו בעולם

האדם הלא מושלם ויחסו לאל המושלם. הפער הזה בין האל לאדם מותיר תהום שבלתי אפשרי 

"שלמותו : 11-לגשר ביניהם, כפי שמתבטא ר' משה חיים לוצאטו, המקובל האיטלקי בן המאה ה



11 

 

 שר להשיגו כלל ועיקר, הוא הוא השלמות האמיתי הבלתי נודע לנו כלל"יתברך הפשוט, אי אפ

 .)לוצאטו, תשמ"ט, עמ' ג(

המכונה גם האר"י הקדוש, מוצג  16-יצחק לוריא, בן המאה ה 'בתאולוגיה הקבלית של המקובל ר

רעיון הצמצום של האל כמהלך המאפשר את המפגש בין האל לאדם. כדי להסביר את הימצאות 

סופית בתוך האל האינסופי מתוארת הבריאה כתוצאת תהליך שבו מצמצם האל את הבריאה ה

עצמו על מנת לאפשר את בריאת העולם. לפי תיאור זה כל יצירה אלוהית איננה תוצאה של 

(.  Scholem, 1941;1114התפשטות האל וגדילתו אלא מהלך של צמצומו והגבלתו )יעקובסון, 

סר מושלמות כמהלך בעל שני שלבים: "הנה גם הצמצום הזה האר"י מתאר מהלך זה של יצירת חו

 , עמ' א(. 1113... נקרא מקלקל על מנת לתקן" )ויטל, 

רעיון הצמצום, שאפשר לקשר אותו לנושא חוסר מושלמות, נתפס כחסדו של האל, מעין פעולתו 

של אב המנסה לדבר עם בנו התינוק באמצעי תקשורת מוגבלים, כפי שמתבטא בקטע הבא 

 )לוי יצחק מברדיצ'ב, תרח"ץ, עמ' ב(:  שמועה טובה ספרשמצטטת רבקה ש"ץ אופנהיימר מ

אף על פי שכתוב בזוהר שכבודו יתברך אינו נתפס בקוצו של יו"ד ואינו נתפס בכלים 

פירש כי דרך האב מחמת  הללו, רק לאהבת התינוק מצמצם את עצמו בכלים הללו...

דיבור התינוק או מצמצם שכלו בשכל אהבת התינוק מקלקל דיבורו ומדבר ב

אופנהיימר, תשכ"ח, עמ' -התינוק, נמצא אז האב במדרגת הבן )מצוטט גם אצל ש"ץ

11 .) 

: "... הבעש"טהצמצום מתואר כדרך היחידה של השפע האלוהי להגיע אל האדם, כפי שמסביר 

ם שלא היה והקדוש ברוך הוא עשה כמה צמצומים דרך כמה עולמות כדי שיהיה אחדות עם אד

 חרל"פ, תשנ"ח(. גם ראה  ;3א, עמ' 1115יכול לסבול בהירותו" )הבעש"ט, 

א( האדם אינו יכול לשאת את אור השלמות המסנוור, ולפיכך הגבלת האור 1115לדברי הבעש"ט )

האלוהי, הגבלת השלמות, היא חלק מהחסד האלוהי )ראה גם המגיד ממזריטש, תרפ"ז(. נראה 

האל על מנת לפנות מקום לאדם המוגבל מאפשר את המפגש בין האל שרעיון זה של צמצום 

האינסופי לאדם המוגבל ויכולות להיות לכך השלכות להתייחסות לחוסר המושלמות של האדם. 

( מתאר כיצד אפשר למצוא בהגות הקבלית שרשרת של צמצומים מן המופשט 2444ליסון )

 יה. והאינסופי ביותר ועד למציאות האנושית על מגבלות

מזהה בחסידות מגמה של  )תשכ"ח, תשל"ו( אופנהיימר-במוגבלות של המציאות האנושית ש"ץ

איון עצמי, כלומר ביטול העצמיות כדי להתעלות לדרגת האין, הן ביחסו של האדם לבורא הן 
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ביחסו לזולתו. היא משווה מגמה זו לקוויטיזם הנוצרי, אולם לדעתה בניגוד לנורמה הנוצרית, 

. לפסיביות ולנסיגה ממעורבות בעולם המעשה, הרי שבחסידות התמונה אחרת לחלוטיןהמובילה 

( מציין שאפשר לתאר את ייחודיותה של החסידות בכך Jacobs, 1978ברוח זו לואיס ג'ייקובס )

את מתאר ( 1114) נגאלשהיא מסייגת את האיון, והוא איננו מוביל את האדם לאפסות גמורה. 

מחד גיסא ולהעצמתו  לאיון האני ת אותוכוונת של החסידות המליפרדוקסתפיסת הצדיק ה

 את אמרתו המפורסמת של הלל הזקן: "אם אין אני לי, מי לי"מפרש . הבעש"ט מאידך גיסא

א, עמ' י(. לעומת 1115הבעש"ט, ))אבות, א, יד( כמעודדת את האיון )'אין "אני" לי'( מול הבורא 

קיד עוצמתי של גאולת הניצוצות האלוהיים במעשיו תפמייחס לאדם  (ב1115)זאת, הבעש"ט 

 . על האלהמשפיעים  היומיומיים

הגישה החסידית את מתארת )תשכ"ח(  אופנהיימר-בהתייחס לחוסר המושלמות של האדם, ש"ץ 

כפי שניסח זאת ר' חיים חייקא מחד גיסא, של האדם  למוגבלותלגיטימציה  ככזו המעניקה

מצוטט אצל חייקא, תשל"ה, עובד השם יתברך בשלמות השכל". ) מאמדור: "שלא יצטער אם אינו

מצד אחד  מאידך גיסא.מעלה ללשאוף לעלות , ומעודדת אותו (41 עמ' אופנהיימר, תשכ"ח,-ש"ץ

אם לא עשה זאת ונכשל, אל  אחרהחסידות מהאדם שישמור על המצוות בקפדנות, אך מצד דרשה 

רואה החסידות בחרטה קשורה בחשש מפני ייאוש הסכנה ש אל יצטער ואל יתחרט על כך. ,ידאג

  .תשכ"ח(, אופנהיימר-ש"ץועצבות העלולים להיות כרוכים בתודעה לחוסר המושלמות )

אולם נראה שהחסידות איננה מסתפקת באזהרה מפני העצבות הכרוכה במודעות לחוסר 

לם איננה רק ש-המושלמות. יש דיונים חסידיים שבהם נראה שהעמדה החיובית כלפי המצב הלא

בגדר דברי עידוד, אלא יש בהם עמדה המצביעה על חוסר המושלמות כמנוף בתנועה לקראת 

 צמיחה.
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 יתרון מתוך החיסרון: לגדילה מושלמות כמנוףהחוסר 

שמנוצלים  רעיונות מרכזיים של מורי החסידות ( מתאר כמה1111) פייקאז'חוקר החסידות מנדל 

הפיכת הרע לטוב, יתרון רוחני. הוא מתאר רעיונות, כמו  בהם חסרונותיו של האדם להשגת

, יצר העלאת מחשבות רעות המטרידות את האדם בשעת עשיית מצוות, העלאת המידות הרעות

, שביכולתם להפוך כוח התשובהוגדולתו של  לעבודה רוחנית ככוח מעורר ומתסיסהרע המחטיא 

ב(, כפי שמנסח זאת תשבי: "...ברור 1115מעשים שנעשו בזדון בעבר למעשים טובים )הבעש"ט, 

, עמ' 1115מראש שגם הרע אינו אלא בחינת מכשיר למטרותיו הטובות של האל הטוב" )תשבי, 

( מתאר את הרעיונות האלו כיצירה פרשנית של החסידות המנצלת רעיונות 1978פייקאז' ). יב(

 .הגלומים במסורת היהודית ארוכת השנים ובעיקר בקבלה

ות ההשפעה המרכזיים על רעיונות בדבר הפוטנציאל הטוב המצוי בחוסר המושלמות אחד ממקור

(. המיתוס מדבר 1113קשור למיתוס הצמצום למשל שהוזכר לעיל על ידי האר"י הקדוש )ויטל, 

על פעולת הצמצום של האל כפעולה המותירה ניצוצות מהאור האלוהי גם במקומות שהאל נעדר 

הבעש"ט  יים מתוך היקום כולו.הבהעלאת ניצוצות אלוהוא ם עיקר תפקידו של האדמהם, ו

ב( מתאר שגם מקומות לא מושלמים רוויים בנוכחותה של השלמות האלוהית שהצטמצמה. 1115)

 –המכונה עבודה בגשמיות  –תפיסה זו מתבטאת ביחס חיובי לעולם הגשמי )מייזליש, תשכ"ב( 

 הבעש"ט: ח זאת וגם לרוע ולקושי שבחיים הקונקרטיים, כפי שמנס

זה כלל גדול, בכל מה שיש בעולם יש ניצוצים הקדושים, אין דבר ריק מהניצוצות, 

אפילו עצים ואבנים, אפילו בכל המעשים שאדם עושה, אפילו עבירה שאדם עושה, 

 (. 15ב, עמ' 1115בעש"ט, היש בה ניצוצות השבירה )

סולוטי, וגם בתוך מה שנראה רע מתוך תפיסה זו נמצא שאין דבר שנחשב רע )חסר( באופן אב

  פעולה של תיקון. ל ידילגאול אותם ולהפוך את הדבר לטוב ע אפשרקיימים ניצוצות גבוהים ש

מתאר תנועה מתמדת של האדם בין גדלות לבין שפלות, בין ריחוק מהבורא  ב(1115) הבעש"ט

שרואה יחזקאל  לבין קרבה גדולה אליו. הוא מתאר את התנועה הזאת באמצעות דימוי החיות

לפי גישה זו (. 31שם, עמ'  ;" )יחזקאל, א, ידרצוא ושובבמראה ההתגלות ושעליהן נאמר "והחיות 

: , אחד מממשיכיו של הבעש"טהמגיד ממזריטשהעלייה צומחת מתוך הירידה, כפי שמתבטא 

 לפעמים יורד, כדי שאם אחר כך יעלה, יהיה יותר תענוג"..."אין אדם עומד על מדרגה אחת

 .(13עמ' , 1151 מצוטט אצל שטיינמן,)
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תהליך התיקון דורש מן האדם העובר אותו ירידה לחוסר המושלמות על מנת לעלות למצב שלם 

"הירידה היא צורך עליה, כדי לבוא למדרגה גדולה"  יותר, או בניסוחו של המגיד ממזריטש:

קב יוסף מפולנאה )ראה יע 'תלמיד אחר של הבעש"ט, ר(. 344, עמ' 1116שלום, מצוטט אצל )

הכהן, תשי"ד(, מתאר את הדינמיקה של הירידה שראשיתה תוצאה של מהלך חיים טבעי של 

המורדות הטבעיים של החיים למטרות מנצלת את מכוונת הירידה עליות ומורדות, והמשכה ב

 : "תענוג תמידי נעשה טבע ואינו תענוג, ולכן האדם עולה ויורד"נעלות. בלשונו של הבעש"ט

יעקב יוסף מפולנאה משתמש במטפורה של הגלגל כדי לתאר את  '. ר(21ב, עמ' 1115, )הבעש"ט

: "...כי גלגל חוזר בעולם, וכשהוא למעלה אז הוצרך לירד למטה כפי סדר היהירידה כגורם לעלי

כשהוא בסוף אז אין חשש שירד למטה יותר, כי אין לו מקום לירד יותר, רק מוכרח . הגלגל...

 (. 11, עמ' 1162מצוטט אצל נגאל, הכהן, תשל"ג, כפי סדר הגלגל". )לעלות 

. וכך הוא כותב: 'צורך עלייהלירידה מתייחס גם לחטאים באמצעות התפיסה 'יעקב יוסף  'ר

שאומרים בני אדם: אם אינו יכול  והטומאה לתכלית הטהרה... "שהירידה היא תכלית העלייה...

נגאל טוען (. 11, עמ' 1162, די שיעלה!" )מצוטט אצל נגאלירד! ורוצה לומר: שירד כ –לעלות 

. אם כך, אין רחב מתהליךשאין כאן צידוק לחטא אלא טענה בדבר הארעיות שלו והיותו חלק 

. זהו תהליך שאין בו מטרה להישאר בירידה אלא להשתמש בה באופן זמני כמניע לעלייה

, 1162ת יעקב היורד מצרימה )נגאל, האל מלווה את היורד, כשם שליווה א –התרחקות מהאל 

 .(141עמ' 

מתאר תהליך דומה לא רק ביחס לתהליך הדרמטי של החטא אלא גם כלפי  (ב1115) הבעש"ט

'. לדידו, קטנותחוויית חוסר השלמות הנובעת מהאפרוריות היומיות, שהוא מכנה אותה '

 שנגזר עליו משמיםהמודעות של האדם לכך שהוא מצוי במצב כזה יכולה להמתיק את הדין 

לרדת  , עליויכול להישאר תמיד במקום גבוהאינו שהאדם ולהפוך אותו לטוב. הבעש"ט מטעים 

שכן אין קיום לחיים של התלהבות ללא מהמקום הגבוה וללמוד לשהות במקומות הנמוכים, 

ו וע"י ביטול "ואם מתלהב תמיד, היה בטל ממציאותו... :שגרה ועל האדם לנצלם לצבירת כוחות

בעש"ט, המעבודת האל בזמנים אלו ינוח בנשמה וכוח השכלי, יתחזק לחזור ולעסוק בעבודת ה'" )

  (.31עמ'  ,ב 1115
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( מציגה את התפיסה שכל אירוע בעולם מתרחש לטובה, כפי שמתבטא אופנהיימר )תשכ"ח-ש"ץ

 : ממזריטש המגיד

וחשוב שהוא מאתו  כלל גדול גול על האל, מעשיך ויכונו מחשבותיך שכל דבר שיזדמן

יתברך וזה שיבקש מהשי"ת שיזמין לו תמיד מה שהשי"ת יודע שהוא לטובתו ולא 

)מצוטט אצל  מה שנראה לבן אדם ע"פ שכלו, כי אפשר מה שבעיניו טוב הוא רע לו

  .(34, עמ' "חכאופנהיימר, תש-ש"ץ

מהדאגה  )תשכ"ח( שהאמונה הזאת משחררת את האדם אופנהיימר-ש"ץבנוסף לכך, מציינת 

באים אל  ,םיהקשימסרים ווהח, הנובעים משגם הטוב וגם הייסוריםן האמונה מו ולגורלו של

 האדם לטובה.

לב, סאת דמותו של ר' נחמן מבר( 1112מציין פייקאז' )יה מתוך הירידה יכדוגמה ליכולת של על

דרשותיו  מלבד כבעל תהפוכות נפשיות.על ידי גרין )תשמ"א(  שהיה נינו של הבעש"ט ומתואר

החסידיות השתמש ר' נחמן גם בז'אנר הסיפור, וכפי שמתאר אוריין )תשל"ח(, השקפת העולם של 

תורת החסידות היא התשתית של הסיפור החסידי. בסיפוריו של ר' נחמן אפשר למצוא הערכה 

 פרדוקסלית של פגמי האדם כמושלמות המתבטאת בתוך חוסר מושלמות. 

של ר' נחמן  שיא יצירתו הסיפוריתכ "מעשה בשבעת הקבצנים"ה( מציג את 1111שטיינזלץ )

 על מפגש בין ילדמברסלב )מהשבעה בעטלרס בתוך נחמן מברסלב, תשנ"ה, עמ' קפד(. מסופר בו 

בעלי מומים שכל אחד מהם מציל את הילדים מרעב. אבדו ביער לבין שבעה קבצנים וילדה ש

הופכים לקבצנים(, ושבעת הנכים באים  מאוחר יותר מתחתנים שני הילדים )ובהמשך גם הם

למשל, כך כיתרון. לחתונה. כל אחד מהם מברך אותם ש"תהיו כמוני" תוך כדי הצגת נכותו 

כלל מכיוון שהמבט שלו מצוי מעבר לעולם הזה כפי הקבצן העיוור מספר על עצמו שאין הוא עיוור 

 שכותב שטיינזלץ:

-ם של חיסרון אלא עניין של יתרון מסביר הקבצן העיוור כי מומו איננו בעצם מו

עד שאין הוא מסוגל להבחין בפרטים הקטנים  –רואות דברים במרחקים של נצח 

העולם אינו נחשב בעיניו אפילו כהרף עין 'והתפלים של עולם המשתנה בלא הרף. 

כדבריו אל מול ראייתו של החוזה את הנצח. הקבצן העיוור יכול לזכור הכול ' אחד

 (.114עמ' , 1111טיינזלץ, ש) ...בשלמות

סיפור נוסף של ר' נחמן מברסלב )תשמ"ה( המגלם את הרעיון של חסרון שהופך ליתרון, הוא 

רונות'. מסופר בו על אומן שהתגאה במנורה המושלמת שיצר, וכשאביו מעשה במנורה של חס'
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השיב להם  הביא אומנים להעריך את המנורה נאלצו אלה להודות שהיא מגונה בעיניהם, אך הבן

 שהשלמות של המנורה נובעת מחסרונותיה: 

ועשיתי מנורה זאת מחסרונות לבדם, להראות לכולם שאין להם שלמות, ויש לכל 

אחד חיסרון... אם היו יודעים כל החסרונות והנמנעים של הדבר, היו יודעים מהות 

ה, וראה גם שד ;הדבר, אף שלא ראו אותו מעולם )נחמן מברסלב, תשמ"ה, עמ' א

1112.) 

נחמן מבטא כאן עמדה חסידית הרואה את הפגם ואת החיסרון כפוטנציאל של גדילה  'נראה שר

וצמיחה לעבר השלמות. עמדה זו מתבטאת, אם כך, ביחס לחיי השגרה, לחטא ולקשיים בחיי 

 האדם.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק )תשכ"ד(, שהושפע רבות מן החסידות ושילב רבים מיסודותיה 

', תהליך של השתלמות המשתלמתתו המודרניסטית, מתאר תהליך שהוא מכנה 'הבתפיס

לבין בין האל המושלם אמיתית מיסטית אין הפרדה ה ותגיש יפל . עהתקדמות אל המושלמות

מתאר הוא תהליך ההשתלמות את . האלוהית כלול בתוך השלמותוהאדם האדם הלא מושלם, 

: לעולם אינו מתלכד עמהשהאדם ת המוחלטת כתהליך אינסופי של שאיפה לשלמות האלוהי

 "שהשלמות המוחלטת משתלמת על ידי ההשתלמות, הבאה על ידי הופעת הקוטן הבא אל הגודל"

  (.216שלמה, תשמ"ד, עמ' -)קוק, תשכ"ד, אצל בן

עדר יהשלמה )תשמ"ד(, שהיה חוקר בתחום הקבלה והפילוסופיה, מציין שלפי תפיסה זו -בן

אינו מעיד על ליקוי הוא נובע מהשלמות ו .תהליך ההשתלמות עליו מושתתשהוא היסוד  השלמות

 ,על פי גישה זו המוגבלות הכרחית על מנת לקבל מהטוב האלוהי. סרון של העולםיוח

"ואף על פי : להתאחדות עם האלהמוביל  היא תהליך חיובי של תיקוןכשלעצמה השתוקקות הו

וב למקורו הבלתי גבולי, שלגמרי ויבנה בתשוקתו ל שלא יוכל המקבל הנברא לקבל, כי אם שישבר

השבירה לפי גישה זו  .(343שלמה, תשמ"ד, עמ' -)קוק, תשכ"ד, אצל בן להתאחד באלוהות"

אינם משקפים רוע אלא טּוב שכן ו ,והחוסר ניתנים על ידי האל מתוך מידת חסד לטובת האדם

יתה הדחיפה של ההתעלות לא הי "אלמלא הייתה החשכה...היא מאפשרת את ההשתלמות: 

 (.216שלמה, תשמ"ד, עמ' -)קוק, תשכ"ד, אצל בן ."התדירית
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 החסידות כתפיסה פסיכולוגית

ייחודה של החסידות כתפיסה דתית שעוסקת בנפש האדם הביאה חוקרים בתחום מדעי החברה 

ת לראות בה מקור השראה לתפיסות טיפוליות. עבודתו של מרדכי רוטנברג )תש"ן( מתייחס

למיתוס הצמצום כמקור לחוויית חיים שבה האדם איננו עומד מול אלוהות המקטינה את עצמה 

וחושפת את עצמה לחוסר מושלמות, ובזאת יוצרת התייחסות מיוחדת לחוסר מושלמות שבאדם. 

שאיפה , המגלמת הבלטה עצמיתרוטנברג )שם( מתייחס להבדל בין מימוש עצמי באמצעות 

 הכרה בחוסר מושלמות.המגלמת  ,דרך תהליך של ההצטמצמותעצמי  לבין מימושלמושלמות, 

לטענתו בעוד שהראשון מוביל לקונפליקט, השני מוביל להפריה הדדית )רוטנברג, תש"ן, עמ' 

141–114.)  

( מודל חסידי לפסיכולוגיה קלינית בתארו תקינות נפשית כרעיון של 2414ברוח זו מציע כהנא )

שמתי טרנסנדנטי שבאדם לבין רובד ישותי שבמציאות החומרית. הוא אחדות ההפכים בין רובד נ

מציין שנפש האדם יכולה להאיר את אורה בעולם על ידי צמצום האור האינסופי לתוך כלים 

מוגבלים. על פי תפיסה זו בבסיס נפש האדם קיים רצון להתגלות לזולת ולהיטיב מהאור 

שאפשר לכנותו מצב של חוסר מושלמות, ניתנת  האינסופי שקיים בתוכו, ועל ידי צמצום האור,

 לאדם ההזדמנות להאיר את אורו.

 

  סיכום לסקירה פילוסופית ותאולוגית

מהסקירה הרחבה שנערכה לעיל בנוגע למושלמות ולחוסר המושלמות במסורת הפילוסופית 

האם והתאולוגית, עולות כמה שאלות, מלבד שאלת המחקר הבסיסית, שהמחקר מנסה לדון בהן: 

השגת מושלמות מבטאת רצון ובחירה חופשית של האדם או היא מבטאת את יכולת הכניעה של 

האדם בפני ישות עליונה; האם השגת מושלמות תלויה בבחירה החופשית של האדם או היא ביטוי 

למתנת חסד מהאל; האם השגת מושלמות מבטאת תהליך של שינוי והשתפרות שהאדם עובר או 

בין מושלמות שהיא תוצר אפשר להבחין האם רמוניה סטטית בלתי משתנה; שמא היא מבטאת ה

והשתפרות  , התפתחותמושלמות שמעידה על התקדמות נתון מראש וביןשל מימוש פוטנציאל 

מתמדת; האם מצב של השגת מושלמות מבטא חוסר תלותיות באחר והשגת עצמאות או שמצב 

ת; האם במצב של מושלמות יש מקום לחוות של מושלמות מאפשר ביטוי לצורך של האדם בזול

דחפים, צרכים וכמיהה או שמושלמות היא מצב שבו האדם אינו חש כל צרכים וכמיהה. אפשר 

 להתייחס לשאלות אלו כשאלות נלוות לשאלת המחקר הבסיסית.
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נבחרה אפשרות רחבה המתייחסת  'חוסר מושלמות'ו 'מושלמות'למושגים אופרטיבית הגדרה כ

המושלמות שילוב בין  מצבים והתמודדויות בחייו של אדם. ההגדרה מתבססת על למגוון של

, perfectהאנגלית  המילה, לבין telosכהשגת מטרה ומימוש של דבר, כמו במילה היוונית 

. , כאשר המימוש נעשה בשלמות ללא חסרים ופגמיםמושלמות חסרת פגמים וחסריםהמדגישה 

השגה ומימוש מטרה באופן מושלם ללא תהיה: מושלמות לבמחקר זה ההגדרה הכללית הבסיסית 

 חסריםשל דבר הם בחזקת  ומימושת מטרה השגשבו מצב הנו, אם כך,  חוסר מושלמות. חסרים

 . ופגומים

 

 ותפסיכולוגיחלק ד': מושלמות וחוסר מושלמות בתאוריות 

ר מושלמות מאחר שבמחקר זה נעשה ניסיון ראשוני ללמוד מה ההתייחסות למושלמות ולחוס

בתחום הפסיכולוגיה, נבחרו בעיקר תאוריות פסיכולוגיות קלסיות בהיותן מהוות מעין אבני יסוד 

לגישות פסיכולוגיות שהתפתחו לאחר מכן )ראה דיון במגבלות המחקר(. נראה שבתאוריות 

 כפי שהוזכר לעיל, לרוב אין התייחסות ישירה הפסיכולוגיות הקלסיות שעוסקות בתחום הטיפול,

, ואם יש התייחסות כזו, תמודדות עם חוסר מושלמותהו, חוסר מושלמות מושלמותלנושאים 

לרוב אין היא מוגדרת ומנוסחת במושגים המוצגים לעיל. מסקירה של מבחר תאוריות אלה אפשר 

ולחלק אותן  מושלמות וחוסר מושלמותבאשר לנושאים על תפיסות שונות ומגוונות להצביע 

 : קריות שיתוארו להלן בהרחבהלארבע קטגוריות עי

 וחוסר וויתור עליה. שאיפה למושלמות( 2

 .מושלמותשל השאיפה לעידון , בלית ברירה, לחוסר מושלמות ומתוך כך כניעה( 1

  וקבלתו באופן שמאפשר גדילה. השלמה עם חוסר מושלמות( 3

 ליתרון.  ומושלמות על ידי הפיכתהחוסר ( מינוף של 4

 

 שאיפה למושלמות .1

 מאסלאו

מוצגת כדוגמה לגישה של שאיפה למושלמות. אפשר  (Maslow, 1968)גישתו של אברהם מאסלאו 

לנושאים מושלמות וחוסר מושלמות במסגרת גישתו לנושא סלאו אמללמוד על ההתייחסות של 

 fully) גדילה מלאהבתהליך שהוא מכנה מציג מודל של האדם ( ibidמימוש עצמי. מאסלאו )

growingימוש עצמי מלא( ומ (self fulfilling.)  סלאו אמכולל במודל זה(ibid ) התפתחות
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, ביטוי משוחרר של הטבע הפנימי במקום ובמימושו לית של הפוטנציאל שטמון ביחידאמקסימ

מודע -הדחקה או הכחשה שלו. לדעתו, כל נפילה והתרחקות מהטבע של האדם נרשמים בלא

  וגורמים לשנאה עצמית.

מתארת כיצד מעשים מביישים נרשמים , ה(,Horney 1142הורני )קשרת לגישה של תפיסה זו מת

תפיסה אדם כנקודות גנאי, ומעשים חיוביים נרשמים כנקודות זכות. התוצאה היא תודעת הב

חוסר ערך עצמי ושנאה תפיסה של כבוד עצמי וקבלה עצמית לעומת , תאו שלילי תחיוביעצמית 

ים 'ליפול ולהתמעט' ( מתייחס לכך שתאולוגים השתמשו במונח ,1161Maslowסלאו )אעצמית. מ

(accide) גישתו כגישה המדגישה את . הוא מציג את שלו עצמיהלמימוש של האדם וחטא ביחס ל

נית, אכהשלמה לגישה הפרוידי שהוא עוסק בחלק הבריא של האדם כךבחשיבות המימוש העצמי 

  .העוסקת בחלק החולה של האדם

מעין טבע פנימי, או כפי שמאסלאו , לו שהוא צריך להישמעמעין מצפן לאדם יש על פי גישה זו 

לשאלה מהו האדם ( מתייחס ibidמאסלאו ). (intrinsic conscience' )מודעות פנימיתמכנה אותו '

התרחקות של האדם ההתעלות והוא מדגיש את האל. הדומה למושלם האו , האידאלי, האוטנטי

לאנושות בכללותה שלו השתייכות את הולהם הוא שייך שיפיים תרבות הספצלחברה ול למע

שלא התייחסה לחלק טענה נית באמבקר את הגישה הפרוידי( ibid)סלאו אבאופן אוניברסלי. מ

 לטענתו, הוא מדגיש, בניגוד  לפרויד, אתהאלוהי שבאדם מבחינת השאיפות והתקוות שיש בו. 

מציג  הוא ו לממש את עצמו.אחריותך את ומתוך כ , את כוח הרצון שלוהבחירה של האדם

מימוש מדגישות את חשיבות ה תודוגמאות של תאוריות פסיכולוגיות נוספות אשר בדומה לגיש

 ,Allport) פרום, יונג ורוג'רס אולפורט, הורני, את התאוריות של מונה. הוא של האדם עצמיה

1950; Horney, 1950; Fromm, 1947; Jung, 1933; Rogers, 1959 ), למרות שלדעתו כולם ,

עוסקים בתחומים של גדילה, מימוש עצמי, התפתחות ההדגשים הייחודיים של כל אחד מהם, 

כולל בהגדרה של עצמו  (Maslow, 1968)סלאו איה. מיזצעצמית, אינדיבידואציה ואוטונומ

לאה של מימוש עצמי מימוש של פוטנציאלים כישורים ויכולות, מילוי שליחות פנימית, והבנה מ

הטבע הפנימי של האדם, כאשר כל אלו מובילים לאחדות ואינטגרציה פנימית המתרחשת בתוך 

כל הצרכים הבסיסיים סיפוק האפשרות להשיג מימוש עצמי אולטימטיבי, תלויה בלדעתו,  האדם.

  של האדם.
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למושלמות קשור  (,Maslow, 1954; Maslow & Lowery 1111)ייתכן שיחסו של מאסלאו 

( ibidאת המושלמות תופס מאסלאו ) האדם. היררכיה של צרכיתו הידועה בדבר הלתור

אינם צרכי האדם כאשר  כאוטונומיה, כעצמאות שצרכים לא מסופקים מאיימים עליה:

יולוגיים זכאשר הצרכים הבסיסיים הפי, הוא נשלט על ידי החוסר ולא שולט בעצמו. מסופקים

רייסמן  .שצריכים להיות מסופקים גבוהים יותר פסיכולוגייםמופיעים צרכים מסופקים, 

(1154Riesman, מתאר זאת כחופש פסיכולוגי ) קונפליקט או תסכול חוסמים  ,מצבי איום, שכן

 את ההתפתחות לקראת מימוש עצמי.

חוויות של ( תופעה  ,1161Maslowסלאו )אמ מתאר עצמיהמימוש הבמסגרת תהליך הגדילה של 

. מאסלאו איננו רואה חוויות אהבה, מיסטיקה, אסטטיקה ויצירה, כגון (peak experiences) שיא

 pure) אושר טהור להשגת מה שהוא מכנה מטרה בפני עצמהאת חוויות השיא כאמצעי אלא כ

delight תחושות במקום  של אינטגרציה, הרמוניה, סדר ושלמותות תחושכרוכות בשיא ה(. חוויות

האדם אוטונומיה וזהות עצמית, ומרגיש שהוא מגיע רוכש זו מתח פנימי. בדרך של של קונפליקט ו

-The person in the peak" , כפי שמאסלאו מנסח זאת:כישורים שלוהמימוש הכוחות ובלשיא 

experiences usually feels himself at the peak of his powers, using all his capacities at 

the best and fullest( "145p.  Maslow, 1968, ) . 

דיכוטומיות. ההקונפליקטים ונפתרים על פי גישה זו, ברמות הגבוהות של השגת בשלות וגדילה 

 ,הנאה אולטימטיביתחש ת שיא האדם חווה קבלה מושלמת של העולם ושל עצמו, יחוויבהגעה ל

קקות מכיוון שאינו פועל מתוך נז, אלהאדם הופך למעין  ;פחד וחרדהשל תחושות נמנעות ממנו ו

 וחוסר.

 He feels fully, כפי שהוא כותב: "( מכנה זאת תפקוד מלא,Rogers 1161רוג'רס )קרל 

functioning( "145in Maslow,1968, p. נראה שמתוך גישה זו של מ .)סלאוא (1161Maslow,  ,)

 םתושלמות במקום לבזבז א יו להשגתבמצב של חוויות שיא האדם מצליח להשתמש בכוחות

יו. במצב זה האדם לא צריך להתאמץ על מנת להגיע ריסון של יכולותבאיפוק ובמאבק, ב

 בוכמו נהר שאין הוא משתמש ביכולותיו באופן מוחלט, או כפי שמתבטא מאסלאו, " ;להישגים

 ,טחון ללא היסוסירוגע ובשל תחושות  (. למצב זה מתלוותMaslow, 1968, p. 106" )סכרים

 There are no glancing blows at the target or softened blows, only full: "ספקות וחלקיות
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hits( "ibidהאושר ש .) במצב( 1161השיא קשור לאוטונומיה שבה דוגל מאסלאוMaslow, ): 

ממחסומים, הוא משתחרר  ;אדם חווה עצמאות, אחריות מלאה ובחירה חופשית מלאהה

 ת.יצירתיומקבל את עצמו, ופועל ב ;מעצוריםמחששות ומ

של חוסר, צורך או מצבים ו מצב שבו אדם פועל מנמימוש עצמי אינ( ibidנראה שאצל מאסלאו )

הוא  , אלא המימוש העצמיכאמצעי להשיג מטרה, כגון סיפוק, צורך או מניעת קושי קושי כלשהו

 An end experience and not a meansולא התנסות של אמצעי: " מטרה בפני עצמההתנסות של 

experience( "Maslow, 1968, p. 79.) ( 1141רייךReich,  מתאר ) כשחרור את ההתנסות הזו

 זם מושלם.ניטוטלי או אורג

מנגיד מצבים אלו למצבים לא רצויים של חלקיות, חוסר מושלמות  (Maslow, 1968) סלאואמ

נטי משיג תותסכול, ומדגיש עד כמה חשוב להגיע למצבים של שלמות ומושלמות. האדם האו

 נים( נידוnon-peakers) להגיע לחוויות שיאאנשים שאינם שואפים עתים שלמות ומושלמות ול

של אמצעי ולא של מטרה. הישארות במצב של מתח וחוסר  , להתנסויותלחוויות חוסר מושלמות

הן ביחס אל  (wellbeing) ורווחה מהאדם להשיג שלווה תיים ופסיכולוגיים מונעזמושלמות פי

מאסלאו נותן דוגמה לחוויית שיא על ידי התייחסות של אם אל התינוק העולם.  לעצמו הן ביחס א

 Her baby …is marvelous, perfect and fascinating…( " Maslow, 1968, p. 75 .)שלה: "

מצב אין זה מתייחס לכך שמימוש עצמי הוא מצב שיש לשאוף אליו ו(  ,1161Maslow)סלאו אמ

התהוות ו( beingזמני של מה שהוא מכנה הוויה )-שילוב בוהוא מתאר את האדם כסטטי. 

(becoming :)הוא מתאר , ולכן ומה שהוא שואף להיות בעצמו מה שהוא, בו זמנית, האדם הוא

הוא רואה סכנה  תחושה של סיפוק עצמי.בה  ששואף כל הזמן להתפתחות שימי שאת האדם כ

 בהסתפקות במצב הסטטי של ההוויה.

ואף לאוטונומיה ולהכוונה עצמית של האדם כדי ליצור חירות פסיכולוגית. ( שibidמאסלאו )

ך ולהפעלולה זולת , וההזדקקות לכאשר הוא לא תלוי בסביבהמממש את עצמו האדם לדידו, 

חוסר ל ש ואף הוא את חשיבותמדגיש (  ,1154Allportאולפורט ). לגורם מפריע בתהליך הגדילה

כולל כדי תהליך פנימי ההאדם תוך צר אצל נוא מצב שהיהגדילה לדידו תלות בסביבה. ה

לבד ויכול לסמוך רק על  מתמודדהאדם , והשתפרות עצמית, חיפוש עצמי, התבוננות ומדיטציה

 holistic integrated) מאוחדהוליסטי אורגניזם ( מכנה,  ibidפי שאולפורט )כמעצם היותו,   עצמו
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organism .) ,לבנות יכולתו או יערערו את על האדם קשות ישפיעו  שגם חוויות חיים יתכןילדידו

שפוחתת  ככליציבותו של האדם והאוטונומיה שלו הולכות וגוברות על פי גישה זו  .את עצמו

בדומה לכך כותב מאסלאו שקיימת הסכמה בקרב  .ההשפעה של חוויות הסביבה עליו

שלמת לבין אוטונומיה תאורטיקנים מתחום הביולוגיה בדבר הקשר בין אינדיבידואליות מו

 ועצמאות מגירויים שבסביבה:

 It reminds us also of the uniform agreement among biological theorist in 

considering autonomy and independence of environmental stimuli as the 

defining characteristics of full individuality, of true freedom… 

(Maslow,1968, p. 35.) 

תפקיד הסביבה לאפשר ליחיד לממש עם זאת, אוטונומיה אנושית, אין פירושה אדישות לסביבה. 

הצורך במימוש עצמי מתבסס על סיפוק הצרכים הקודמים, כולל  את היכולות שקיימות בתוכו.

פשר גדילה לאתפקידה של הסביבה הוא  יולוגיים של ביטחון, אהבה והערכה עצמית.זהצרכים הפי

להגיע לאוטונומיה המאפשר לו  ,טחוןיעל מנת שיחוש ב, של האדם על ידי סיפוק צרכיו הבסיסיים

  בחירה חופשית.לו

האדם ( מתבססת על גישה חיובית ביסודה: לטענתו Maslow, 1968נראה שגישתו של מאסלאו )

ות דורשת אומץ השתפרלאך עם זאת הדרך להשגת מימוש עצמי ו ,בבסיסו ושואף לבריאותטוב 

ומתארות את יחסי נוירוזה, גישות פסיכולוגיות היוצאות מנקודת המבט של הומאבק. לעומת 

( את הסביבה כגורם שעיקר ibidהאדם וסביבתו כיחסים קונפליקטואליים, מתאר מאסלאו )

מסייג את דבריו בטענתו ( Maslow, 1954תפקידו הוא תמיכה בהשתחררות ממנה. מאסלאו )

אך של עצמו, תסכול את הסיפוק והחוסר גם את רק לקבל סיפוקים אלא לקבל צריך  שהאדם לא

 .ולהבריא את עצמו באופן אוטונומילממש את עצמו , להתפתחהוא מדגיש את יכולתו של האדם 

 ובדרך זו הוא יתחבר לאנושיות כולה.  ,על האדם לחפש את האני האמיתי שלו ולהיות קשוב לו

שאיפה למושלמות המגולמת במימוש עצמי מלא. סולם הצרכים שלו מאסלאו תומך, אפוא, ב

מתאר השגה הדרגתית של השלמות הזו, שמסייעת לאדם שליטה עצמית ואוטונומיה, ומאפשרת 

 לו להיות בלתי תלוי בסביבה.
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 כניעה ועידון . 2

 פרויד

ן בפני חוסר ( מוצגת כדוגמה לגישה של כניעה ועידוFreud, 1915aגישתו של זיגמונד פרויד )

(, ברוח הגישה ibid) פרוידמתייחס האופן שבו  ייעשה ניסיון לעמוד עללהלן מושלמות. 

הפסיכואנליטית, לנושאים מושלמות וחוסר מושלמות במסגרת תפיסתו באשר לעיקרון העונג 

השאיפה האולטימטיבית של היחיד ( 1920נראה שעל פי גישתו של פרויד ). ועיקרון המציאות

מציג ניתוח מעמיק של  (Rieff, 1961ריף ) פלהגיע לסיפוק עצמי. פיליהנה צמי למימוש ע

ועל הפילוסופיה העומדת מאחורי תורתו של פרויד. לדעתו פרויד מגן על האגואיזם של היחיד 

, שהוא מתאר התחזקות ופיתוח יכולות עצמאיות, רכישת כוח ו באמצעותלספקניסיונו של היחיד 

. לטענתו היחיד ביסודו מחפש מעין מצב של מושלמות (self masteryאותם כשליטה עצמית )

באופן מודע מגן -לאהלפי תיאורו של ריף,  .שבו הוא בא על סיפוקומצב של בריאות , עצמית

 ,Rieff, 1961) קיומם עמוד עללהביע אותם ול אפשר ובטיפול, על הצרכים ומשמר אותםמסוים 

p. 29.) כתהליך שבו אצל פרויד הליך המימוש העצמי האידאלי ריף מציגה את ת של תפיסה זו

 סיפוקים ושליטה. ,האני שלו על ידי רכישת כוח מתהיחיד מחפש דרך להעצ

אינסטינקט משאלות של האדם, הכוללת  מערכת הלא מודעת( מתאר את הFreud, 1915cפרויד )

וק ופורקן של אין סיפבו מצב שלפי גישתו, בדחפים. ות בגלל שנוצר ותלא מסופקואליות 

מתואר  היצרי(. הדחף dischargeהמשאלות הללו, מתעורר מתח הדוחף ולוחץ לקראת פורקן )

 ,המחפשת דרכים לפורקן. הדחף מסופק כאשר הוא משתחרר רבהאנרגיה  ל הצטברותכמצב ש

אינו מסופק. הדחף האינסטינקטיבי יכול להתעורר על  ( כאשרdrive tension) מתח דחפיויוצר 

 & Sandler, Dare)סנדלר, דייר והולדר  .לו חוץמירוי שמקורו בתוך האינדיבידואל או ידי ג

Holder, 1972), מודע -המשאלות בלאבכותבם על הגישה הפסיכואנליטית של פרויד, מתארים ש

גורם ההפחתה של מתח לפורקן אשר יגרום להנאה ואת מה שמכונה עקרון העונג, את ה מחפשות

של עיקרון  מודיפיקציה( כFreud, 1911פרויד )את עיקרון המציאות אצל הם מפרשים  לתסכול.

מבחינה אחרת הוא אך עיקרון המציאות בניגוד לעיקרון העונג, פועל העונג. מבחינה מסוימת 

סנדלר, דייר והולדר מפשר. של תפקיד ייחס לו ל אפשרועל כן  ,מאפשר ביטוי של עולם הדחפים

(1113Sandler, Dare & Holder, ) מודע הוא מעין -לאאחד התפקידים של המתארים, אם כך, ש
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: ( של הדחפים האינסטינקטיביים על מנת לאפשר הסתגלות לעולם המציאותcensorshipסינון )

פרויד מדגיש את ולדעתם  דחפיו,ת ממנו לממש את ובמגבלות שמונע נתקלבמציאות האדם 

ויתור של עקרון העונג מול עקרון  באמצעותהחשיבות של התמודדות היחיד עם המציאות 

  .המציאות ויצירת פשרה ביניהם

 (Reiff, 1961)בסביבתו, ריף שמושלמות שבו והעם חוסר להתמודד של היחיד  דרכומבחינת 

במישור  .שקיימות במציאותהמגבילות אצל פרויד מצב של כניעה מול הכוחות והדרישות מתאר 

בדות של האדם למציאות, שהיא תוצאה של חוסר כהשתעמסביר זאת ( ibid)הפילוסופי ריף 

 -Freud, 1921,1912אפשר למצוא בכתביו של פרויד ). יכול-לאל מושלם וכולדמות ילהיכולתו 

השתעבדות מול של מול מוגבלותו יוצרת חוויה פנימית של כניעה ו תו של האדםעמיד( כיצד 1913

של פרויד תיאור המנהיג הראשון  אתמביא ריף בהקשר זה . , המגולם במציאותהכוח המושלם

על פי פרויד (. נמצא שRieff, 1961, p. 257) לו( שכולם נכנעים perfect egoist) כאגואיסט מושלם

מימוש עצמי אידאלי של אני מועצם. מונעים ממנו האדם בחיים מולם ניצב חסכים שההקשיים ו

מילוי הצרכים. תהליך על וויתור על העונג  באמצעותמוגבלות להפתרון המוצע הוא להיכנע 

. אלכסנדר, הסובלימציה מתבטא בחיפוש אחר ממלאי מקום המנסים לתת מענה לצרכי היחיד

 ( Alexander, 1949; Brenner, 1955; Munroe, 1955; Rapaport, 1967ברנר, מנרו ורפפורט )

ניזם מציגים היבט נוסף לחוויה של כניעה בגישה הפסיכואנליטית של פרויד והוא דטרמי

פסיכולוגי. לפי הדטרמיניזם הפסיכולוגי לאדם אין בחירה חופשית אלא הוא נתון לנסיבות 

הקובעות עבורו דברים מראש מעמדה של כניעה, וזאת בניגוד לגישה שלפיה לאדם יש בחירה 

 חופשית.

מתאר את הבריאות אצל פרויד כמצב שבו האדם מקבל את סיפוקו מאובייקט  ( ,1161Reiff)ריף 

לוגיה. היחיד ולפתסיפוק תחליפי שיכול לגרום המצב שבו קיים חסך או ולעומת זאת את  שיממ

. לפי גישה זו, לטענתו של פרויד הקושי לא מקבל בקלות מצבים של חוסר סיפוק או ממלאי מקום

אמנם מוותר  נראה אם כך שהאדם. של תסכול וחוסר אונים לכל סובלימציה יש מחירנגרם מכך ש

מתוך  , והוא גדלאופי טרגי נושאתת ומתפתח מתוך המשברים, אך הגדילה שלו על המושלמו

נראה, אם כך, שאם אצל פרויד השלמות  של כניעה וחולשה. צביםממתסכול וו תחושות החטאה

היא הסיפוק העצמי, הרי שהתמודדותו המרכזית של האדם היא היכולת להיכנע לחוסר 

 ת.המושלמות ולעדן את עצם השאיפה למושלמו



32 

 

של היחיד אל הזולת  יחסוגם ב תדרך ההתמודדות של האדם עם חוסר מושלמות מתבטא

, פרויד כלל לא ניסח פסיכולוגיה (ibid) ובמקומו של היחיד מול החברה. על פי טענתו של ריף

 נקודת המבטבחברה הוא רק מתוך  וועיסוק ,סוציולוגית אלא מלכתחילה התמקד ביחיד ובדחפיו

במידה ו, וצרכילאנטגוניסטית הוא מתאר את החברה כמתנגדת ליחיד וכ לפיכךשל היחיד. 

מכבדת את זכויות  מתוארת ככזו שאינהמסוימת היא הופכת לאנטי תזה של היחיד. החברה 

לפי גישה זו החברה מייצגת את חווית המוגבלות של היחיד בהיותה בעלת  עצמי. היחיד לסיפוק

הערכים את המוסריות ואיך הגישה הזו הופכת את  ( מתארibid)תפקיד מרסן ומדחיק. ריף 

 החברה לדעתו ערכיעד כדי כך ש, שעליהם מושתתת החברה לבעיה עבור היחיד ולא לפתרון

 לאבחנה פסיכיאטרית. יכולים להפך

לא זו בלבד פרויד (, שעל פי ibidמתוך תיאורו של ריף ) עולהאם בתהליך של גדילה עסקינן, 

( ibid) . לדעת ריףאותה סמתוחאף שהיא אלא פתחותו של היחיד התשהחברה אינה תומכת ב

וישועת היחיד  חולותן הקהילות ה, פרויד מתאר את החברה כמונעת מהיחיד עצמאות ויוזמה

פך יההעלול לבתוך החברה הוא נמצא של הקבוצה. כאשר היחיד  'אנחנו'מהתלויה בהשתחררותו 

, שואף לרצות את סביבתו בד את האינטלקט שלוהוא מא .מודע שלו משתולל-הלאכשלפרימיטיבי 

ודווקא ההתרכזות  ,פרויד מדגיש את הגדילה של היחיד דרך הנפרדות מהזולתלדעתו ונהיה כנוע. 

 בעצמי יוצרת מעין ישועה עצמית. 

פרויד הצורך של לפי ( כיצד ,1166 Reiff) The Triumph of the Therapeuticבספרו ריף מדגים 

יחסים בהתאם לכך,  (.detachment) מהזולת התרחקותעל ידי רק תאפשר מבחירות היחיד 

האינדיבידואליות. אמנם התרחקות היא גם עדות  מסוכנים ויכולים לגרום להרסקרובים מדי 

ל היחיד לחזק את האגו ויכ ת מרחק מהזולתשמיר דרךרק  עם זאת אך ,לוגיה אצל פרוידולפת

על פי פרויד ש( מגדיר  ,1161Reiffריף )כמו כן, חופשית. ולשמור על בחירה שלו האינדיבידואלי 

הוא טוען שפרויד וגורמת לו להיכנע לאחר.  יומשתלטת עלאת לבו של היחיד, האהבה כובשת 

 כנועה וחלשה.אהבה ת וסדיסטית או נילטתאהבה שמכיר רק 

זולת ( מגבילה את היחיד כמו הFreud, 1911שלדעת פרויד ) –עם זאת, מתקבל שהמציאות 

נטייתו הטבעית של ( ,Reiff 1166לפי ריף )למרות ש .עמהמהיחיד להתמודד דורשת  –והחברה 

אם כך, הוא גם תלוי בחברה. , היחיד היא להעצים את עצמו מתוך התרכזות אגוצנטרית בעצמו

על פי קשרים חברתיים וקשר של אהבה מתוך הצורך בכניעה לגורם סמכותי. מחפש יצירת היחיד 
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אך קשר פרויד מתאר יצירת קשר עם הזולת כחלק מתהליך הגדילה של היחיד, מתקבל ש גישה זו

 העצמת האני. שלו: זה דורש ממנו הקרבה עצמית שעלולה לפגוע במטרה המרכזית

( טוען שהסיבה שרק מעטים Freud, 1937(, פרויד ) ,1114Passmoreעל פי הניתוח של פסמור )

היקר מכל באדם. מתוך בהם הדחקה של היצרים שטמון  אבמציאות הי שואפים להשיג מושלמות

האדם משוחרר לשאוף למושלמות על ידי ביטוי של , היה הדחקהלמלא השא אפשר להבין כך

דרך רק האדם יכול להשיג מושלמות , פרוידעל פי תפיסה זו של  ,כלומר .םהיצרים וסיפוק

נוירוזה, אותיה הן הכמה מתוצ .הדחקהמדחיק וסובל מההשתלבות בתרבות כאשר הוא 

מכיוון שהוא תמיד  ,אדםעבור האפשרית היא בלתי סבל. כלומר השגת מושלמות התוקפנות וה

על פי טוען ש (Brown, 1959בראון )מוגבל במצבים פסיכולוגיים אשר מונעים הישגים יצירתיים. 

של  יפותשאההן פרויד קיימת סתירה בין תחושת שחרור וסיפוק לבין יצירתיות ותרבותיות, ש

דחפים יכול לגרום להרס של התרבות, בלתי מוגבל של שחרור , מצד אחד: מושלמות חילונית

ועד כדי  ערך כה גבוה עד כדי הקרבת הדחפים ישהשגת התרבות לפרויד שואל האם  אחרומצד 

לסיפוק אולטימטיבי וסובל מטבעו נראה שהוא אומר בזאת שהאדם שואף ויתור על הנחת. 

 שלו. מהדחקת הצרכים

לכלול את פרויד במסגרת הגישה של  אפשר, מצד אחד  (Passmore, 1970) לסיכום, לדעת פסמור

שאיפה למושלמות מטפיזית, המתקשרת לגישה האפלטונית מהעבר הרחוק עד לשאיפה 

( Freud, 1937(, פרויד )ibid, על פי ניתוחו של פסמור )אחר. מצד עשריםלמושלמות במאה ה

להשיג  כךלשחרר את עצמו מקונפליקטים פנימיים ובאפשרות אדם אי פעם ל נההאמין שלא נית

ה של תמטר. מושלמות. גם לאחר אנליזה אין ציפייה שלא יהיו קונפליקטים פנימיים אצל האדם

הפסיכואנליזה היא להבטיח את פעולת האגו ביומיום, מאחר שהחברה או התרבות רחוקים 

  .אתם , והאגו צריך להתמודדשלמותמ

מתאר את תורתו של פרויד כמציירת קונפליקט מובנה בין דרישותיו של האני  (Reiff, 1961ף )רי

לסיפוק צרכיו לבין דרישות הזולת והחברה. הסיפוק המושלם של צרכי האני לא ייתכן, ולפיכך על 

(, גם Maslow, 1968האדם להשלים עם סיפוק לא מושלם של דחפיו. נראה שכמו אצל מאסלו )

( כמטרתו של היחיד, אלא שבמקום Reiff, 1961ד מתוארת השלמות על פי ריף )אצל פרוי

שמאסלו מאמין באפשרות של שחרור האדם מתלות בחברה, מצביע פרויד על קונפליקט שאי 

 אפשר לברוח ממנו, והאני חייב לוותר.
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 השלמה בונה . 3

שכולן מייצגות  בחלק זה יוצגו כמה גישות שונות שלמרות ההבדלים ביניהן אפשר לומר

 ,Winnicottהתמודדות של השלמה בונה. הגישות שיוצגו כוללות את גישתו של דונלד ויניקוט ) 

(  ,1111Benjaminמהאסכולה של יחסי אובייקט ואת גישותיהם של ג'סיקה בנג'מין ) (1962

 אינטרסובייקטיבית. ההתייחסותית ( מהאסכולה Pizer, 1998וסטיוארט פיזר )

 ויניקוט

( למושלמות ולחוסר מושלמות Winnicott, 1962יתן ללמוד על התייחסותו של ויניקוט )נ 

במסגרת התייחסותו להתמודדות היחיד מתוך חווייתו הסובייקטיבית עם המציאות 

חוויית שליטה בהתינוק ( מתאר את הצורך של Winnicott, 1945) ויניקוטהאובייקטיבית. 

ב זה האם צריכה להתאים את עצמה לצורך של התינוק של חייו. בשל התחלתימושלמת בשלב ה

חוויה זו מהווה בסיס לאני האמיתי של האדם  .שלמות, חוויה של ל יכולולחוות את עצמו ככ

לצורך של היחיד לשמור ולפתח את כוחותיו רבה ויניקוט מתייחס ברצינות נראה שבמשך חייו. 

ל תלות מוחלטת למצב של עצמאות. ממצב שו התפתחותם, לאורך חיילאורך הרצונותיו את ו

על  איים גםמ ,במציאותהאמיתי כל מצב שמאיים על האני ( Winnicott, 1949לדידו של ויניקוט )

 . של החברה לצרכי היחידבהסתגלות מצבים אלה כשלים . הוא רואה בהמצב הנפשי של היחיד

 דרנות יתרוח( מכנה Winnicott, 1956כשלים כאלה נובעים בעיקר ממה שויניקוט )

(impingements )וליצור אני שקרי שלו, לבטל את עצמו ליחיד לוותר על האני האמיתי  תגורמה

מדגיש ויניקוט (, Phillips, 1988על פי אדם פיליפס ) .סביבה ומרצה אותההמתאים את עצמו ל

מעודדת של ויניקוט תו גיש, עם זאתנראה ש. , את העצמתו ועצמאותוגדילתו של האניאת 

דוגמא לכך היא האופן שבו מתאר ויניקוט את הפן הלא מושלם של האם  .למציאותגלות הסת

מתאר מוצג כמי שויניקוט  אותה הוא מכנה 'האם הטובה דיה' לעומת ציפייה לאמהות מושלמת.

מגבילה אותו אף כי זו  ,למציאות כחלק אינהרנטי מגדילתו של היחיד היחיד את ההסתגלות של

. בד בבד הוא מזהיר מפני של השגת מושלמות סובייקטיבית ת האשליותומונעת ממנו לממש א

נראה אם כך העולם החיצוני. תרכז בריצוי הסכנה שהיחיד יאבד את האני האמיתי שלו וי

הוא מכיר בצורך של  עם זההעצמת האני ומתוך ויניקוט מדגיש את החשיבות שיש לגדילה ש

 היחיד להסתגל למוגבלותו. 



35 

 

( האם משמשת דמות מפתח בגיבוש יכולות ההסתגלות Winnicott, 1965) קוטויניבתפיסתו של 

עוזרת לו להתפכח יא ה, והעולם החיצוןבין כמתווכת בין התינוק ומשמשת האם  למוגבלות.

התפכחות זו מתבצעת באמצעות . בשלמות רצונותיו ועולמו הפנימישל הגשמת בהדרגה מהאשליה 

מסופקים על ידי אמו, של היחיד שבה כל מאווייו ציאות מאפשר לקשר בין המה אובייקט מעבר

מגביל את העולם הסובייקטיבי. היחיד זקוק למצב  האובייקטיבישבה העולם לבין המציאות 

ביניים בין האשליה )המושלמת( והמציאות )המוגבלת( על מנת להכיר במציאות ולקבלה. כאשר 

ורו. תפקיד האם הוא להציג את העולם נדרשת מהיחיד הסתגלות טרם זמנו, מתעוררת סכנה עב

 שהוא מסוגל לקלוט ולסבול. ןנויבמהאובייקטיבי המוגבל 

מתאר את ויניקוט כמי שמפנה מקום למציאות המוגבלת ואף תופס  (Phillips, 1988) פיליפס

מפנה ( Winnicott, 1949עם זאת, נראה שויניקוט )אותה כחלק מתהליך הצמיחה של האדם. 

(. graduated failures) מציאות כשלימה שהוא מכנה של  ינורית או הדרגתיתהופעה ממקום ל

פגיעה שאין דרך לצמוח ממנה אלא על ידי לידה ללטענתו, טראומת הלידה למשל יכולה לגרום 

יכול גם לשחזר את תפקידה של האם על ידי מניעה הדרגתית של טיפול המחדש באמצעות טיפול. 

צורך שתהיה הסתגלות מושלמת של המטפל אל האני מבחינתו אין ש מאוויי המטופל. לפיכך נראה

, אלא כשלים אלה של המטפל יכולים לשמש את הסתגלותו ההדרגתית של המטופל של המטופל

. עם זאת, דרגה גבוהה של הפרעה מהמציאות גורמת לתגובה קשה מצד היחיד ומוציאה למגבלות

(. יוצא מכאן שהיחיד יכול להסתגל reacting) ( למצב של תגובהbeing) אותו ממצב של קיום

 מינונים סבירים.בלמציאות המגבילה רק שהיא מופיעה בממדים ו

סוג המוגבלות או הכשלים של הסביבה אשר יכולים לפגוע באני האמיתי של המטופל מתקשרים 

ל תיאורו ש ל פיאת יחסי היחיד עם הזולת. ע( Winnicott, 1965)ויניקוט  התיאור שללאופן 

ויניקוט מפנה מקום משמעותי לאחר בחייו של היחיד. בתחילת חייו של (, Phillips, 1988) פיליפס

ממוקד במילוי הצרכים של האחר המשמעותי האם או הדמות המטפלת משמשת כהתינוק 

( לשימוש object relating) אובייקטהתייחסות להילד מעל פי גישה זו, בהמשך עובר התינוק. 

לומד להפנים את המצב שקיימים אובייקטים שאינם , וכך הוא (object usageיקט )יבאוב

להרוס את האובייקט במציאות על ידי הבעת תוקפנות במצבים שביכולתו של היחיד בשליטתו. 

, ומתוך זההבניסיון  היחיד נוכח לדעת שלעתים האובייקט אכן נהרס, אך לעתים הוא עומדכלפיו, 

 ם של האחר שאינו בשליטתו. כך הוא לומד להפנים את הקיו
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של ( מתאר תהליך זה של שימוש באובייקט אצל ויניקוט כהתעוררות Eigen, 1998) קל אייגןימי

לאכזבה, חוויה זו גורמת לו אמנם הזולת מחוץ לתחום השליטה של האני. ל שית הימצאותו חווי

שגם הוא עצמו בעל  מאפשרת לו להביןיש קיום נפרד  אחרכעס, אך עם זאת ההבנה שללבלבול ול

גדילה זולת לשם ( מתאר כיצד היחיד לומד שהוא יכול להשתמש בibidקיום עצמאי. אייגין )

הופך את האהבה לאמיתית והאהבה הופכת את ההרס זולת ההרס של ה. בדרך זו ומימוש עצמי

אהבה כלפי ת ההגדראת  ( מציין שיש התפתחות בתפיסתו של ויניקוטibid. אייגין )ליצירתי

תגובה לאשמה שנגרמת על ידי הצורך להרוס כ זולתהדאגה לרואה את ויניקוט בתחילה הזולת. 

מתאר את ( ibid)נובעת מתוך חרדה. אייגן  אינהאהבה שבהמשך הוא מתאר גם  זולת;את ה

הילד לומד להביע אכפתיות כלפי האחר. בתחילה הילד חווה את האם , על פי ויניקוט, האופן שבו

להרוס יו באופן אקטיבי. כתגובה לכך הוא מרגיש רגשות אשם על הדחף שלו כמספקת את צרכ

, ועל מנת להרגיע רגשות אשם אלה הוא מפגין כלפיה אהבה. אם אותה )מעין רצון לבלוע אותה(

שמפגינים כלפיו רגשות  מיכך, האהבה כלפי הזולת מושתתת על תגובה לתוקפנות שמופנית כלפי 

 ל התוקפנות שמופנית כלפיו, יכול להיווצר קשר. כאשר היחיד עומד מו אהבה.

פן נוסף של בנוסף לתהליך הגדילה מתוך שימוש בזולת, כפי שתואר לעיל, אפשר לראות 

את הצורך של האדם להיות ( Winnicott, 1958) של ויניקוט ותיאורבהתייחסות היחיד אל הזולת 

תו של ויניקוט לגישה במסגרת התייחסו את הצורך הזה( מתאר 1111פיליפס ) לבד.

כתב הרבה על הפחד בהתייחסותו לגישה הנזכרת לעיל, טוען שנ ,ויניקוט, ומציג שהפסיכואנליטית

( מציג Winnicott, 1958ויניקוט )של האדם להיות לבד.  וכתב פחות מדי על יכולתנמהבדידות אך 

עליה היא אמנם אספקטים חיוביים ביכולת של היחיד להיות לבד. הלבדיות שויניקוט מדבר 

חוויה שמתרחשת כאשר היחיד נמצא במחיצת אדם נוסף, אך הדגש כאן הוא על הצורך של היחיד 

  לגלות את אישיותו. כדי ולהיות לבד

חשוב לקיומו ( מייחסת תפקיד Winnicott, 1965מהתיאורים שהוצגו עולה כי גישתו של ויניקוט )

, המסוגל לחזק את האניתולדה של הצורך וא של הזולת, אך נראה שהצורך בקיומו של הזולת ה

האדם יכול לפתח  לעמוד במידה מסוימת של ויתור על המושלמות והשלמה עם חוסר המושלמות.

מול  ה, עמידזולתקיום נפרד של ה בדברהבנה יכולות אלה:  באמצעות קיומואת את אישיותו ו

יים והאפשרות לגלות את כלפיו, הרגעת רגשות האשמה על דחפים תוקפנית התוקפנות שמופנ

( קיים ibidנראה אם כך שעל פי גישתו של ויניקוט ) שהיה במחיצת הזולת. תוך כדי האני
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( רואה אותו בחיוב, שכן הוויתור מחזק את ibidקונפליקט בין האדם לזולת, אלא שויניקוט )

 יכולתו של האדם להתמודד עם זולתו. 

 

 

 בנג'מין

( מתייחסת לנושאים מושלמות, חוסר מושלמות  ,1111Benjaminנראה שג'סיקה בנג'מין )

 The Bonds ofבספר  והתמודדות עם חוסר מושלמות בהקשר של מקום היחיד ביחס לזולתו.

Love  בנג'מיןמתארת (ibid ) תהליך התפתחות מהגישה הפסיכואנליטית, שעל פיה היחיד קיים

שעל פיה שני סובייקטים נפרדים  אינטרסובייקטיבית, ההתייחסותיתבאופן אבסולוטי, לגישה 

 מציגה את הגישה של הגל היאשני מרכזים שוויוניים של חוויה. זה בזה כיכולים להכיר 

(1112Beiser,  ,)שעל פיה קיים אצל היחיד קונפליקט בין הצורך האבסולוטי לרכוש עצמאות – 

לבין התלות בזולת בגלל  –זולת בו היחיד מושלם בפני עצמו ואינו זקוק לש זולתקיום בלתי תלוי ב

מבחינה מסוימת היא מתייחסת לצורך של היחיד באומניפוטנטיות, יכיר בו.  זולתשהשלו הצורך 

שבו היחיד שואף  ,(Freud, 1911, 1914יסיזם של פרויד )קנרתיאור הדומה לזו  גישהו

ך של בצור אמנם מכירהאינטרסובייקטיבית ההתייחסותית הגישה עם זאת, ת. ולאומניפוטנטי

 מושלמתלאומניפוטנטיות השאיפה אך מבקשת לרכך ולהמיס את היחיד לאומניפוטנטיות, 

בדומה לויניקוט  תנועה דינמית בין השאיפה לעצמאות האני לבין הצטמצמות האני.ולקיים 

(Winnicott, 1971a)( 1114, בנג'מיןBenjamin, )  מרחב בין האומניפוטנטיות לבין ההכרה יוצרת

. ( Ogden, 1999)ראה גם מתמשכת בין השנייםפרדוקסלית דינמיות  מאפשרתו זולתבצורך ב

 פרדוקסים. להכיליכולת ה על ידיאם כך,  ,של הנטייה לקיום עצמאי מושלם מתאפשר ריכוך

 יחיד( מציגה את האינטרסובייקטיביות כהישג התפתחותי המאפשר ל ,1114Benjamin)בנג'מין 

הצורך שלו בהכרה את קרי  –שהאדם מבין את משמעות קיומו  להכיר במוגבלותו. לטענתה, ברגע

 מאהלרמרגרט  יפל ע(, ibidלדעתה של בנג'מין )תו. וגבלוהוא חייב להבין את מ – בו הזולתשל 

(Mahler, 1975 ) הוא מוגבל  הבשהיחיד מצוי במאבק בין שאיפותיו הגרנדיוזיות לבין המציאות

ההתייחסותית גישה נראה שהיניהם. לעומת זאת, בשלב , ולבסוף הוא לומד לאחרותלוי ב

כך להכיר ב את המעברהילד משליטה על העולם ואינטרסובייקטיבית מדגישה את פרידתו של 
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השבר של חוסר שליטה אינו הופך ( 2445לדעתה של בנג'מין ). שאין לו שליטה על העולם

 אינו מושלם.שלון אלא להבנה שאין סביבה מושלמת ושהאדם עצמו יכללוגיה וולפת

גבלותו, והוא לומד ועל פי גישה זו היחיד נמצא במתח מתמיד בין הרצון להיות מושלם לבין מ

להכיל מתח פרדוקסלי מעין זה. כלומר השאיפה למושלמות לא נעלמת אלא מתקיימת לצד 

גבלותו מתוך ההבנה שלו את עצמו שהוא אכן זקוק להכרה והיחיד מקבל את מ גבלות.וההכרה במ

הבנת המוגבלות אף כי אינו מושלם. עצמו הוא כך הוא מקבל את העובדה שומתוך  זולת בו,של ה

קטיבית הוא לומד ליהנות יינטרסוביאההתייחסותית הגישה  על פינכפית עליו במידה מסוימת, 

 ממנה. 

בגישה הפסיכואנליטית מבחינת היחסים לדעתה מדגישה את הבעייתיות שקיימת )שם( בנג'מין 

הפתרון למתח שקיים , פי המודל הפסיכואנליטיל עש טוענת)שם(  בנג'מין צר עם זולתו.שהאדם יו

אשר משקף את פנטזיית  עם האחר הוא כניעה לאחר או הזדהות עם כוחו של האחר

)שם( הופך האחר להיות חזק ומאיים או חלש וכנוע. בנג'מין  . בד בבדשל היחיד האומניפוטנטיות

( Freud, 1911אצל פרויד )לדעתה  תכות האידאלית, שמתבטאמכנה תופעה זו כשחזור הסמ

והדרך להשיג חירות היא על ידי הימלטות הוא מודל של קונפליקט כמאבק בין אב לבן. מודל זה 

אוטונומיה פירושה מנוס מתלות. יחסים מסוג זה גורמים ליצירת חלל ריק  –מהאחר או הכנעתו 

באופן  חזק או חלשעל אודות זולת בפנטזיה  במקום שבו אמור להיות האחר. הריק מתמלא

 ותהאב ומנסה להימקבל על עצמו את מודל הבן לדעתה הפתרון של פרויד הוא בהזדהות: . מוחלט

, הניגוד בין העצמי (Hegel, 1956) של הגל עבד-בן מעין אלו, כמו ביחסי אדון-כמוהו. ביחסי אב

דפוס שליטה זה מופעל בבסיסו  למטה. למעלה והשנינמצא תמיד אחד  ;לאחר יכול רק להתהפך

 הופכת להיות אובייקט בלבד. בנג'מיןש ,האם, כמו למשל על ידי שלילת ההכרה באחר המקורי

(Benjamin, 1988) ( 1115מתנגדת לגישת מאהלרMahler,), ( שמתייחסת לזולתother )

רק צריך להיתפס  הזולת לא( Benjamin, 1988) בנג'מיןלטענת כסובייקט נפרד. ולא כאובייקט 

להתייחס לתינוק לו קיום נפרד משל עצמו. במקום , אלא צריך להיות אובייקט של צרכי האגוכ

ש י – infant ocentricמה שמכנה בנג'מין  –כמישהו שכולו ממוקד בעצמו בלי לראות את אמו 

 יןבנג'ממוצאת ( ,1114Kohutי של קוהוט )עצמת היהכרה באם כסובייקט. אמנם בפסיכולוגי

(Benjamin, 1988)  נוצר בין האני השיש התייחסות ליחס( ובין מה שקוהוטKohut, 1977 מכנה )

האני מתואר כמקבל ומשתמש ולא כנותן. בנג'מין לדעתה אך  (,self objectהעצמי )-זולתה
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(Benjamin, 1988)  הילד אמפטיה שנוצרת אצל הילד כלפי ההורה, כאשר למתייחסת לאכפתיות ו

 (Stern, 1985שטרן ) .את צרכיו מספקהומו כסובייקט בפני עצמו ולא רק כאובייקט בקי מכיר

ההתייחסותית ( מתייחסת לרצון להיפרדות לעומת הגישה  ,1115Mahlerמדגיש שמאהלר )

(. sharing experience) אינטרסובייקטיבית המתייחסת להיפרדות כמאפשרת חיבור מתוך שיתוף

 . מקבילטוענת שהיפרדות וחיבור קיימים ב (Benjamin, 1988) בנג'מין

בצורך של היחיד  ( מכירהibidשל בנג'מין ) אינטרסובייקטיבית ההתייחסותיתהגישה נראה ש

לפי  .של האני התרככות והמסה של השאיפה לכוחניות מושלמתמתארת לאומניפוטנטיות, אך 

מכנה זאת חזון היא ה. האחר חייב להיות חשוב על מנת לשבור מעגל של יחסי שליטגישה זו, 

אובייקט. לטענתה יחסי שליטה -במקום החזון של סובייקטשבא ההכרה בין סובייקטים שווים 

אך עם  ,אנו שואפים לעצמאות(, ibid) טוענת בנג'מין, הם עיוות של קשר אהבה. אמנם בבסיס

בנג'מין ש לומר אפשרבו, ומכאן התלות שלו בזולת.  שהזולת יכירבצורך שלו  היחיד מכירזאת 

(ibidמדגישה את )  עצמו. הקיום של האני  וזולת על מנת להכיר בישות שללהנזקקות של היחיד

בתיאור היחסים שקיימים בין שאם כך,  ,הכוח המניע להכיר בזולת. נראה, אפוא, הוא

 ו.השקעה בהולזולת הנתינה  אתהקבלה מהזולת ולא  אתגישה זו סובייקטים, מדגישה 

 

 פיזר

לנושאים מושלמות וחוסר  (,Pizer 1111) פיזרוד על התייחסותו של סטיוארט אפשר ללמ

( ככלי negotiation) משא ומתן הוא מכנהכותב על תהליך שמושלמות מתוך הדברים שהוא 

במסגרת התהליך הטיפולי משא ומתן בין פרדוקסים הכרחי לקיום לדבריו,  .טיפולי בסיסי

נראה  סובייקטיביים.-אישיים ואינטר-אישיים, בין-תוך הביולוגי של האדם, ומתבטא במישורים

( מתייחס לכך שהאדם צריך להתמודד בחייו עם מצבים פרדוקסליים שאפשר לקשר ibidשפיזר )

אותם למצבים של חוסר מושלמות, והדרך להתמודד עם מצבים אלה היא משא ומתן בין החלקים 

באופן  , אם כין במצבים של פרדוקס מופיערעיון זה של משא ומתהפרדוקסליים )הלא מושלמים(. 

 .ושל אחרים (Mitchell, 1993; Sandler, 1976) סנדלרמיטשל,  בכתבים של, גם לא ישיר

הכלה של גורמים סותרים ללהתמודדות ו (Pizer, 1998)פיזר מתייחס  אישי-במישור התוך

הווה לבין אחיזה ומרובים בתוך האדם, כולל למשל הכלה של המתח בין הפוטנציאל שטמון ב

מתחים הנגרמים על ( ibid) פיזרכולל אישי -. במישור הביןוניסיון לשחזר אותן חוויות מן העברב
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סובייקטיבי הוא מתייחס להשקעה -. במישור האינטרכיוצא באלהידי מאבקים, תשוקות ו

הדדית )ראה דורשת הסתגלות ומודע  ההדדית שמתרחשת בין שניים באופן מודע ובאופן לא

Bromberg, 1991).  

מתאר את גישתו, הוא מתייחס לתפיסתו הבסיסית של ויניקוט  (Pizer, 1998כשפיזר )

(Winnicott, 1951)  .באשר להתמודדות עם קונפליקטים( פיליפסPhillips, 1988מציג )  את

מתייחס במאמרו  (Winnicott, 1951גישתו של ויניקוט כגישה שמושתתת על הפרדוקס. ויניקוט )

בו גם המציאות וובייקטים של מעבר ותופעת המעבר" לתחום ביניים בחוויה של האדם, "א

לחוויה. התפקיד של האדם הוא לשמור על הפרדה בין  ותהפנימית וגם המציאות החיצונית תורמ

 פימוסיף שכ (ibid). ויניקוט ןלהפגיש ביניהאת החיצונית ועם זהמציאות המציאות הפנימית ו

שהוא מכנה לא  – המעבר ותופעת המעבר חשובים ליחיד כמקום נטרלי בטוחשבילדות אובייקט 

משא ומתן אשר מרחב בטוח ליש צורך בכך גם בבגרות על מנת לשמר את הפרדוקס,  –מאותגר 

ויניקוט ( מציג את הפרדוקס המרכזי שPizer, 1998את הפוטנציאל ליצירתיות. פיזר ) חובוטומן ב

 רך לתקשורת עם הזולת לבין הצורך להישאר בחוסר תקשורתכפרדוקס בין הצואליו מתייחס 

(incommunicado) יש לאדם צורך להתחבר לאובייקטים בעולם החיצוני  ,. מצד אחדעם הזולת

הוא מכנה אותה ש ,על מנת להרגיש אמיתי ולא ללכת לאיבוד בתוך החוויה הסובייקטיבית

האדם פוגש בגבולות של  אחר,(. מצד boundless ocean of subjectivityאוקיינוס חסר גבולות )

 (. other than-me-substance) הקיום של הזולתעצם המציאות החיצונית לו ושל 

מדגיש כי המשא ומתן חותר לפתרון ומוביל לשלמות, ואילו הבחירה   (Winnicott, 1951)ויניקוט

המושלמות שבמצב  לראות את הקונפליקט כפרדוקס מדגישה את חוסר ,Pizer) 2661(של פיזר 

התוקפנות ( נראה שWinnicott, 1951) ויניקוטהקונפליקטואלי. הוא מציין שמתוך גישתו של 

להרוס את התוקפנות מאיימת באמצעות קבלה של המשא ומתן.  , גם לאנעלמת לעולם אינה

תו מחדש על מנת שיתאים לעולם הסובייקטיבי והעולם החיצון ואת הזולת החיצון וליצור א

במסגרת  נסתרנותר  (core of the self)( מכנה גרעין האני ibidאם כך מה שויניקוט )מי. הפני

. המשא ומתן , מודחקשהוא הסתגלותי, ההסתגלות לנפרדות של העולם בחוץ. הפן התוקפני

 A backcloth ofכפי שפיזר מצטט מויניקוט: " מודע-מתאפשר כאשר התוקפנות מתקיימת בלא

unconscious destruction"  (Winnicot in Pizer, 1998, p. 10.) 
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שתחומי מעבר מתקיימים לא רק בין מציאות פנימית אם כך ( מוסיף Pizer, 1998פיזר )נראה ש

 Transitionalזו את זו: " חיצונית, אלא בין מציאויות פנימיות שונות ואפילו סותרותמציאות ו

space lies not only between internal and external realities, but also between multiple - 

and even contradictory – internal realities( "Pizer, 1998, p. 52.)  התמודדות טובה היא

. היכולת לנהל משא (to straddle)במקביל  באניש הפרדוקסהתמודד עם שני צדדיו של היכולת ל

 אפשרבריאות מתקיימת כאשר שרומברג בכותב כפי ש ,ומתן בין הפרדוקסים מאפשר יצירתיות

 self-acceptance means and what creativity is really all" :לעמוד באזורים שבין המציאויות

about the capacity to feel like one self while being many( "Bromberg, 1993, p. 166.) 

לי היא קבלת חוסר המושלמות אפשר לומר שעל פי פיזר דרך ההתמודדות עם המצב הפרדוקס

לחיות עם שהוא מורכב מהם, ומוכנות רבים החלקים הלמרות שבו, חוויה של אחדות האני 

" paradoxes of everyday life are tolerated with an OK feelingלמרות הקשיים: " פרדוקס

(Pizer, 1998, p. 72.) 

ר חור שחומכנה  חוויות שהוא, עליהםלגשר  אי אפשרלפרדוקסים שגם עם זאת, פייזר מתייחס 

(black hole( )Pizer, 1998, p. 73( ברומברג .)1115Bromberg, ) נוצרת  במצבים אלומתאר ש

, כפי שהוא מצטט טראומה מציפה והורסת את היכולת לארגן אותהדיסוציאציה כאשר חוויה של 

 & ,trauma overwhelms and defeats our capacity to organize it" (Laub"מלאוב ואוורהן: 

Auerhahn, 1993 in Bromberg, 1995, p. 183( ויניקוט .)1162Winnicott,  מתאר שאלו )

וזו גורמת חרדה בלתי נסבלת, ים מעוררההילד חווה באופן מתמשך כישלונות מקרים בהם 

לות ברומברג מסביר שבמצבים שאין יכולת הסתגשל האישיות.  (fragmentationלהתפוררות )

 When ordinary adaptationalלהתמודד עם הפרדוקס, מתרחשת אצל היחיד דיסוציאציה: "

adjustment to the task at hand is not possible, dissociation comes into play " 

(Bromberg, 1994, p. 520.)  פיזרנראה שעל פי גישתו של (Pizer, 1998 היכולת ) לגשר בין

לשמור על האחדות  אי אפשר ,כאשר הפרדוקסים גדולים מדי :בדרגת הפרדוקס פרדוקסים תלויה

 כלומר נראה שבמצבים מסוימים קשה להתמודד עם חוסר מושלמות.  של האני.

במסגרת של קשר הדדי ( יש השלכות ליחס של היחיד לזולת. לדעתו, ibidלתפיסה של פיזר )

התהליך במסגרת הוא מתאר שהיחיד.  מתאפשר מימוש עצמי של ,המתבסס על כבוד והדדיות
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 המורכבות שבין חוויות מהעבר, והוא מתקיים לצד הטיפולי מתרחש משא ומתן בין שני אנשים

מתרחשים תהליכי בתוך קשר להתרחש בעתיד. כלומר לבין חוויות העשויות הווה וחוויות מזמן 

 ,Mitchellמיטשל ) אינם מודעים.חלקם מודעים וחלקם  בין שני הצדדים.הסתגלות הדדיים 

חוויה הסובייקטיבית של בהשתתפות המטפל תוצאה של תהליך המשא ומתן רואה ב( 1993

באופן בונה ומעשיר. לזו של המטופל במהלך הזמן מתווספת הפרספקטיבה של המטפל , והמטופל

 יהטיפולמסגרת התהליך התמודדות מתמשכת בכרוך במדגיש שתהליך זה ( Pizer, 1998) פיזר

האדם לומד לנהל משא ומתן עם העולם על מנת לגשר בין פרדוקסים  כךאינו מושלם.  לםשלעו

( מתייחס לתאוריית הכאוס ibidבהקשר זה פיזר ) להימנע מהם בקיום האנושי. אי אפשרש

(Chaos theory( של אברהם וגילגן )Abraham & Gilgen, 1995 נראה, אם כך, שההתמודדות .)

מושלמת, והמטפל צריך להיות מוכן לתוקפנות שעלולה להיווצר היא מתמדת ולעולם אינה 

 ,Winnicottויניקוט )אליבא דהמטרה בטיפול, ( מתאר שPizer, 1998כתוצאה מהפרדוקס. פיזר )

1971a הדגש בגישה נראה שפתוח למשא ומתן בין פרדוקסים. ה יפוטנציאלאזור (, היא לשמור על

אינטרסובייקטיבי, כלומר לא יצירה באמצעות משא ומתן על זו הוא לא על תיקון או גילוי אלא 

 .על מושלמות אלא על ניהול חוסר המושלמות

בטיפול, הדגש הוא על האפשרות לשאת את הפרדוקסים באמצעות ( מציין שPizer, 1998פיזר )

מאפשרים למטופל  אשר(, containment, acceptance, recognition) הכלה, קבלה והכרה

 ,Russell, in Schamess) סלאמתייחס לגישתו של ר( ibid) פרדוקסים. פייזרלהתמודד עם ה

 . מוצריך ללמוד לחיות ע זאתפרדוקס לא מאפשר עקביות ושלמות, ועם כי שטוען (, 2006

מתאימה  (Pizer, 1998פייזר )של  ההתייחסותית אינטרסובייקטיביתנראה אם כך שרוח הגישה 

צורך במשא ומתן על מנת להתמודד עם הפרדוקס. ( באשר ל ,1115Benjamin)ניסוח של בנג'מין ל

אובייקט ששרד את בהשימוש על  (Winnicott, 1971b) בהתאם לניסוח של ויניקוטגישה זו היא 

בנג'מין  .קפניותהאומניפוטנטי ולבד הקיום המ היחיד הכרה בקיום של מאפשרועל כן  ,ההרס

(Benjamin, 1995מתארת שהפיתרון האידאלי )  בזולת, הפרדוקסלית הכרה הלהתמודדות עם

של  (assertingאת המתח המתמשך בין הכרה בזולת לנוכחות )או להכיל יכולת לשאת ההוא 

ציונית, מתארים שלאדם לובגישתם האבו, (Slavin & Kriegman, 1992) סלאוין וקריגמן .האני

על מנת להשיג מימוש עצמי  ,חוסר מושלמות, כגון יש יכולת הסתגלות למתחים וסתירות בחיים
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מידת על פי יג את היכולת להתמודד עם פרדוקסים ימס( ,2661Pizerפייזר )עם זאת פוטנציאלי. 

ועצם  בה הוא נמצאשסתירה שקיימת בין היחיד והתרבות עוצמת כגון  ,החומרה של הפרדוקס

שעל פי נראה  הזהות המורכבת של האדם.עם יכולת ההסתגלות להתמודד עם זהות עצמית ו

הפן התוקפני והמתוסכל ממשיך להתקיים בדרך  אינטרסובייקטיבית, ההתייחסותית הגישה

 כלשהי. 

 

 

 שימוש בחוסר מושלמות כמנוף לגדילה. 4

בחלק זה יוצגו שתי גישות שונות, גישותיהם של אלפרד אדלר ושל ז'אק לאקאן, שבכל אחת מהן 

 כיתרון המאפשר תהליך של גדילה. אפשר למצוא היבט מסוים לגישה של שימוש בחיסרון

 אדלר

 ,Understanding Human Nature (Adlerגישתו של אלפרד אדלר תוצג בחלק זה בעיקר מספרו 

 The Individual Psychology of Alfred Adler( ומספרם של אנסבכר ואנסבכר 1927

(Ansbacher & Ansbacher, 1964( אנסבכר ואנסבכר .)ibid כותבים שלדעתם ) על סמך

אובייקטיביים. מדובר דחפים התאוריה הפרוידיאנית אדלר פיתח בפסיכולוגיה גישה ייחודית ל

. עקביות של האישיותלתאוריה המכוונת לאחדות ו, גישה המדגישה פסיכולוגיה סובייקטיביתב

ומתייחס אל האדם במסגרת  אדלר מדגיש את ההתקדמות לעתיד( ibidלדעת אנסבכר ואנסבכר )

של תקופת הזהב , אל השאיפה של האדם לעבראת מציג , הפרוידזאת בניגוד ל, והחברתית

 י. יסיזם בסיסי אבסולוטקנרהילדות, אל 

בקשר לנושאים מושלמות וחוסר מושלמות אפשר ללמוד  (Adler, 1927)את תפיסתו של אדלר 

ואנסבכר אנסבכר (. inferior organism) טבע האדם כאורגניזם נחותל מתוך ההתייחסות שלו

(Ansbacher & Ansbacher, 1964 ,כותבים על כך שעל פי אדלר האדם נדרש לפצות על נחיתותו )

בו אדלר את המצב של מעלה כמצב שהיחיד נהיה תיאר מעלה. בתחילה כלפי תנועה והפיצוי יוצר 

של לתיאור המצב הזה גם מאפיינים אדם אמיתי, בעל כוח וביטחון. מאוחר יותר הוא הוסיף 

שמתאר  המושלמות (.perfection, completion or overcoming) שלמות והתגברות ,שלמותמו

 שג או תוצר שיש להם ביטוי חיצוני.יבדרך כלל לידי ביטוי בהתייחס לתפקיד, כלומר האדלר באה 

 :טייןשגולדנראה שמבחינה מסוימת גישתו של אדלר מכוונת למושלמות בדומה לגישתו של 
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 "The nearer we are to perfection, the stronger is the need to perform" 

(Goldstein, 1939, pp. 204–205 עם זאת נראה שאדלר מתייחס לנחיתותו של האדם ומתווה .)

 לדעתדרך להתמודד עם חווית הנחיתות, שאפשר לקשר אותה לחוויה של חוסר מושלמות, ש

 משופרות כיםדרכדי לגלות ירוי מתמיד משמשת ג אףבמודעות של האדם ו אדלר קיימת תמיד

  .ושואף להתקדם למינימליהפגום שבחייו להסתגל לטבע. באופן זה האדם נדחף להפוך את 

מאבק הדורשת מהילד מתאר את המצב בילדות כמצב של נחיתות אורגנית מוצג כמי ש אדלר

אחרים על  מותיר אוהבאופן מתמיד בעצמו וברושם שלטענתו של אדלר הילד עסוק קיומי. 

תחושה . יש לו צורך במה שאדלר מכנה במקום להשקיע בדרכי הסתגלות לאנשים הסובבים אותו

. כל ילד נהיה , היוצרת את יכולתו להתמודד עם החברה הסובבת אותו(social feeling)חברתית 

מציאות. שמעמידה בפניו העם האתגרים  ותובחיים למוגבלות של התמודדכלשהו מודע בשלב 

נקודת המוצא שממנה היא ו ,כוח המניעמשמשת כתחושה זו של נחיתות ך ההתפתחות במהל

כשאנסבכר  כוח האורגני הקיים באדם.בהתוצאה תלויה השאיפות והמטרות בחיים.  ותנוצר

מחסומים להתמודדות טובה ואנסבכר מתארים את גישתו של אדלר, הם מצביעים על כך שה

ניסיון להיאבק ולשלוט על  מוללא פתורה של נחיתות תחושה מוגזמת ומתאפיינים בומסתגלת 

 & achieve, arise, conquer" (Ansbacher", כפי שמנוסח אצלם: הסביבה ועל הזולת

Ansbacher, 1964, p. 103 ואיזוןביטחון (. הם מתארים ששליטה זו באה במקום רכישת 

(security & equilibrium) .עם הסביבה  

של מלכתחילה במצב של חולשה, נמצא ת חברה של מבוגרים, הוא כל ילד גדל בסביבשמאחר 

שאין בהן פעולות  בצעלויכול לסמוך על עצמו לא חוסר עצמאות. הוא מרגיש שהוא של קטנות ו

אדלר מדגיש שכאשר הורים אינם מתייחסים ברצינות למקומו של נמצא שטעויות וכישלונות. 

לו, והילד מאמין שאין לו זכויות וקיום משל הילד, הם מגדירים בזאת את תחושת הנחיתות ש

 עצמו.

, על חולשתולפצות מפני חוסר אפשרות  הילד חרדמעורר בנחיתות באופן שת התחושגדלה כאשר 

. , לצורך מוגזם ופתולוגי בשליטהשליטת יתרבדמות חיפוש אחר פיצוי מוגזם של סכנה מתעוררת 

וצורך בגרנדיוזיות בניסיונו להתגבר על  תמיד תחושה של חוסר סיפוקיחווה היחיד במצב זה 

של החברה אל  האדלר את חשיבות יחסכמו בילדות, גם בבגרות מדגיש שלו.  תסביך הנחיתות

יכול להתמודד , אז הילד להרגיש כשווה בין שווים ליחידכאשר הסביבה מאפשרת  .היחיד קשיי

 .לא מופרזשל פיצוי  הסתגלותעם הקשיים ולמצוא דרכי 



45 

 

( Fletcher, 1938יש מקבילה אצל פלצ'ר )רעיון הפיצוי של אדלר כי ליקנים שטענו יש תאורט

( הבאה לידי ביטוי למשל במישור הפיזיולוגי האורגני. בשניהם יש שאיפה Cannon, 1932וקנון )

 & Ansbacherאנסבכר ואנסבכר ) ן.וזילהשיג א ם היאמאחר שמטרת, הומאוסטאזיסל

Ansbacher, 1964ל הרלוונטיות של מושגי הנחיתות במישורים ביולוגיים ( מצביעים ע

  .ופיזיולוגיים שמעבר לפסיכולוגיה

יולוגי כוללת אינהיביציה או עיוות של איבר מסוים. אופן זההגדרה לנחיתות במישור הפי

תפקידה שגדילה מוגברת שמתבטא בהוא חיפוש אחר פיצוי או פיצוי יתר עם מצב זה ההתמודדות 

במצבים של פיצוי חיובי, התפתחות בדומה לכך, נראה שעל פי גישתו של אדלר  ר.החוסעל לפצות 

נחיתות. כלומר הגישור הפסיכולוגי משמש כממלא מקום פצים על המבמישור הפסיכולוגי וגדילה 

. האיבר והנאה ממנה מסגרת החברתיתלעל מנת לרכוש הסתגלות  למשל, ייםזלחסרים הפי

, כפי שמנסחים זאת אנסבכר ואנסבכר ה חדשים ומועיליםהנחות מתחזק ורוכש דרכי פעול

 the strengthened superstructure of the inferior organ often assumes new…בספרם: "

and valuable modes of operation ( "Ansbacher & Ansbacher, 1964, p. 27 .) 

. בין ירה והתפתחות בעקבותיהלבין יצמתייחס לקשר האפשרי בין מוגבלות מוצג כמי שאדלר 

ם טל, העיוור שתמיד קלע למטרה, או הלהדוגמאות שהוא מציג הוא כולל את המיתוס של ויל

 ,Grimmהגרמנית של האחים גרים )דוגמאות אחרות של מיתוסים על אלילים במיתולוגיה 

ומתקשרות  – או תיר בעל יד אחת ,שהיה חסר עין אחת ,כגון אורין – שהיו חסרי איברים( 1997

 We find want of limbs in the heroes as well as in: "מוגבלותלאדלר לנחיתות וליחס של 

Gods. Orin is one-eyed, Tyr one – handed…and there are a goodly number of blind 

and dumb heroes.( "Ansbacher & Ansbacher, 1964, p. 29.) 

ורמלי, היחיד ָאנבמצב ה : לדעתולא נורמלילבין מצב צב נורמלי בחין בין ממתואר כמי שמאדלר 

יחיד זה לעסוק יותר בדרכי התמודדות אשר באמצעותם הוא יקבל אישור והכרה מהחברה. במצב 

גיון יההם היחיד הכוחות המניעים את שבו  ,מצב הנורמליב מאשרשאיפות אגוצנטריות יותר  יש

 . (self centered vs. task-centered) בריא וביצוע משימות

החיפוש . מושלמותהחוסר  את (abrogate)בטל יש צורך מתמשך לעל פי אדלר נראה, אם כך, ש

חיים מבטא את הכמיהה שלו להשגת מושלמות. הרצון הפתרון לבעיות  אחרהמתמיד של האדם 

 .ושלמות עליונות, הוא רצון אוניברסלי, המתבטא ברצון להשיג כוח ועל מחסורלהתגבר על בעיות 
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השאיפה למושלמות בכל (, קיומה של Ansbacher & Ansbacher, 1964) לדעת אנסבכר ואנסבכר

תו בין גיש משוויםהם . ית האינדיבידואל של אדלריהאדם מלידה הוא רעיון חדשני של פסיכולוג

פרויד מייצג חוסר אמונה בדחף להשגת מושלמות לדעתם, אדלר לגישתו של פרויד בנושא זה. של 

 שימור של אשליה ותוצאה של הדחקה. על ידי 

מובן רחב יותר מהרובד לשלמות שאיפה (, אצל אדלר יש לibidלפי אנסבכר ואנסבכר )

, שאיפה חלק מאבולוציה סוציולוגיתבעיני אדלר השאיפה האישית לשלמות היא  .הסובייקטיבי

ולא רק על אלו של  לשלמות של האנושות: השאיפה לשלמות מבוססת על האינטרסים של החברה

אדלר מתייחס לתופעה זו כחלק מהסתגלות  היחיד. היא לא בנויה על קונפליקט ביניהם.

כהסתגלות אקטיבית. במסגרת השאיפה שהוא מתאר אותה אולטימטיבית של האדם אל היקום, 

עם זאת, אדלר . שואף האדם ליצור קהילה אידאלית קיימתטבעית הלהתגברות על המציאות ה

 דילה נורמלית כמצב שבו האדם גדל מתוך ההתמודדות עם חוסר מושלמות.מגדיר ג

 כנההוא מ ., אדלר מתייחס לשאיפה אנורמלית למושלמותשתואר לעיל בנוסף למצב הנורמלי

לשאוף שהחרדה לאבד את ערכו העצמי גורמת לו להיאבק על ערך זה ו ,כנוירוזה של היחידאותה 

 הזה במצב האנורמלי(. a real man( )ibid, p. 108) אמיתי אדםאדם עליון, המכונה אצלו להיות 

, היוצרת שוויון בין אנשיםל היעדר היחיד רוצה לקבל ולא לתת. חווית נחיתות קשורה לתפיסה ש

שאיפה זו חוסר ביטחון. גם במצב הנורמלי האדם שואף לרכוש כוח, אך במצב הנוירוטי ו חרדה

 & Ansbacherכפי שמציגים זאת אנסבכר ואנסבכר ). פיצוי לחוויה של השפלהמהצורך ב תנובע

Ansbacher, 1964 יכול ללמוד לפצות על החסרים שלו רק (, על פי תפיסה זו של אדלר האדם

בעצמו. ומתוך התרכזות  גדילה אגוצנטריתולא מתוך  שאיפה נורמלית לתרום לסביבה מתוך

הוא יצליח להתמודד וצנטריים, שהן מעל לצרכיו האג מטרותיש לאדם אם מתקבל מגישה זו, ש

האדם רוצה רק להיפטר מהקשיים ולהשתחרר בו מצב שב. ים בדרכו אליהןעומדהעם הקשיים 

במצב זה השאיפה  ., הוא מתרכז בדימוי העצמי שלו ולא מתמודד עם הקשיים החיצונייםמהם

 לשלמות גורמת, אפוא, לנחיתות, וזו תוצאה של התמודדות כושלת.

 מורכבות בין הדחף של היחיד להשגת כוח לבין הקשבה לחוקי החברה: אדלר מתאר את ה

All psychological phenomena are united in an inseparable relationship; on 

the one hand they come under the law of society and on the other hand 

under the striving of the individual for power and superiority( .Adler, 

1927, p. 232.)  
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ולא ( overcoming)להתגברות צריך לשאוף  האדםאנסבכר ואנסבכר כותבים שלדעתו של אדלר 

התנועה של שאיפה במצב זה  (.Ansbacher & Ansbacher, 1964, p. 114) (power) להשגת כוח

ברות. על פי גישה זו, ומבטאת התמודדות והתג תחושת החולשה שבנחיתותמתלווה ללמושלמות 

אך במצב קבלה מהקבוצה,  באמצעותלהשגת עליונות אינדיבידואלית היחיד שואף  בנוירוזה

תפיסתו של אדלר היא,  שואף למושלמות שכולם ייתרמו ממנה. הנורמלי, הרצוי לדעת אדלר, הוא

הוא  אחר,האדם שואף לרכוש כוח ועליונות על פני האדם האחר ומצד  ,מצד אחד אפוא, מורכבת:

 שואף לגדול בתוך המסגרת החברתית.

מביא  המאבק להשגת מושלמותנראה שעל פי גישתו של אדלר, היחיד נוטה להשיג מושלמות אך 

של  התחושה. חווית הנחיתות היא החוויה הדומיננטית הנובעת ממתמיד חוסר שקטלהאדם את 

גדילה. ככל לעים להשתפרות והגורמים המני ןנורמליות וה ןחוסר מושלמות. תחושות נחיתות ה

לא מדובר מצב זה מתקיים כאשר . מטרות שחווית הנחיתות גדולה, כך יגדל הדחף לכבוש

, כפי גה, אלא בתחושת נחיתות שיוצרת מוטיבציהילהש אי אפשרש ,במושלמות אידאלית

 שמנסחים זאת אנסבכר ואנסבכר:

…the goal of perfection as inducing an inferiority feeling …This is the 

driving force… In the struggle for perfection, man is always in a state of 

psychical agitation… Thus it becomes clear that to be a human being 

means to possess a feeling of inferiority which constantly presses towards 

its own conquest. The inferiority feeling dominates the psychological life 

and can easily be understood from the feeling of imperfection and of 

incompletion…  .(ibid, pp. 115-117)  

. אם כוח המניע של החייםאם כן, חוסר המושלמות, או תחושת הנחיתות, נתפסות על ידי אדלר כ

השאיפה למושלמות מתבטאת מתוך שייכות של היחיד למסגרת חברתית, היא נחשבת לשאיפה 

 נורמלית ומקדמת לעומת שאיפה אגוצנטרית של מושלמות. 

 

 לאקאן

מושלמות תוצג בחלק זה בעיקר מתוך ספרם של  גישתו של ז'אק לאקאן בקשר למושלמות ולחוסר

. על תפיסתו של ז'אק הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז'אק לאקאן( 2441אפרתי וישראלי )

לאקאן בקשר לנושאים מושלמות וחוסר מושלמות אפשר ללמוד במסגרת התייחסותו למושג 
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 ים את המושג חסרמדגיש בהציגם את הפילוסופיה של לאקאן, ,(שם) חסר. אפרתי וישראלי

חיים טובים כרוכים בפיכחון הם מציינים שלפי לאקאן  כמושג העומד בבסיסה של פילוסופיה זו.

האומניפוטנציה היא אשליה ( Lacan, 1988, p. 26זו של לאקאן ) גישה יפל מול החסר. ע

( 2441על פי אפרתי וישראלי ) אף כי איננו כזה.הילד מדמה את עצמו כמושלם  :נרקיסיסטית

 לאקאן לדעתהם מציינים שההומניסט. ( Maslow, 1993) סלאואתפיסה של ממתנגד ללאקאן 

ולפיו האדם אוטונומי ויכול להגיע להרמוניה עם עצמו ברגע שיסופקו יצר מיתוס ( ibid)סלאו אמ

 ,של האדם ובסיס אומללותשקר שבבמושלמות היא ההזו ו. לטענת לאקאן, האמונה כל צרכי

את שאולי השיג חוללת את תחושת ההחמצה, את הקנאה באחר ההיפותטי היא ממכיוון ש

ממנה כרוכה היציאה תחושה זו יוצרת נוירוזה ש (Lacan, 1992, p. 291לאקאן ) לדעת .האושר

 ואף אינם אפשריים.  בהשלמה שהאושר והמושלמות אינם קיימים

תפיסת נויים שעברה מתארים את תפיסתו של לאקאן בהקשר של השי (2441אפרתי וישראלי )

לשייך אפשר על פי התפיסה הדתית, היה לפי לאקאן נראה ש. ההתפתחות הפילוסופיעם השלמות 

רט החלה תקופת אמדקלדעתו ם ולאב המיתולוגי. יאת הדברים המושלמים הגדולים לאלוה

מת והחל מרדף של האדם אחר השלמות המושלישות עוד את הגילם החילון, שבה האל לא 

תפיסה עמדתו של לאקאן מציעה (, שםאפרתי וישראל )שתהפוך אותו למאושר. לפי הטוטלית 

. לדעתו לא תיתכן ממשות או , והיא מעין השלמה של מהלך החילוןחדשה שאין בה מושלמות

 מציאות שלמה ומושלמת, סופית ובלתי משתנה. 

נמנעת ו אחר החתיכה החסרהעל פי תפיסה זו התרבות המערבית עסוקה בחיפוש מתמיד 

מעלים השוואה מעניינת בין תרבויות שונות ( שםאפרתי וישראלי ) עם החסר שבהוויה.מהשלמה 

שורש את אמונה בשלמות רואה בתפיסה הלאקאנית הלעומת הבחסר או בשלמות. באמונתן 

חיפוש אחר בת אותו הזמן הבנויה על תרבות הניו אייג' הם מעמידים את הבעיות של האדם 

ים על כך שבתרבות המערבית יש זרמים מסוימים בניו אייג' שטוענים שאפשר הם מצביע שלמות.

להשיג מצב של אושר על ידי כך שכל המשאלות יתגשמו וישתלבו יחד בהרמוניה. לדעתם אפשר 

כמו התפיסה הלאקאנינית,  ,התפיסה הבודהיסטיתלהעלות השוואה תרבותית נוספת: מצד אחד 

הוא איון האני הפתרון בבודהיזם . אולם בעוד שושלמותלהגיע למ אי אפשרדוגלת באמונה ש

 שמשהחסר מכמיהה, כש הפתרון של לאקאן הוא חיים שלהרי שוהשתחררות שלו מהממשות, 

 ולחיים.  מקור לתנועה
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מעורר את (. החסר want-to-be) איווי( אצל לאקאן עם הlack of)החסר קושר את  (2445)דילן 

ח אצל לאקאן בשלבים שונים. בתחילה הוא מגדיר זאת נראה שהמושג חסר מתפת .האיווי

מקור חסרונם של האובייקטים כחסרונו של אובייקט. ר כך כחסרונה של הוויה בגלל השפה ואח

 .Lacan, 1977, pהוא בתרומה של הפילוסופיה לעיצוב הפסיכואנליזה הלאקאניאנית. לאקאן )

חלק חסר, בה ות באופן שלא יישאר שאי אפשר לייצג את הממש( מניח בתורת ההכרה שלו 18

 .שאריתחלק זה הוא מכנה ו

המייצג ומבטא את חוסר השפה כאמצעי  אתש ידג( מLacan, 1988, p. 323) לאקאןזאת ועוד, 

 השפה .להגיע להתענגות מושלמתוחוסר יכולתו , יכולתו של האדם להגיע להכרה שלמה במציאות

מעמידים ( 2441) יאפרתי וישראלהמסמן למסומן. , בין פער בסיסי בין התשוקה לסיפוק יוצרת

הם . ( מהמושגFreud, 1924)פרויד לאקאן לחסר לאור התעלמותו של ההתייחסות של את 

את מקומו  למצואעל מנת ( ibidמצביעים למשל על כמה ויתורים שעושה הילד על פי פרויד )

טאבו עם ההמשפחתית ו כוח האב בהיררכיהעליו להשלים עם על האם, לוותר עליו  :במשפחה

בהיותו לו עצמו חוסר הכוח ש. כמו כן עליו להשלים עם שהוא מטיל על מיניות בין הילד לאם

הילד צריך לוותר באופן סמלי על האובייקט )האם( על על פי גישה זו, אם כך, האב.  דייל מסורס ע

ר מתבטא ( החסibidבעוד שעבור פרויד )מנת למצוא את מקומו במשפחה ובחברה כולה. 

בבסיס מצוי  ( החסרLacan, 2006, p. 306)לאקאן באובייקטים קונקרטיים, הרי שעבור 

עליהם לאקאן האובייקטים שצריך לוותר  ל פיהאדם מדבר בשפה. עהיות האנושיות, בעצם 

ים, וחסרונם איננו נובע ממאבקי הכוח המשפחתיים אלא מאזלת ידה של ולא קונקרטי יםסמלי

לבעל חסר הופך לאדם משתוקק, של . האדם שנמצא במצב ר השלם אתםביצירת הקש השפה

עם  החוסר הוא היוצר את ההוויה האנושית המשתוקקת בהגדרתה, ולא האובייקטים.איווי. 

 ,Lacan) יצירת אשליה זו "פנטזמה"לאקאן מכנה היחיד יכול לדמיין ששלמות אפשרית. , זאת

2002, p.5 )לא יגיע לסיפוק מוחלטלעולם האדם  ,שמדומיינת אך לעולם לא תתגשם . 

(, הנוירוזה נועדה להסתיר את העובדה שהחסר הוא חלק 2441וישראלי ) יהניתוח של אפרתל פי ע

 .Lacan, 1992, pאליבא דלאקאן ) ,בלתי נפרד מההוויה האנושית. מטרת הטיפול הפסיכואנליטי

להתבטא באמצעות השפה, ומצד האיווי צריך  ,להכיר באמת של האיווי. מצד אחד(, היא  325

אודות האיווי. מכאן יוצא שהאיווי תמיד על יכול לבטא את כל האמת אינו הדיבור לעולם  אחר,

אמנם מטופלים רבים . הרצון )האיווי(כלפי אחריות  יטולל, אם כך, חסר. מטרת הטיפול היא
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על פי גישה זו מתחילים את הטיפול מתוך ציפייה שהטיפול יהפוך אותם לשלמים יותר, אך 

עם היותו חסר, עם המגבלות האנושית שלו יותר הטיפולים המוצלחים הם מצבים שהמטופל שלם 

 . ומול גורל

 ממנו.סובל המטופל התשוקה חבויה בתוך הסימפטום ש( Lacan, 2006, p. 59לאקאן ) לדעת

גיע לה ועדהתשוקה לא נהכלומר הסימפטום איננו הגורם המפריע לתשוקה להגיע לסיפוקה, אלא 

לסיפוק. האיווי תמיד יישאר לא מסופק, גם לאחר שסופקו כל הצרכים שאפשר לממשם 

 לחשוף את הרצון העמוקהיא מטרתו  .במציאות. על המטפל להימנע מהיענות לתביעת המטופל

 שצריך להישאר קיים.  של המטופל

 אפשרבאופן כללי ש שטענה ,לעומת הפילוסופיה היוונית( נראה ש2441לדעת אפרתי וישראלי )

שורש מתייחסים ל (שםהשגה. אפרתי וישראלי )ר לאקאן שהאושר אינו בטוען להשיג אושר, 

השלמה עם שבהקשר לאקאניאני. לדעתם אין להחיל אותו על השלמות אלא על השלם העברי 

 בתנאי של הויתור על האושר המוחלט. תאפשרי, האושר החלקיההשלמה, איווי. , עם ההחסר

 

 שות פסיכולוגיות עכשוויות . גי5

מבחר תאוריות מהפסיכולוגיה התמודדות עם חוסר מושלמות בעד כאן נערכה סקירה של דרכי 

. בחלק הבא יוצגו שתי תאוריות פסיכולוגיות עכשוויות העוסקות בנושא, וייעשה ניסיון קלסיתה

ראה ששתי הגישות ללמוד מהן על דרכי התמודדות עם חוסר מושלמות בפסיכולוגיה העכשווית. נ

שיוצגו מתייחסות לנושא פרפקציוניזם )מושלמנות( ומוצגת בהן הבחנה בין שאיפה נורמטיבית 

לשלמות לבין הנטייה לפרפקציוניזם. כל אחת מהגישות הללו מציעה דרך מסוימת להתמודדות 

 When perfect ספרםמ סווינסוןריצ'רד אנטוני ועם חוסר מושלמות. הגישות שיוצגו הן של מרטין 

isn't good enough (Antony & Swinson, 1998)  ספרומ שחר-טל בןושל The pursuit of 

perfect (2441Ben-Shahar, ) . 

 

 אנטוני וסווינסון

( דנים אנטוני וסווינסון 2441) מותשלפרפקציוניזם, דרכים להתמודדות עם השאיפה לבספר 

לבין התשוקה הבריאה  והם מבחינים בינ במהות הפרפקציוניזם. בהגדירם את הפרפקציוניזם

( הם מגדירים ,Merriam-Webster 1998בתרגום ממילון וובסטר ) להגיע לסטנדרטים גבוהים.

מהדורה )תרגום מה נטייה להתייחס לכל דבר שהוא פחות ממושלם כבלתי קביל""כפרפקציוניזם 
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יר את הפרפקציוניסטים גדמ ברנס (.1111, ערך "פרפקציוניזם", העשירית של מילון וובסטר

שאנשים אלה טוען להשגה ואינם הגיוניים. הוא  בלתי אפשרייםכאנשים שהסטנדרטים שלהם 

מתאמצים בכפייתיות ובהתמדה להשיג מטרות בלתי אפשריות ומעריכים את עצמם לחלוטין 

ן במונחים של פרודוקטיביות והישגים. לדעתו כאשר קיימת נטייה לפרפקציוניזם, הדחף להצטיי

 (.Burns, 1980, pp. 34–57) עשוי למעשה לפגוע בביצועים

העוסקים במחקרים בתחום הצבת מטרות, אמנם  ,(Locke & Latham, 2002) לוק ולתהםגם 

הצבת מטרות קשות  בשלמעודדים הצבת מטרות גבוהות וקשות, אך מזהירים מפני התערערות 

מזהיר מפני (, הMaslow, 1993מאסלאו )(, מציינים לעומתם את 1112אנטוני וסווינסון )מדי. 

מכוון את . לדעתם, מאסלאו מכיוון שויתור מעין זה ימנע השגת אושר ,ויתור על שאיפות גבוהות

(  ,2441Domar & Kelly) הישג הטוב ביותר. דומר וקלילהאדם לשאוף להשגת חוויות שיא ו

יימות בציפיות למושלמות את הסכנות שק Happy Without Being Perfect Beבספרם מדגימים 

ואילך  תשעיםבקרב נשים עובדות. הם טוענים שבתקופה המודרנית של שנות הבאמצעות בחינתן 

 (Nash & Stevenson, 2005) . נאש וסטבנסוןוגילהש אפשרקיימת ציפייה לאושר מושלם ש

ול מוגבלות שקיימת במציאות אשר מונעת מהאדם לפעהחשיבות הקיימת בהכרה במדגישים את 

 לפעול במסגרת המציאות האפשרית.  ומכוונים אותובכל תחום,  עד קצה גבול יכולתו

)ורניק אצל אנטוני וסווינסון,  מובאת התייחסותו של ורניק בהקדמה לספרם של אנטוני וסווינסון

אדם הבין המשמעות שקיימת אצל האדם, והיא האמביוולנטיות ש אמביוולנטיותל (1, עמ' 2441

ית שבאדם תמידלבין ההבנה ה ,גהילהש אפשריבלתי ש ,ה הבלתי נלאית לשלמותמקבל מהחתיר

ברלו ) גם דבריו של ברלוספרם של אנטוני וסווינסון תמיד קיים פגם. כמו כן, מובאים במבוא ל

( על ההבדל בין אנשים שהשאיפה לשלמות מועילה להם 1עמ'  ,2442אצל אנטוני וסווינסון, 

פרפקציוניסטית, שיש אנשים הסובלים מנטייה לבין  כלשהו בחייםבחיים ומאפשרת רכישת סדר 

שמבחין בין  – (1עמ'  ,2441, אנטוני וסווינסוןורניק אצל חייהם. ורניק )על השפעות הרסניות  לה

אותה הוא מגדיר שהשאיפה של האדם להגיע לשלמות לבין התופעה של פרפקציוניזם, 

כגון דיכאון, כעס,  ,יוניזם לבין בעיות נפשיות רבותבין פרפקצקשר שקיים טוען  –' מושלמנות'כ

 . כפייתיות חרדה והתנהגויות

 במובן של עמידה( מצביעים על ההבדל בין התשוקה לשפר ביצועים 2441) אנטוני וסווינסון

בסטנדרטים גבוהים לבין פרפקציוניזם. לדעתם התשוקה להשיג מטרות מסוימות עוזרת בדרך 
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הנטייה לפרפקציוניזם מתוארת כנטייה נפשית בעייתית  ,ילים. לעומת זאתכלל להגיע לביצועים יע

לבין סטנדרטים גבוהים בלתי מציאותיים  סטנדרטים גבוהים והרסנית. הם מבחינים בין

עיקריים:  שלושה תחומיםמתבטאת בנטייה לפרפקציוניזם לדידם המציאותיים ובלתי מעשיים. 

ו, פרפקציוניזם של האדם המופנה כלפי הזולת פרפקציוניזם של האדם המופנה כלפי עצמ

 ופרפקציוניזם המוכתב על ידי החברה.

הפרפקציוניזם,כמצב שבו השאיפה לשלמות את מגדירים )שם( ני וסווינסון ואנטבהתאם לכך 

 הלאומללות וסבל או מפריע מתלבעיה. כלומר השאיפה להשגת סטנדרטים גבוהים גור כתהופ

, עלולה הדרישה רפקציוניזם של האדם מופנה כלפי עצמופר הלדעתם, כאש לתפקוד בחיים.

 המופנה כלפי הזולת עלולההפרפקציוניזם של האדם בעוד שלגרום לדיכאון, הפרפקציוניסטית 

 חרדה.לדיכאון והן לכעס עלול לגרום הן ל מוכתב על ידי החברהשפרפקציוניזם וכן  .לגרום לכעס

כפי שהם  ,קשורה לחשיבה מסוג הכול או לא כלום או פעמים רבות הנטייה לפרפקציוניזםלדעתם 

 עמ' ,2441שם, לבן", "חשיבה קטגורית" או "חשיבה מקוטבת" )-מכנים זאת, "חשיבה בשחור

16 .) 

שהתנהגויות פרפקציוניסטיות יכולות בעיקר  טוענים( 2441נראה, אם כן, שאנטוני וסווינסון )

בין אלו לבין לשמור על סטנדרטים מסוימים, אך  להיות דומות להתנהגויות של אנשים המקפידים

התנהגות אצל פרפקציוניסטים מופיעה תדירות. בעוצמה ובקיים הבדל בולט הפרפקציוניסטים 

נראה שבמקום  שצריך. פיעל מנת לבצע את הדברים בדיוק כ להרחיק לכתמוגזמת ונעשה ניסיון 

למטרות קונקרטיות וריאליות  יחס למושלמות מעמידים אנטוני וסווינסון )שם( את היחס

ולהשגתן. הם מתייחסים למושלמות כאל מטרה בעייתית, שכן התמורה של הניסיון להשיג אותה 

 עלולה להתבטא בחוסר יכולת להשיג גם מטרות פשוטות יותר.

 

 שחר-בן

, המשתייך לזרם הידוע כיום כפסיכולוגיה חיובית שנוסדה על (Ben Shachar, 2009) שחר-בןטל 

 יםהעוסקת בנושאעכשווית מציג תפיסה פסיכולוגית , (Seligman, 2002מרטין סליגמן ) ידי

 ,Ben-Shacharשחר )-בן ., ובהקשר זה מתייחס לנושא פרפקציוניזםמושלמות וחוסר מושלמות

ועל ידי ( Burns, 1980)ברנס  פרפקציוניזם נחקר רבות, למשל על ידי( מתייחס לעובדה שה2009

, מרטן, להרט ורוזנבלט חקרו את פרוסטגם . (Flett & Hewitt, 2002) יטוואהפלט ו

 the setting of excessively high standards forהפרפקציוניזם ותיארו אותו כך: "
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performance accompanied by an overcritical self-evaluation( "Frost, Marten, Lahart & 

Rosenblate, 1990, p. 451). 

סירוב להכיר שהוא תוצאה של פרפקציוניזם ( בין 2441) שחר-בןמבחין  ר אפשריאוש בספרו

טוען הוא שלון. ימוכנות להשלים עם כהמתאפיין ב ,אופטימליזםמה שהוא מכנה בכישלון לבין 

הוא יכול להתחיל לחיות חיים  שהוא נכשל בהשגתה, שכאשר האדם מפסיק לרדוף אחר השלמות

מנע ישהוא יכך מפחד מכישלון עד כדי כמי שהפרפקציוניסט ין את שחר )שם( מאפי-בן מאושרים.

ממוקד באופן בלעדי בהשגת במצב זה היחיד טומנים בחובם כישלונות אפשריים. היעדים הצבת מ

והמסלול האידאלי  ן,שלוימקום לכמותיר הפרפקציוניסט אינו  היעד ולא בתהליך שמוביל ליעד.

אין אצלו  .כלום-לא-או-תר. תפיסת עולמו היא של הכולהמטרה הוא קו ישיר וקצר ביושלו אל 

  שטחים אפורים, דקויות ומורכבויות בין הצלחה וכישלון.

את הפרפקציוניסט כמי שאינו מסוגל להכיר במצבי  (Pacht, 1984) פאכטבדומה לכך מגדיר 

צר מנגנוני ומתוך כך הוא יו ,קושי כלשהובאינו יכול לקבל ביקורת ולהודות בחולשה או , ביניים

( self enhancement) מדגיש במיוחד הם האדרה עצמית( 2441שחר )-בןהגנה שההגנה. מנגנוני 

האדרה ( Morling, & Epstein, 1997) מורלינג ואפשטייןלפי  .(self verificationואישוש עצמי )

ישוש עצמי ואילו א ,עצמית היא הרצון של האדם להיתפס באופן חיובי בעיני עצמו ובעיני הסביבה

(, מחזקים 2441שחר )-מנגנוני ההגנה הללו, כפי שטוען בןאת עצמו. מתייחס רק לתפיסת האדם 

את הפער הקוגניטיבי בין הדימוי העצמי לבין המצב הממשי, ומחזקים את הראייה הדיכוטומית 

 שבין חוסר ערך עצמי לבין ערך עצמי מופרז. 

הוא נטייה של האדם להחמיר עם עצמו ועם )שם( שחר -שמתאר בןאפיון נוסף של הפרפקציוניזם 

משמעית -זולתו, מכיוון שאין מקום לסלחנות כלפי חסרונות ומכשולים. זוהי גישה של נוקשות חד

לנוקשות של  )שם( שחר-מקום לרגשות משתנים ולספונטניות. ההסבר שנתן בןבה שאין 

 על הזולת. קושי לסמוך ההפרפקציוניסט הוא הצורך שלו בשליטה ומתוך כך 

, קרי מצב מתייחס לפרפקציוניזם כסוג של הפרעת חרדה, חרדה מכישלון )שם(שחר -בןנראה ש

עמדה זו מאוששת במחקרם צורך כפייתי להשיג מטרה.  ישפרפקציוניסט ל. מושלמות חוסרשל 

מצביע על כך ה( Flett, Blankstein, Hewitt & Koledin, 1992)ואחרים פלט של 

 שיתוק מתוך הימנעות ממצב של כישלון.לכול להוביל לדחיינות ואף שהפרפקציוניסט י

. האופטימליסט הוא מי שמכיר האופטימליסט( משווה בין הפרפקציוניסט ו2441שחר )-בן

באפשרות של כישלון ומוכן לשמוע ביקורת על מנת ללמוד ממנה, למרות הקושי להכיר 
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בניגוד לפרפקציוניסט הוא אך  ,מטרהשיג בחולשותיו. גם הוא, בדומה לפרפקציוניסט, שואף לה

 ,חלק הכרחי מהדרךככישלון מתייחס ל : הואגמישות והסתגלות למצב המציאותימגלה גם 

  לא סימטרי לעבר היעד.ושביל עקלתוני ומתווה מסלול בדמות 

מכיוון  ,ממקם הן את הפרפקציוניזם הן את האופטימליזם על אותו רצף)שם( שחר -בן, מצד אחד

חוסר להשיג מטרות אופטימליות, רמת שאפתנות גבוהה ו איפהשניכרות תכונות אלה: הם שניבש

)שם( שחר -האופטימליסט מסווג בןאת ממוגבלות שחוסמת את דרכם. עם זאת, שביעות רצון 

לעומת הפרפקציוניסט  ,חוסר מושלמות, המעידות על מוגבלויותנותן את דעתו על כריאליסט ש

האופטימליסט  המנותקת מהמציאות. תותפיס שלומחייו ב ויות מעצמשמטפח ציפיות לא הגיונ

"ניצב איתן בשתי רגליו על קרקע המציאות: הוא משלים עם העובדה שהדרך לא שחר -של בן

תמיד תהיה קו ישר ושהוא בהכרח ייתקל במכשולים ומעקפים בדרכו. הוא מסתמך על עובדות 

  (.34, עמ' 2441שחר, -בן) ועל היגיון, והוא מחובר למציאות"

( מציג כיצד יחסם של שני הטיפוסים לשלמות משפיע על תפיסת המציאות שלהם. 2441) שחר-בן

להשיג  אפשרששואף למושלמות וחי באשליה ש ,מצביע על כך שדווקא הפרפקציוניסטהוא 

את העולם על פי חצי הכוס הריקה.  רואהמושלמות בלי מוגבלויות, נוטה לחפש אחר החסרונות ו

יכול למצוא יתרון בתוך הקושי ומתאפיין במיוחד בתפיסה  ,לעומת זאת ,אופטימליסטה

לנטייה הפרפקציוניסטית יש השפעה הרסנית  המציאותית של מצבים חיוביים ושליליים בחיים.

הוא עסוק בחסרונותיו שכ ,רוץ אינסופייעל ההערכה עצמית. חייו של הפרפקציוניסט הופכים למ

 ולא בהצלחותיו.

עלולה לגרום סבל , מחוסר המושלמות של האני, מדגיש שההימנעות מהכישלון)שם( שחר -בן

יכולה להביא ללמידה  ההעזה להתמודד עם כישלון זאת, לעומת .ולהביא להימנעות בחיים

לדעתו  מושלמות.הלהשלים עם חוסר  והתחזקות. האופטימליסט בולט בנכונותלו

ושל של עצמם בחסרונות המוגבר שלהם עיסוק המתוך פרפקציוניסטים נמצאים בסיכון לדיכאון 

ומתוך כך  ,מאמץ לעצמו גמישות בהתמודדות עם החסרונות ,לעומת זאת ,אחרים. האופטימליסט

 אלא לומד להתקדם ולהתחזק. לא דורך במקוםהוא 

כאשר האדם משלים עם עצמו שחר )שם( ש-התייחסותו להתמודדות באמצעות השלמה, טוען בןב

( 1116. ברנדן )על חסרונותיה וכישלונותיה ות שסביבו, הוא מקבל את האנושיותועם המציא

של האדם עם אנושיותו שלו נתינת מקום למציאות ומתוך כך גם השלמה  למדגיש את החשיבות ש

בריאה ומאושרת.  נפשיסוד להיא אבן ההצלחות. לדעתו השלמה עצמית וכישלונות הכוללת 
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מתייחס להבדל בין דפוס של השלמה לבין ש ,(Kabat-Zinn, 1990) זין-לעמדה זו שותף גם קבט

גולמן, ביאציס ומק'אקי, ) גולמן הכרה ונתינת רשות לדבר.היא השלמה . לדידו הדפוס של כניעה

-( מגדירה את ההשלמה כיכולת לקבל את הדברים כמות שהם בלי לנסות לשנות אותם. בן2442

, מתרחש תהליך של והכרה בו כמות שהוא דברעם הטוען שעל ידי השלמה ( 2441)שחר 

 .והתמוססות הכאב והיעלמות

)שם( האופטימליסט לא רק מכיר באפשרות של כישלון אלא גם הופך אותה  שחר-לדעתו של בן

 & Carson) לנגרתובנה מעניינת בעניין זה מצויה אצל קרסון ולהזדמנות של למידה והתקדמות. 

Langer, 2006תמיד  נהליסט כמי שמבין שסטייה מהמסלול אינמתארות את האופטימ( ה

  לקחים. הפקתהזדמנות לאפשר לראות בה ושלפעמים  שלילית,

רודפת באובססיביות אחר העונג המושלם המערבית כותב שהתרבות המודרנית ( 2441שחר )-בן

ממלאת תפקיד כתרבות רואה בעם רגשות מכאיבים. הוא  מפגשלמנוע מהאדם בקיצוניות ומנסה 

 –שם  .בעיקר במזרח הרחוק, התמודדות המוכרת ב באופן ההתמודדות של האדם עם סבלחשו

מכירה  – מצב של השגת שלווה פנימית נצחית ומושלמת :שאיפה להשגת מצב של נירוונהלמרות ה

גם עבודותיהם של חוקרים אחרים מצביעות על כך.  בתפקידו של הסבל בחיי האדם.התרבות 

עצם חווית ההתמודדות כי מצאו במחקרים שערכו ( Bednar, & Peterson, 1995) בדנר ופיטרסון

עם קשיים תורמת ליצירת ביטחון עצמי של היחיד. ההסבר שניתן לכך הוא שמתוך נכונות 

חסין וחזק מספיק כדי אדם כישלונות, היחיד מפנים מסר שהוא עם להתמודדות עם קשיים ו

  לעמוד בכישלון אפשרי.

( נוגעת, אפוא, ישירות ליחס של האדם לכישלונו, לחוסר המושלמות 2441שחר )-עמדתו של בן

ואיננו  יאידאלמצב שואף לכבעל נטייה פתולוגית בהיותו  הפרפקציוניסטשבו. הוא מתאר את 

ומצליח להתקדם  מסתפק בטוב דיוההאופטימליסט מקבל מצב של חוסר מושלמות, וזאת לעומת 

ובעת מהשלמה עם המציאות, אבל לבסוף היא מובילה הסתפקות זו נ .למרות חוסר המושלמות

 ליתר הצלחה בהשגת מטרות שהנוירוזה הפרפקציוניסטית עשויה לגרום לאדם להחמיץ אותן.

נראה ששתי הגישות שהוצגו כאן מתארות את הנטייה לפרפקציוניזם כהתמודדות פתולוגית עם 

מציעים ( 2441)וני וסווינסון אנטחוסר המושלמות ומציעות במקומה דרך רצויה להתמודדות. 

מטרה לעמוד בסטנדרטים , כאשר קיימת לגיטימית למושלמותוהבחנה בין שאיפה בריאה 

אף הוא מתייחס ( 2441)בן שחר  .נטייה נפשית בעייתית והרסנית של פרפקציוניזם ביןגבוהים, ל
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יש גם ם גבוהים להשיג סטנדרטילצד השאיפה פרפקציוניזם ומציע הבחנה בין גישה שבה ללנטייה 

כהפרעה שהוא מציג אותה  ,להשלים עם חוסר מושלמות, לבין הנטייה לפרפקציוניזםיכולת 

חרדה מהמפגש עם חוסר מושלמות מתוך ציפיות לא הגיוניות של האדם המלווה בלוגית ופת

. שתי הגישות מציעות, אם כך, אלטרנטיבה למצב בעייתי שיש ומתוך מצב של ניתוק מהמציאות

עם תמודדות בריאה ורצויה הייה לפרפקציוניזם. נראה שהן מציעות אלטרנטיבה שתאפשר בו נט

 השלמה בונה עםסטנדרטים גבוהים בד בבד עם על ידי שאיפה בריאה להשגת  חוסר מושלמות

  מצב של חוסר מושלמות.

 ,פילוסופיה מיםתחוב חוסר מושלמותלמושלמות ובקשר לבסקירת הספרות הוצגו תפיסות שונות 

שכן הן מצביעות  ,לכל אחת מהגישות יכול להיות תרגום לתחום הטיפולי ופסיכולוגיה. תאולוגיה

על הגדרות שונות של מיטביות. במחקר הנוכחי נעשה ניסיון ללמוד מתוך תפיסת עולמן של 

בעולם הטיפול. המחקר בודק  מושלמות מושלמות וחוסר יםנושאנוכחים המטפלות באיזה אופן 

ומהן דרכי ההתמודדות עם חוסר מושלמות זה נושא במטפלות המקובלות על הת מהן התאוריו

מעניקות, וזאת על מנת לאפשר את פיתוח הנושא, את הבנתו לידי ביטוי בטיפולים שהן  ותהבא

 ואת ההעמקה בו במסגרת התהליך הטיפולי. 

ופיה, במסגרת הסקירה התאורטית של הנושאים מושלמות וחוסר מושלמות בתחומים פילוס

תאולוגיה ופסיכולוגיה נמצאה התייחסות בולטת לנושא איכות היחסים של היחיד עם זולת. 

עובדה זו מצביעה על האפשרות שאפשר למצוא קשר בין שני הנושאים. אפשר למשל להתייחס 

לצורך של היחיד בזולת כביטוי מסוים לחוסר מושלמותו. המחקר יעמוד גם על תפיסות המטפלות 

 שר זה. בהתייחס לק

 

 שאלות המחקר חלק ה': 

 להלן ארבע השאלות שהמחקר מנסה לענות עליהן:

 במסגרת התהליך הטיפולי?מטפלות לנושא התמודדות עם חוסר מושלמות . מה התייחסותן של 2

 האם לדעת המטפלות יש סוגי התמודדות שונים עם חוסר מושלמות?. 1

את המטופלים בחוסר המושלמות של . האם במסגרת התהליך הטיפולי המטפלות משתפות 3

 עצמן?

התמודדות עם חוסר מושלמות לבין איכות הקשר עם דרך ה. האם לדעת המטפלות יש קשר בין 4

 ?הזולת
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 פרק שני: שיטת המחקר

 

 חלק א': הגישה המתודולוגית

 גישותעל שתי  יםמתבסס ,לבחון את אופיין של הפעולות האנושיות, המנסים מדעי ההתנהגות

אלו מייצגות שתי  גישותהקונסטרוקטיביסטית. שתי  גישההפוזיטיביסטית וה גישהה :ותעיקרי

 ןהשקפות עולם שונות והן נבדלות ביניהן בשאלות כיצד לומדים להכיר את המציאות ומה

 (.2444הדרכים למציאת הידע )שקדי, 

ה ( ועמד2441הגישה הפוזיטיביסטית מדגישה חיפוש אחר חוקיות )שלסקי ואריאלי, 

 גישההלעומת זאת, (. 2444, אובייקטיבית אוניברסלית של התנהגות האדם )שקדי

סוף ב .הקונסטרוקטיביסטית מדגישה את ההבנה האינדיבידואלית של ההתנהגות האנושית

 גישהשיטת המחקר האיכותנית הנשענת על הבמדעי החברה החלה להתפתח  26-המאה ה

( Denzin, & Lincoln, 2000) . דנזין ולינקולן(2441הקונסטרוקטיביסטית )צבר בן יהושע, 

מתארים את שיטת המחקר האיכותני כניסיון לחקור את ההתנהגות של בני אדם בסביבה 

הקשבה לסיפורים ונרטיבים  ,הטבעית שלהם מתוך התבוננות של החוקר על פעולתם של אנשים

 (. 2444)שקדי, ולמידה מהם  אישיים של היחיד

 ,הקונסטרוקטיבית, התפתח המחקר הנרטיבי גישההנשען על ה ,תניבמסגרת המחקר האיכו

הדרכים החשובות  תאחשמש כהמתבסס על ההבנה שהנרטיב הוא צורך בסיסי של היחיד ומ

  (.2441לוביש, -)אלבזלהתנהגותו  מייחס האדם על התנהגות האדם והמשמעות האישית ש ללימוד

ר האישי שהיחיד מייצר ומספר על עצמו. התפיסה הנרטיבית מדגישה את החשיבות של הסיפו

מתוך כך התפתחו גישות טיפוליות המתבססות על הקשבה לסיפור האישי שהאדם מספר על עצמו 

 (.1115משיח, -)ליבליך, זילבר ותובלאפשרות לתקן את סיפור החיים כמהלך טיפולי מעניקות ו

שיש ביניהם קשר ואת  ליבליך ואחרות מתארות את הנרטיב כטקסט המכיל רצף של אירועים

 (& Lieblich, Tuval-Mashiachהצורך האנושי לקשור בין אירועים ולהעניק להם משמעות

Zilber, 1998)( ברונר .Bruner, 1990)  ,מתאר את החשיבות של הממד הפרשני בסיפור הנרטיבי

ל בסיס המאפשר ללמוד על האופן שבו היחיד מארגן את סיפור חייו ויוצר לעצמו מקום בעולם ע

 הפרשנות הייחודית שלו. 
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, נבחרה הגישה הנרטיבית במסגרת מחקר יטיפולהמחקר הנוכחי עוסק בתחום המכיוון ש

משיח -ליבליך, תובל ל פיקונסטרוקטיביסטי שנראית מתאימה ביותר לסוג מחקר זה. ע-איכותני

הטיפולי הוא גרעין הריפוי בתהליך ( Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998)וזילבר 

בעזרת יצירת סיפור האדם חוקר את , ולדבריהן מחקר נרטיביעל יצירת סיפור חיים. הן כותבות 

אישיותו. מאחר שמטרת המחקר הנוכחי היא לחקור את על עולמו הפנימי ולומד על זהותו ו

טיפולי, השיטה הנרטיבית נבחרה תהליך ההנושא התמודדות עם חוסר מושלמות במסגרת ה

משיח -ליבליך תובל .הנושאאודות את הנרטיב של מטפלות על  שכן היא מיועדת לתעד ,כמתאימה

שהוא יכול לספק חומר ניכרים בכך היתרונות של המחקר הנרטיבי כי ( מדגישות ibidוזילבר )

 עשיר ומורכב הכולל עמדות, אמונות ורגשות של מספר הנרטיב. 

 

 המחקר חלק ב': אוכלוסיית

עובדות שמונה מהן פסיכולוגיות ו. עשר מהן נשות מקצוע העוסקות בטיפול 11במחקר זה רואיינו  

הסיבה לבחירת מטפלות בעלות . יםשנ עשרכל המטפלות ניסיון מקצועי של לפחות לסוציאליות. 

בטיפול יוכלו לתאר את המהלך הטיפולי רב הנחה שמטפלות אשר רכשו ניסיון ותק מתבססת על ה

מהלכים הטיפוליים באופן קוהרנטי ביתר קלות ומקצועיות של מטופליהן ולהמשיג את ה

 .אינו רב מקצועישניסיונן המטפלות מ

המרואיינות )ראה דיון במגבלות המחקר(. במחקר זה רואיינו נשים מטפלות ולא גברים מטפלים 

שדוגם לפי  ,(Patton, 1990) (purposeful sampling)נבחרו על פי שיטת המדגם התכליתי 

בהיותן מטפלות )פסיכולוגיות ועובדות  ם הנובעים מתחומי התוכן של המחקר.קריטריוני

הן נמצאו תואמות למטרת המחקר העוסק בחקר פן מסוים בטיפול סוציאליות( העוסקות 

על מנת למצוא קבוצה שיש לה גישה טיפולית בסיסית משותפת  התהליך הטיפולי.במסגרת 

)ראה דיון במגבלות המחקר(, ובדות סוציאליות פסיכולוגיות ועמטפלות שהן ב בחירהנעשתה 

המשתמשות בגישות אינטר פסיכיות ורובן בגישות דינמיות המתבססות על שיחה בין מטפל 

לא נבחרו מטפלות הדוגלות בסוגי טיפול אחרים, כגון טיפול קוגניטיבי,משברי, קאוצ'ינג,  ומטופל.

ות ולהשתמש בכלים טיפוליים השונים מערכתי, אמנותי, שיכולים לייצג גישות טיפוליות שונ

 מהגישה הטיפולית הקלסית שתוארה לעיל.

וסטטוס אישי. מלבד  מוצא ,גיל ,מבחינת דתבאופן לא מכוון המטפלות נעשתה של  הבחירה

 הבחירה בגישה האינטר פסיכית לא נעשתה בחירה מכוונת באוריינטציה טיפולית מסוימת.
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כר העלולים יי שינוי וטשטוש סימני הל ידענשמרה הן האנונימיות של המטפלות ושל מטופלי

  ן.לחשוף את זהות

 להלן מאפיינים של אוכלוסיית המחקר:

 

 : מאפיינים של אוכלוסיית המחקר1טבלה מס' 

 אוריינטציה טיפולית שנות ניסיון טיפולי מקצוע שם בדוי

 אקלקטית  21 פסיכ' נורית

 דינמית  21 פסיכ' דנה

 ינמיתד  11 פסיכ' שירה

 דינמית פמיניסטית  11 פסיכ' יהודית

 יחסי אובייקט  31 פסיכ' מלכה

 פסיכואנליטית  31 פסיכ' אסנת

 מיקוד בטראומה  31 פסיכ' מרים

 פסיכואנליטית  41 פסיכ' ורד

 פסיכואנליטית  41 פסיכ' שרה

 דינמית  22 עו'ס אורית

 פסיכואנליטית  21 עו'ס סיגל

 יאניתיונג  13 פסיכ' טליה

 דינמית  12 עו'ס נעמה

 פסיכואנליטית  31 עו'ס חדוה

 דינמית  31 עו'ס אילה

 דינמית  31 עו'ס זהבה

 נרטיבית  32 עו'ס כרמית

 דינמית  41 עו'ס רחל
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 פירוט המדגם 

 מקצוע: עשר פסיכולוגיות ושמונה עובדות סוציאליות.

 שנה. 12לארבעים שנה, הממוצע הוא  22מספר שנות הניסיון הטיפולי של המטפלות נע בין 

אוריינטציה טיפולית: שבע מטפלות דינמיות, חמש מטפלות פסיכואנליטיות, מטפלת אחת 

יונגיאנית, מטפלת אחת אקלקטית, מטפלת אחת פמיניסטית, מטפלת אחת ריליישנל )יחסי 

 אובייקט(, מטפלת אחת נרטיבית ומטפלת אחת עם מיקוד בטראומה.

 .24נע בין ארבעים לשבעים וגילן הממוצע הוא גיל המטפלות 

מטפלות נשואות, ארבע מטפלות גרושות, שתי מטפלות אלמנות ואחת נשואה  22סטטוס אישי: 

 בנישואים לא פורמליים.

הגדרה דתית: תשע מטפלות מגדירות את עצמן כדתיות, חמש מטפלות מגדירות את עצמן 

, אחת מגדירה את עצמה כמסורתית, אחת כחילוניות, אחת מתארת את עצמה כלא מוגדרת

 מגדירה את עצמה כיהודייה ואחת מגדירה את עצמה כ"דתית לייט".

 

 כלי המחקרחלק ג': 

 את תיאור נרטיבי מובנה למחצה. הראיון כוללהמטפלות בסגנון  ִרְאיּוןכלי המחקר שנבחר הוא 

את ו טיפוליתהליך הההמטפלות על התייחסותן לנושא התמודדות עם חוסר מושלמות במסגרת 

על הסיפור הטיפולי של מטופליהן המתמקד בהתמודדות של המטופל עם חוסר  שלהןנרטיב ה

ומטרתו להבין לעומק  in depth interview)). ראיון מסוג זה מכונה ראיון עומק והמושלמות של

 ;Fontana, & Frey, 2000) את החוויה של אנשים ואת המשמעות שהם מייחסים לחוויה זו

Moustakas, 1994 Giorgi, 1995; היות ואנשים הם מספרי סיפורים מטבעם, צריך לאפשר .)

יכולים החוקר ממלא את החלק החסר בסיפור ו אחרת ,לנחקרים לספר את הסיפור שלהם

(. כפי שצוין לעיל, השימוש בנרטיב באמצעות Gudmundsdottir, 1995שני נרטיבים )להיווצר 

קר של זהות המספר. בנוסף לכך הוא גם מאפשר את יצירת הזהות תוך הראיון מאפשר הבנה וח

 & ,Lincoln) לינקולן וגובה (.Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998)כדי סיפור הנרטיב 

Guba, 1985) את סיפורו ומעניק לו האדם מספר אמצעים שבהם ה דטוענים שהראיון, שהוא אח

שוב. במחקר הנוכחי נעשה ניסיון לאפשר למטפלות לספר את משמעות, יכול לשמש ככלי מחקר ח

 להבין לעומק את הדברים שנאמרו על פי תפיסתן הסובייקטיבית. יאפשרהנרטיב שלהן באופן ש
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שאלות המחקר והמחקר הנוכחי מתבסס על ראיונות עם מטפלות העוסקות בפסיכותרפיה, 

( מכנה סוג 2444המטפלות. שקדי )מנסות לאפשר למידה על נושא המחקר מתוך הנרטיבים של 

, שאלות מסדר ראשון. חשוב של האינפורמנטים עצמם המתבססות על ראיון ישיר ,שאלות אלו

 יוצר אותן, שבמחקר האיכותני אין השערה אפריורית סגורה, יש שאלות שהחוקרכי אף לציין 

יפותזות אפריוריות אך עם זאת הוא אינו בונה ה ,כלומר לחוקר יש שאלות מחקר שברצונו לחקור

 & Glazer) אלא ההשערות נוצרות מתוך הראיונות ונשארות ברמה פרשנית ולא כביסוס מדעי

Strauss, 1967.) ( מ2444שקדי )שיש מגוון רחב של סוגי ראיונות הכוללים ראיון בעל מובנות  ציין

ר זה נעשה במחקנושאים כלליים.  כמהשאלות סגורות או ראיון פתוח המכוון ל המכילגבוהה 

נעשה שילוב בין שאלות פתוחות לבין שאלות מכוונות יותר. הראיון  שימוש בראיון פתוח ועם זאת

שמתאר את הראיון בתחילתו כפתוח לחלוטין,  ,במחקר זה נבנה על פי גישתו של שקדי )שם(

ולאחר מכן הוא מפרט סוגי שאלות הכוללות: שאלות תיאוריות, תרבותיות, משמעתיות, 

 יות, משלימות ומסבירות ניגודים. השוואת

הסופי הראיון  גיבוש של ומהם התאפשרראיונות גישוש  שניבשלב הראשון של המחקר נערכו 

נושא הן מבחינת הבמחקר הנוכחי. ראיונות הגישוש השפיעו על המחקר הן מבחינת הגדרת שנערך 

 ניסוח השאלות של הראיון.

של מטפלות לגבי דרכי התמודדות עם מוגבלות  ןיהתונושא המחקר נוסח כתפיסשלב הגישוש ב

אינו מתאים למחקר  'מוגבלות'שהמושג  עלהי ראיונות הגישוש נ. משיהטיפול מסגרת התהליךב

ית או עם זמכיוון שהוא התקשר אצל המרואיינות באופן אסוציאטיבי עם מוגבלות פי ,הנוכחי

א המחקר והוא התמודדות עם נכות כלשהי. מתוך כך התנסח ניסוח שנמצא מתאים יותר לנוש

אך מאפשר לחקור  ,יתזיכול לכלול בתוכו מוגבלות פי. ניסוח זה חוסר מושלמות באופן כללי

שאלות המחקר בחיים. בנוסף לכך,  עמםשאנשים מתמודדים  ם שונים של חוסר מושלמותסוגי

 תגבשוה אלהשאלות כמו כן . הגישושי ראיונות נניתוח הטקסט שהתקבל משהתגבשו על סמך 

ליצור ראיון קוהרנטי המאזן בין החלק הפתוח ויאפשרו  מבדיקה שהן רלוונטיות לנושא המחקר

רלוונטיות לסקירה הספרותית בהתאם ל(, ו2444והחלק המובנה יותר של הראיון )שקדי, 

העוסקת בנושא המחקר )שם(. מספר הראיונות לא הוחלט מראש אלא התבסס על הגעה לרוויה 

 & Strauss) המטפלותמסרו נמצא שהייתה רוויה מסוימת באינפורמציה שתאורטית, כאשר 

Corbin, 1994 .) 
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 ,ניתן הסבר קצר על נושא הראיון כבר בטלפון ן,ראשוהשלב בראיון של המטפלות, לפני ה

. בתחילת הראיון הוצג שוב בפני המרואיינות נושא המחקר והמטפלות הביעו הסכמה להתראיין

שיתייחסו  נרטיביםושל ה הןשלהאנונימיות על ההקלטה ועל שמירת ר באופן כללי וכן הוסב

  למטופלים שלהן.

המציע אפשרות של , (2444)במחקר זה רוב השאלות הן שאלות פתוחות. בדומה להצעה של שקדי 

כל נושא שנשאל עליו השאלות על  ,ראיון פתוח בתחילתו ולאחר מכן הצגת שאלות מכוונות

ללא הכוונה של החוקרת על מנת לאפשר למרואיינות מרחב ופן פתוח בראיון נוסחו תחילה בא

מהסקירה התאורטית איתרה בניסוח האישי שלהן. ולהביע את דעתן פתוח להשמיע את דבריהן 

החוקרת כמה דרכי התמודדות עם חוסר מושלמות ומתוך כך, לאחר שהמטפלות ענו באופן פתוח, 

אפשרות לא גם ניתנה תאוריה. למרואיינות הוצע להן להתייחס לאלטרנטיבות שנמצאו ב

גם השאלה, האם לדעת המטפלות משלהן.  דרך התמודדותלהוסיף והמוצעות  דרכיםלהתייחס ל

קיים קשר בין דרך ההתמודדות עם חוסר מושלמות לבין איכות היחסים עם הזולת, צמחה מתוך 

אור של שקדי )שם( הסקירה התאורטית כחלק מתהליך רפלקטיבי במהלך המחקר. בדומה לתי

 השאלות המכוונות שימשו כשאלות השוואתיות ומשלימות.

להלן מוצגת דוגמה למהלך מהצגת שאלות פתוחות להצגת שאלות מכוונות יותר, כפי שנעשה 

 בראיון )ראה נספח: הראיון שנמצא בסוף המחקר(. 

דות עם חוסר בשלב מסוים בראיון המטפלות נתבקשו לספר על טיפול כמקרה מדגים של התמוד

מושלמות במסגרת התהליך הטיפולי. בתחילה הן נתבקשו לתאר באופן פתוח בשפה שלהן את 

 ההתמודדות עם חוסר המושלמות של המטופל במהלך הטיפול. 

לאחר שהמטפלות ענו על השאלה באופן פתוח בשפה שלהן, המראיינת הציגה בפני המטפלות כמה 

ות שהיא שמעה עליהן ממקרים טיפוליים אחרים הצעות לדרכי התמודדות עם חוסר מושלמ

וקראה עליהן בתאוריה וביקשה מהמטפלות להתייחס לדרכים האלו בהקשר לטיפול הספציפי 

שהן סיפרו עליו. המראיינת ציינה שהן יכולות להוסיף דרכים בנוסף לאלו שהיא הציעה וכן שהן 

 ה הטיפולי שהציגו. יכולות לומר שאף אחת מהדרכים שהוצעו אינה רלוונטית למקר

עדיפות משתתפות, וניתנה של הן נוחיות ל פימשך הראיון ערך עד שעתיים. מקום הראיון נקבע ע

מאחר שהראיון עוסק בסיפור הטיפולי.  (,setting-ההסביבה הטבעית )למקום העבודה שהוא 

 .רבשלב מאוחר יות הראיון הוקלט במקום ושוקלט
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 איסוף הנתוניםחלק ד': 

נגישים למראיין מציאת אנשים  :( מתאר את העקרונות הבסיסיים של איסוף המידע2444שקדי )

 & ,Lincoln) ויצירת אמון עמם על מנת שאכן יספקו את הנתונים המבוקשים. לינקולן וגובה

Guba, 1985 מורכבות שזקוקים לה על לרק כלי אנושי )החוקר( מתאים לפתיחות וש( מדגישים

מאחר שהחוקר יכול להתחשב בהקשר, להתייחס לגלוי  ,הנחקריםעל  בלימודמנת להעמיק 

 ולסמוי, לעבד מידע, להעלות השערות חדשות תוך כדי המחקר ולהתמודד עם הפתעות. 

תחום שעוסקות בו דומה לההחוקרת עצמה עוסקת בתחום טיפולי שמאחר  ,מחקר זהאשר ל

 תההבנה בין החוקראת התקשורת ו את יש בכך כדי להקללשער ש אפשר, המרואיינות

לומר שהעצמי של החוקר משולב בתוך המחקר  אפשרבמהלך הראיונות. מבחינה זו  משתתפותל

(Woods, 1996ו ,)לכנות את היחס שנוצר כיחס בין סובייקט לסובייקט אפשר (Sciarra, 1999.) 

 

  ניתוח הנתוניםחלק ה': 

למשל מבחין בין ( Alexander, 1988)סנדר כטקסט. אלניתוח במחקר איכותני יש גישות שונות ל

לפיה ששנייה גישה , ולגמרי פתוחבאופן טקסט לפיה ניגשים לשאחת גישה  –שתי שיטות ניתוח 

. את (, כפי שהוזכר לעיל2444באופן דומה לגישתו של שקדי ) עם שאלות מסוימות ניגשים לטקסט

הגישה , ואת letting the text reveal itself( Alexander, 1988ה מכנה אלכסנדר )הגישה הראשונ

בדומה (, Brown et al, 1988ם )ואחריבראון . asking the data a questionהשנייה הוא מכנה 

 guided יםמכנשהם גישה מוכוונת  יםמתאר (Alexander, 1988) סנדרכאלמציע לגישה השנייה ש

reading טקסט עם ניגש להחוקר שעל פיה הנזכרת לעיל, . במחקר זה נעשה שימוש בגישה השנייה

להתמקד בנושאים מסוימים בהתאם לשאלות המחקר.  ומערכת מושגים תאורטית המאפשרת ל

כפי שהוזכר לעיל. , עם זאת החוקר אינו בונה השערות אפריוריות אלא מציג שאלות ממוקדות

  (.Mishler, 1990) גישה זו של ניתוח הטקסט בהתאם לשאלות של המחקר מכונה בדיקה מכוונת

מציגות מבנה ( Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998)משיח וזילבר -תובל ,ליבליך

ים במחקר איכותני. הן מציעות ארבע אפשרויות לניתוח ישיטתי של סוגי ניתוח טקסטים נרטיב

מימד התוכני לעומת הממד לממד ההוליסטי לעומת הממד הקטגורי ובעודן מתייחסות להטקסט 

 :המבני

 דגש על התוכן לאורך כול הסיפור.שמים שבו  ,תוכני-סטייוח הולנית .2
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 דגש על התפתחות הסיפור כולו מבחינה מבנית.שמים שבו  ,מבני-. ניתוח הוליסטי1

דגש על איסוף החומר שמים בו ו ,תוכן הקלסיהשדומה לשיטת ניתוח , תוכני-קטגוריניתוח . 3

 לתוך קטגוריות תוכניות. 

 שפה של הטקסט. ההטקסט לקטגוריות על פי הסגנון או מחלקים את י שבו קטגורי מבנניתוח . 4

מדגיש את החשיבות  תוכני בעודו בין ניתוח מבני לניתוח נושאי  מחלק( 2444בדומה לכך שקדי )

דגש על  שמים , שבותוכני-ניתוח קטגורי אשיש לניתוח הנושאי תוכני. שיטת הניתוח במחקר זה הי

 . יוואמונות יו, רגשותהנחקר כולל למשל התייחסות לדעות ההיבט התוכני של הטקסט

ולאחר מכן קריאה מכוונת על בסיס  ,בשלב ראשון של הניתוח הייתה קריאה כללית של הראיונות

 (Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998)משיח וזילבר -תובל ,שאלות המחקר. ליבליך

תוכני -על פי הניתוח הקטגורי תוח של הראיונות.שעל פיהם מתבצע ני מתארות את שלבי הניתוח

 הסבטקסטרלוונטיים לשאלות המחקר וכך נוצר היש לבחור תחילה את כל חלקי הטקסט 

(subtext)סבטקסט. לאחר מכן נבחרות קטגוריות תוכן שהן פרספקטיבות המופיעות לאורך כול ה 

משפטים או קבוצות משפטים(.  של הדברים )החלוקה יכולה להיות על פי מילים, מיוןומאפשרות 

החומר לקטגוריות הוא תהליך מחזורי הכולל את קריאת הטקסט, הצעת של סיווג התהליך 

קטגוריות, סיווג החומר לקטגוריות, הצעת קטגוריות נוספות או הגדרה מחודשת של הקטגוריות 

 ,Feldman, Bruner, Kalmar & Renderer) פעמים נעשה שימוש בקטגוריות צרותלשהוצעו. 

פעמים נעשה שימוש בקטגוריות נרחבות יותר לו ,למשל על מילים ספציפיות ותהמתבסס(, 1993

( ואצל Schulman, Castellon, & Seligman, 1989) קסטלוןוסליגמן, שולמן כפי שמוזכר אצל 

במחקר זה (. McAdams, Hoffman, Mansfield & Day, 1996) מקאדמס, הופמן, מנספילד ודיי

-Lieblich, Tuval)משיח וזילבר -שימוש בקטגוריות נרחבות יותר. ליבליך, תובלנעשה 

Mashiach, & Zilber, 1998) להתייחס למשפטים עיקריים  מציעות(principle sentences)  על

מנת למקד חומר רב ועשיר. במחקר זה יש התייחסות למשפטים עיקריים וכן לקטעים עיקריים 

על ידי הצגת קטעים (. נראה שprinciple paragraphsריות )פסקאות עיק לכנותם אפשרש

 את התשובות של המרואיינות. יותר ן להציג באופן מעמיק ומקיף אפשרעיקריים 

במטרה להגיע השלב של סיווג החומר הרלוונטי לקטגוריות נעשה על ידי שני שופטים נפרדים 

השופטים שנבחרו לסווג את . שתאפשר תוקף ומהימנות חלוקה לקטגוריותבאשר לנזוס צלקונ
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וזאת על מנת לאפשר הבנה טובה של הטקסטים שעוסקים  ,הקטגוריות הם מטפלים בעצמם

 . בתחום הטיפולי

כאשר המטרה היא  ,( מתאר אף הוא את השלבים השונים של ניתוח הקטגוריות2444שקדי )

אין  (Linde,1993)ה תיאור ממוקד של הממצאים. על פי לינדובעלות לגלות קטגוריות מכוונות 

לבין קטגוריות המבוססות על  ,הבדל משמעותי בין קטגוריות אמפיריות הצומחות מתוך הטקסט

. ניתוח קשה למנוע השפעה של תפיסה תאורטית בכל מקרה כי תמיד תאוריה והמשגה מראש,

הטקסטים מסתיים לאחר הגדרת הקטגוריות העיקריות והבנת ההקשרים שבין הקטגוריות, 

שרים גיבוש של תמות עיקריות המתקבלות מהטקסטים על בסיס פרשנות של החוקר המאפ

 (. 2444)שקדי, 

דגש על למידה יצירתית אלא שמים במחקר איכותני אין חיפוש אחר אמת אחת כפי שהוזכר לעיל, 

של החוקר תוך כדי השלבים השונים של המחקר. הניתוח נשאר ברמה הפרשנית ולא ברמה של 

 (Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998)משיח וזילבר -ליבליך, תובל ביסוס מדעי.

למשל להתייחס לתכיפות  אפשרלהתייחס לממצאים באופנים שונים.  אפשרמצביעות על כך ש

 האוכלוסייה הנחקרתמלשים דגש על התמונה הכוללת שהתקבלה וכן שבהן מופיעות קטגוריות 

. הנוכחי התבצע בדרך הנזכרת לעילבמחקר וח הממצאים . ניתהתאמה למטרות המחקרכדי תוך 

שונים של המטפלות על עצמן ושל המטפלות על מטופליהן, במחקר זה נעשה ניתוח של נרטיבים 

האספקט מדגיש את ( Omer, 1994עומר ) וזאת מתוך ניסיון לשלב בין הנרטיבים השונים.

ירה המשותף שמתרחש בין המטפל בדומה לתהליך היצאלה היצירתי של ניתוח נרטיבים מעין 

 למטופל במסגרת הטיפולית. 

 

  אמינות המחקר וסוגיות אתיותחלק ו': 

במחקר איכותני, המתבסס על הקשבה, הבנה וניתוח פרשני של החוקר, יכולה להיות בעייתיות 

שבמחקר איכותני מודגש האספקט הפרשני אף (. 1114יהושע, -מסוימת באמינות המחקר )צבר בן

 ,Lincoln, & Guba) לינקולן וגובהמדגישים ירתי של הטקסט ואין חיפוש אחר אמת אחת, יצהו

 ל מציאת דרכים להגברת אמינות המחקר.את החשיבות ש  ( 1985

ראיונות גישוש, כפי שהוזכר לעיל,  שני תחילה נערכועל מנת להגביר את האמינות של מחקר זה 

ללמוד על נושא המחקר והאם הן מובנות לבדוק האם השאלות בראיון אכן מאפשרות כדי 

למרואיין. הן בשלב של ניסוח שאלות המחקר הן במהלך המחקר עצמו התקיים דיאלוג מתמשך 
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המנחים  . כמו כן התקיים דיאלוג בין החוקרת וביןבין החוקרת לבין אנשי מקצוע נוספים

בראיון מאפשרות  נוספת האם השאלותראייה הרשמיים של המחקר על מנת לקבל משוב וזווית 

 ללמוד על נושא המחקר.

הסכמה ן מגלות המראיינת שהבדקה מתוך בחירה למטפלות השתתפות במחקר  על מנת לאפשר

 היטשטשו לאחר שהסבירה להן את נושא המחקר. כפי שהוזכר לעיל,דעת להשתתף במחקר ומ

ם טיפוליים פרטים מזהים, הן של המטפלות הן של המטופלים שהן תארו במסגרת הצגת מקרי

 על מנת להגן על המרואיינות מפני חשיפה.  , וזאתמדגימים

( מצביעים על כך שהחוקר צריך לשקף באופן מתמיד ibidמהלך המחקר, לינקולן וגובה )אשר ל

. החוקר במקרה זה מחויב לשמור על כל נלוות לוההשפעות האת את שלבי המחקר השונים ו

עם עמיתים על דרכי הפרשנות של הראיונות  התייעץלהחומרים כמעין עדויות למהלך המחקר ו

  , כפי שנעשה במחקר הנוכחי.על מידע זמין ותהליך גלוי לשמורו

כל הראיונות ניתנו לשופטים חיצוניים העוסקים בעצמם בתחום הטיפולי על מנת לוודא 

ת היו הערוכאשר שהפרשנות של החוקרת תואמת את הפרשנות של שופט חיצוני. בנוסף לכך, 

מראיינת נתנה אופן ההתנהלות של המחקר, ה עלנושא המחקר או על ספונטניות של השופטים 

היה לחדד את ההגדרות של  אפשר, בשני מקרים כמו כןבמסקנות המחקר. עליהן את הדעת 

. מההערות של בהן על סמך ההערות והתגובות של שופטים הקטגוריות שהתקבלו ולדייק

קטגוריה של מרכזיות הנושא התמודדות עם לרה מדויקת יותר שיש צורך בהגד עלההשופטים 

נושאים עם השוואה לומתוך כך מרכזיות הוגדרה במחקר הנוכחי כנושא חשוב  ,חוסר מושלמות

הקטגוריה של שיתוף המטפלות  . זאת ועוד, עלאחרים שעולים בטיפול אך לא כנושא בלעדי

אלה הכללית האם המטפלות משתפות מלבד הששנלמד מהשופטים מושלמות של עצמן הבחוסר 

מושלמות של השיתוף המטפלות בחוסר  ביןהבדל את המטופלים בחוסר מושלמות של עצמן, יש  

 בדיעבד. ובין שיתוף זה עצמן מלכתחילה 

 thick) המכונה תיאור גדוש, ,תיאור עשיר בנוסף לכך, בכתיבת הדו"ח הסופי של המחקר יש

description.) לפי גישתו של גי( רץGeertz, 1973,) נטיים של תהמסתמך על ציטוטים או

סיום האינפורמנטים. ההקלטה והשקלוט מאפשרים שמירה מדויקת של הראיונות. לאחר 

וניתנה להן אפשרות להגיב ולהעיר לחוקרת על  סיכום של הממצאים,נשלח למרואיינות  הראיונות
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(, כפי שכותבים member checking) ה זו למשתתפי המחקר מכונהיהנרטיבים שנתקבלו. פני

 (.Creswell, & Miller, 2000קרסל ומילר )

שצריכה להיות ( קובעים Glazer & Strauss, 1967)מסקנות המחקר, גלזר ושטראוס אשר ל

של המרואיין לבין יצירת תאוריה מתוכו. התאוריה המסוים אינטראקציה מתמדת בין הסיפור 

הם . grounded theory (ibid) אצל גלזר ושטראוס שנוצרת מתוך החומר האמפירי נקראת

מתבססת על אינטראקציה מתמדת בין שמטרה ליצור תיאוריה מעוגנת בשדה מציינים שיש 

 ל פיע הממצאים והפרשנות שלהם, לבין ההמשגות הרלוונטיות הקיימות בספרות המקצועית.

רה על שקיפות של המפגש מעבר מתמיד בין דדוקציה לאינדוקציה ושמייש צורך ב( 2444שקדי )

לדוגמה, כפי שהוזכר לעיל, במסגרת הסקירה בין הממצאים לבין המושגים התאורטיים. 

התאורטית של הנושאים מושלמות וחוסר מושלמות בתחומים פילוסופיה, תאולוגיה ופסיכולוגיה 

לת נמצאה התייחסות בולטת לאיכות היחסים עם הזולת, למשל התייחסות לצורך של היחיד בזו

כביטוי מסוים לחוסר מושלמותו. מתוך כך התווספה לשאלות המחקר שאלה באשר לתפיסות 

 המטפלות לגבי קשר אפשרי בין התמודדות עם חוסר מושלמות ובין איכות הקשר עם הזולת.

התאורטי של הנושאים  הקשריש התייחסות ל של מחקר זה בשלב הדיון על הממצאים

להתבוננות חברתי וכן -התרבותיהקשר נעשה ניסיון להתייחס ללכך, הרלוונטיים למחקר. בנוסף 

 . (Patton, 1980; Woods, 1996) י בחינת הרפלקסיביותל ידחוקרת עהשל עצמית 

רפלקסיה מתמדת של החוקר היא דרך נוספת להגברת אמינות המחקר, כפי שמוזכר אצל הרץ 

(Herz, 1996במחקר איכותני קונסטרוקטיבי יש חשיבות להת .) בוננות עצמית של החוקר על מנת

שתהיה מודעות מתמדת להתייחסות שלו לנושא המחקר ולהשפעות האפשריות שיכולות להיגרם 

מכך. במקרה הנוכחי החוקרת היא פסיכולוגית קלינית שעוסקת בטיפול יותר מעשרים שנה. 

טופלים שאלות המחקר צמחו מתוך התנסות טיפולית שבמסגרתה עלה פעמים רבות הקושי של מ

עם חוסר מושלמותם והחיפוש אחר דרכי התמודדות עם קושי זה, ומתוך חוויה אישית של 

 החוקרת בקושי עם חוסר מושלמות וחיפוש אחר דרכי התמודדות בונות ומקדמות עם קושי זה.

ינסון 'הצאשר למסקנות המחקר, אפשר להצביע על תפיסות שונות במסגרת הגישה האיכותנית. 

(1111 Hutchinson, )על שתאוריה המעוגנת בשדה שואפת ליצור תאוריה חדשה שהיא מ שמדגי

טוען שמטרת המחקר האיכותני היא לשאוף  (Strauss, 1987) לתאוריות הקיימות. שטראוס

האפשרות של  עלליצירת תאוריה כוללנית בנוסף לשלב תיאורי של הממצאים. יש חילוקי דעות 
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 ,טוען שאם יש תיאור עשיר של החומר( Stake, 1995) קיהכללה במסגרת המחקר האיכותני. סטי

להכליל מתוך החומר או לא. במחקר זה נעשה ניסיון להציג  אפשראם האז הקורא יוכל להחליט 

תוך שמירה על אמינות המחקר  ונרטיב של המטפלות והבנה שללאת הממצאים על בסיס הקשבה 

ללמוד באופן מהימן  יתאפשר ל המטפלותשמהנרטיבים שעל מנת ובהתאם לדרכים שהוצגו לעיל 

 מהן השלכות המחקר ומסקנותיו.
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 ממצאיםפרק שלישי: 

בהסתמך על הראיונות שמתוכם נבחרו הטקסטים הרלוונטיים לשאלות המחקר, המכונים 

כוללת בתוכה  הןכל אחת מ, שלסווג את החומר לארבע תמות בסיסיות אפשר, סבטקסטים

 . ותוספציפי ותטקטגוריות ותתי קטגוריות מפור

 ארבע התמות שנמצאו הן: 

 התייחסות המטפלות לנושא התמודדות עם חוסר מושלמות בטיפול. .1

 תהליך הטיפולי על פי הנרטיב של המטפלות.מסגרת ההתמודדות עם חוסר מושלמות בדרכי  .2

 הטיפולי.התהליך מושלמות של עצמן במסגרת השיתוף המטפלות בחוסר  .3

 עם הזולת.יחסים התמודדות עם חוסר מושלמות לבין איכות ההקשר בין דעת המטפלות על  .4

 הקטגוריות ותתי הקטגוריות של התמות שנמצאו.  ם שללהלן יוצגו תיאורי

 

 התייחסות המטפלות לנושא התמודדות עם חוסר מושלמות בטיפולחלק א': 

 : 1מס. תרשים  

 התייחסות המטפלות לנושא התמודדות עם חוסר מושלמות בטיפול
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בחלק זה תוצג התייחסותן של המטפלות לנושא התמודדות עם חוסר מושלמות בטיפול. 

להתייחסות זו כמה היבטים: ההיבט הראשון הוא התייחסותן לנושא בתחילת הראיון, וכולל את 

היכרותן עם הנושא לפני הראיון, חשיבות הנושא ומרכזיותו בהקשר הטיפולי. ההיבט השני הוא 

הגדרות אחרות של המרואיינות  לנושא. לבסוף המטפלות תיארו את  הוספת ניסוחים או

 התייחסותן לנושא בסוף הראיון.

 

 - בתחילת הראיון לנושא התייחסות .1

 ..."" אחרי ששאלת אותי אז התחלתי להעלות בראש מטופלים  

 ראיון נעשה ניסיון ללמוד מהי ההתייחסות של המטפלות לנושא התמודדותשל הראשון השלב ב

טיפולית שלהן או הגישה ההגדרה של  עלעם חוסר מושלמות בטיפול, עוד לפני שנשאלו ספציפית 

הצגת מקרה מדגים של מטופלים שהתמודדו עם חוסר מושלמות בטיפול. בתחילת הראיון על 

 מטפלותההתייחסות לנושא התמודדות עם חוסר מושלמות בטיפול כללה שלושה מרכיבים שה

זה לזה . אמנם שלושת המרכיבים נושקים עם הנושא, חשיבותו ומרכזיותו ם: היכרותנשאלו עליה

הראיון לפני כרות עם הנושא יהה :בט אחריאך נראה שכל אחד מהם מדגיש ה ,במידה מסוימת

דגישה עד כמה הכירו המטפלות את הנושא לפני הראיון, חשיבות הנושא מדגישה עד כמה מ

בהשוואה לנושאים ו על חשיבות המצביע של הנושאו ומרכזיותהנושא חשוב בהקשר הטיפולי, 

 .הטיפוליהתהליך טיפוליים אחרים שחשוב לעסוק בהם במסגרת 

 

 ""לא חשבתי על זה לפי הצורה שנשאלה עכשיו   – ראיוןלפני הכרות עם הנושא יה

 ציגה אותולפני שהוהן נשאלו כמה הוא מוכר להן הנושא בפני המטפלות הוצג בתחילת הראיון 

מטפלות  אילו שבעו ,מטפלות לא חשבו על הנושא לפני הראיון 22-ש עולההממצאים מיינת. המרא

 ענו שחשבו על הנושא לפני הראיון. 

 

 :הראיוןלפני עם הנושא היכרות חוסר 

הן התייחסו לנושא ש עולההראיון, לפני לא חשבו על הנושא שמהתשובות של המטפלות 

פעמים המטפלות התפלאו לשלילית מסויגת. נראה ש בא לידי ביטוי בתשובה, ויחסן הססנותב

חשוב. רוב המטפלות ציינו שחשבו על  ןמכיוון שעכשיו הוא נראה לה ,שלא חשבו על הנושא בעצמן

 זה בניסוח אחר ושהמפגש עם הנושא אכן נראה להן רלוונטי בהקשר הטיפולי. 
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שבתי על זה בניסוח אחר". אך ח ,"לא חשבתי באופן ספציפי על נושא זה טליה )פסיכ'( מספרת:

 שרה )פסיכ'( טוענת גם כן:ו

אך אני כן שואלת את עצמי כמטפלת באופן רגשי  ,לא חשבתי על זה במונחים אלו

וחוויתי יותר איך המטופלים סובלים את זה שהחיים שלהם מלאי תסכולים. אנשים 

נתקעים בתוך מצבים שהם פחות ממושלמים והכול לא בסדר והם בכל זאת 

 רים.נשא

"לא חשבתי על זה לפי הצורה שנשאלה עכשיו. אחרי ששאלת  :תיאור נוסף עולה אצל דנה )פסיכ'( 

 ד ראיתי שההתנסחות אצלי היא אחרת".ואותי אז התחלתי להעלות בראש מטופלים... מהר מא

כי זה כל כך ברור לי שבתור בני אדם אף אחד  ,"מעניין שלא חשבתי על זה במונחים אלוובדומה: 

 -)יהודית ".שהייתי אומרת שאפילו אחרי הטיפול הכי מוצלח, אף אחד לא מושלם ,א מושלםל

 .(פסיכ'

 

 :הראיוןלפני עם הנושא היכרות 

למצוא מגוון של  אפשרהראיון  לפניהנושא טענו כי הכירו את מטפלות שהבתוך הקבוצה של 

טפלות שענו בחיוב לשאלה, הן חשבו על הנושא. נראה שרוב המאיך תשובות בליווי הסבר ספציפי 

הנושא התמודדות חשבו על תשובתן הייתה מוחלטת וברורה. הן יכלו להסביר באופן ברור מדוע 

ואף  מהותימכיוון שהנושא מהווה חלק  ,הראיוןלפני עם חוסר מושלמות בהקשר הטיפולי 

 התהליך הטיפולי. במסגרת  ליאקרדינ

קודם כי זה לא נושא נפרד מטיפול אלא זה  "אני חשבתי על זה כברמלכה )פסיכ'( מספרת: 

 וכן אורית )עו'ס( מרחיבה על הנושא: הטיפול". 

 ,זה נושא שמעסיק את כולנו, לא רק לגבי מטופלים אלא בעיקר על מטפלים. יש לנו

אנחנו רוצים לתקן כל כך הרבה  .איזה מקום קצת אומניפוטנטי כזה ,המטפלים

ם בזה. זה מעסיק אותי גם ברמה שלי כמטפלת אנשים, אז במהות שלנו אנחנו עסוקי

 וגם כבן אדם.

"חשבתי על זה באופן אישי שטיפול זה תהליך שבו אתה לומד על עצמך ועל חוסר וברוח דומה: 

ברתי על הנושא עם מטופלים. זה העסיק אותי כבר בגיל יהמושלמות שלך. אפילו כבר ד

 עו'ס(.  -)סיגל ההתבגרות". 
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 "אולי אפילו בבסיס, זה מה שמביא אדם לטיפול" –ר הטיפולי חשיבות הנושא בהקש

הנושא התמודדות עם חוסר  חשיבותדעתן של המטפלות על פן נוסף שנשאל עליו בראיון הוא 

חשיבות הוגדרה כנושא שראוי להתייחס אליו המושלמות בהקשר הטיפולי. חשוב לציין שמידת 

ענו שהנושא לא נראה  מטפלות שלוש ;להן חשוב ענו שהנושא נראההמטפלות  21 ביןמ 22בטיפול. 

הוא  יטיפולמסגרת התהליך ההנושא בחשיבותו של לדעת המטפלות הביטוי העיקרי ל ;להן חשוב

אחת מן המטפלות  ;תוסיסטייבהקשר של פגיעות נרק, למשל פעמים רבות עצם הופעתו בטיפול

 א חשוב עבור המטפלים. הוסיפה שמלבד ההתמודדות של המטופלים עם הנושא מדובר בנוש

 

 עבור מטופלים: נושא טיפולי חשוב

אז אני  "זה נראה לי נושא חשוב בהתפתחות, ומאחר שטיפול אמור לעודד ולאפשר התפתחות...

 .פסיכ(-)אסנת מרגישה שזה חשוב"

 סיגל )עו'ס( מסבירה:  

עניין כך ישירה. זה נמצא בהרבה מהתכנים, אולי יותר ב זה נכנס אולי לא בצורה כל

הנרקיסיסטי, איפה שאנשים עם הפגימות של 'עצמי' או לפעמים אנשים ממש 

משותקים מאיך שהם רוצים להיות, איך הם אמורים להיות. ואז אין להם איזה 

חופש פנימי להיות עצמם. לפעמים אם מדברים ממש על עניין הפרפקציוניזם, העניין 

 עזור.הזה של להיות מושלם, עצם זה שזה מדובר יכול ל

מהות זה מורגש לי י"השאלה הזאת עולה הרבה פעמים. נניח בעיקר עם ארחל )עו'ס( מדגימה: 

מהות טובות או האם הם הורים טובים, או האם הם מספקים יד עסוקות בשאלה אם הן אושמא

 את כל מה שצריך".

 

 :נושא טיפולי חשוב עבור מטפלים

מכיוון שקבלה של המטפלים את  ,פליםהמטהנושא הנסקר חשוב עבור מטפלת אחת העירה ש 

 א תנאי לקבל את חוסר המושלמות של המטופלים. יחוסר המושלמות של עצמם ה

 כרמית )עו'ס( מספרת: 

טוב, זה מעניין את יודעת, אמרתי לך שאני מלמדת בדיוק בנושא הזה של היחסים 

קבלה, העליתי את הנושא הזה של עצם אפשרות ה .עם מטופלים, יחסי מטפל מטופל

אבל הקבלה ההדדית בין מטפל מטופל  ,ההדדית בעצם. לא שהיחסים הם הדדיים

וכמה אנחנו  ,זה במאבק הזה עם הידיעה שאנחנו לא מושלמים וכמה זה קשה
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הגואלים המלאכים של האלוהים באיזשהו אופן  ,המטפלים רוצים להיות המושיעים

 -בל, לנו למטפלים, את איועד כמה קשה לנו גם לפעמים לק ,וקשה לנו שאנחנו לא

השלמות של מטופלים שבעצם בלי הקבלה הזאת אי אפשר להתחיל לעבוד, בלי 

הקבלה של העובדה שכולנו לא מושלמים. זו דעה השייכת באמת לתחום הפילוסופי. 

 אבל זה היה דיון בנושא אתיקה. זה נושא של התבוננות בעצמנו כמטפלים. 

 

 מחשבה מוקדמת עליו: בשל חוסרנושא של ה חוסר חשיבות

 קודם לכן יוחשוב בהקשר הטיפולי בטענה שלא חשבו על אינוחשבו שהנושא מעטות מטפלות 

"זה מעניין. לא מספיק חשבתי על זה, לא מספיק קלטתי  לכך. שרה )פסיכ'( מספרת: הלהלן דוגמ

ב. אז זה באמת באמת את הרעיון, כי את מציעה לי לחשוב על זה בדרך שבה אני לא רגילה לחשו

 . "חדש לי ואין לי עדיין דעה

 

 ""זו המשימה האולטימטיבית בטיפול  - נושא בהקשר הטיפוליהמרכזיות 

נושא מרכזי כמושלמות ההתמודדות עם חוסר ה הן רואות אתנשאלו המטפלות עד כמה  עניין זהב

כמותי. המונח במחקר זה הוא בכיוון איכותני ולא  'מרכזי'בטיפול. חשוב לציין שהשימוש במונח 

לא מצביע על כמות הפעמים שהנושא עולה בטיפול או על הבלעדיות של הנושא )לא נאמר  'מרכזי'

 . מאוד במסגרת התהליך הטיפולי 'המרכזי'( אלא על כך שהנושא משמעותי

הנושא התמודדות עם חוסר מושלמות נתפס בעיניהן כנושא , כלומר מתוך המטפלות ענו בחיוב 22 

מטפלות ענו שלוש ו הזה אינו מרכזי, נושאלדעתן ה – מטפלות ענו בשלילה ארבע ;למרכזי בטיפו

תלויה בסוג מרכזיותו של הנושא  של מטפלות אלו לדעתן. חיובית ושלילית ,תשובה משולבת

מטופלים אחר של אצל סוג אילו ו ,נושא מרכזיזהו מטופלים מסוים של אצל סוג : המטופלים

 . נושא הזה אינו מרכזיה

 

 הקשר הטיפולי:נושא מרכזי ב

נראה שההסבר העיקרי שניתן לכך שהנושא התמודדות עם חוסר מושלמות הוא נושא מרכזי 

קושי בסיסי חוזר הוא  הקושי של אנשים לקבל את חוסר המושלמות של עצמםשבטיפול הוא 

חוסר מושלמות  ונשנה שמטופלים מתמודדים אתו. מטפלת אחת הוסיפה לכך הסבר תאורטי.

 קושי בסיסי במסגרת התהליך הטיפולי בא לידי ביטוי בדוגמאות הבאות.כ
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 אורית )עו'ס( מתארת: 

זה אחד מהעניינים המרכזיים בטיפול. זה אפילו לא ברמה של איזה  .דוזה מרכזי מא

יש לי משהו שלא טוב 'אני חושבת שזה אפילו במובן הפשוט של  .מושלמות אידאלית

 .'ר טובלי ואני רוצה שיהיה לי יות

. רחל "אולי אפילו בבסיס, זה מה שמביא אדם לטיפול"נעמה )עו'ס( מתמקדת בתחום הטיפול: 

וברוח  "זה מרכזי גם באנליזה, גם בהדרכות וגם בחיים".)עו'ס( מרחיבה לתחומים נוספים: 

כך מתקיימים בעולם. זה קשור בשאלה הבסיסית  ."זו המשימה האולטימטיבית בטיפולדומה: 

 פסיכ'(.  -)ורד  היות אדם. כמה האדם תלוי ולא מושלם".מה זה ל

של הנושא. לטענתה, התפתחות התאוריה על  ומטפלת אחת הוסיפה הסבר תאורטי למרכזיות

התכחשותו לחוסר מושלמותו, גרמה לכך על ששמה דגש רב על האינדיבידואל ו ,נרקיסיזם

 שהנושא חוסר מושלמות הפך לנושא מרכזי בטיפול.

 כ'( מתארת: ורד )פסי

הפסיכואנליזה הפוסט פרוידיאנית מאוד מדגישה את העבודה שיש לעשות על 

הפגיעות הנרקיסיסטית. ומה זה פגיעות נרקיסיסטית, אם לא הקושי בלשאת את 

האי מושלמות שיש באדם. אז מבחינת העבודה הטיפולית, גם מבחינה תיאורטית 

 נהרנטית בלהיות מטפל היום.וגם מבחינה קלינית, אני חושבת שזה התעסקות אי

 

 :מטופליםהמשתנה בהתאם לתשובה מורכבת 

. התלויה בסוג המטופלים מרכזיות הנושאבקשר לתשובה מורכבת  מעטות השיבומטפלות  

נושא מרכזי אצל מטופלים  והסבירו שזה ,חיובית ושלילית ,המטפלות שענו תשובה מורכבת

המודעים ים אלו נעשתה חלוקה בין מטופלים אצל כולם. נראה שבמקרבהכרח מסוימים אך לא 

. אלה מודעים לחוסר מושלמות של עצמם אינםמטופלים ש לבין לחוסר המושלמות של עצמם

ההתמודדות עם חוסר ומוכנים לעבוד על זה בטיפול המודעים לחוסר המושלמות של עצמם 

של עצמם  מודעים לחוסר מושלמות אינםמטופלים שה עבורם. נושא מרכזי יאמושלמות ה

 ההתמודדות הנזכרת לעיל אינהאצלם ועסוקים בחוסר מושלמות שקיימת אצל אחרים ובסביבה, 

 נושא מרכזי. 

 מלכה )פסיכ'( מספרת:  

אני חושבת שזה הטיפול. זאת אומרת, זה לא נושא בפני עצמו אלא זה 'זה '. אבל אני 

ים שזה יותר אולי חושבת שיש אולי נגיד בגדול שני סוגים של מטופלים. יש מטופל
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במרפאה הציבורית, שנוטים לחשוב שהבעיה היא בחוץ. אז כולם אשמים ולא הם, 

אז הם בעצם הרבה פעמים לא מדברים על איזה בעיה אצלם, אלא הבעיה היא 

אדם לוקח  וחלק גדול מהטיפול זה רק להגיע לאיזה לקיחת אחריות. שבן ,בעולם

ושלם, זה כבר שלב התפתחות יותר גבוה. אחריות ואומר שיש לו בעיה ושהוא לא מ

 זה קורה יותר אצל מטופלים במגזר הפרטי. 

 

  והצעות לניסוחים אחרים 'חוסר מושלמות'מושג לתגובות . 2

 "זה לחשוב על דברים בשפה אחרת או בפריזמה אחרת או מזווית אחרת"  

והצעות וניסוחים  'חוסר מושלמות'מושג לתגובות ספונטניות של המטפלות  יםבחלק זה מוצג

המטפלות כוללים בעיקר:  ציעו. הניסוחים האחרים שההציעו למושג זהאלטרנטיביים ש

חוסר להתנסחות כוללת של קשיים וחסרים שקיימים אצל המטופלים, התנסחויות ספציפיות 

 'חוסר מושלמות'שהמושג  ציינומטפלות  כמהובמקרים בודדים  ,ציפיות גבוהותלקבלה עצמית ו

 יות קונקרטיות. זאצלן באופן אסוציאטיבי למגבלות פימתקשר 

 

 :קשיים וחסרים כלליים

 ניסוחים:  כמהמלכה )פסיכ'( מציעה 

לא הייתי אומרת שחשבתי במילים של חוסר מושלמות. יותר  .לא במילים האלה

במילים של 'לקיחת אחריות על' או של 'להגדיר'. נגיד חושבים על זה כשחושבים על 

לא במילה של חוסר מושלמות. אני חושבת במושגים של  ,אדם בןהאבחנה של ה

 קושי, בעיה. אפשר לדבר במונחים דיאגנוסטיים על סימפטום או מחלה.

 מרים )פסיכ'( מציעה כיוון ספציפי:

יש לי כבר דברים מאוד מאוד בנויים שאני מדברת עליהם בתחילת הטיפול. אחד 

יש כל מיני התפתלויות, ותמיד אנחנו הדברים שאני מדברת עליהם זה שלהתפתחות 

וסוג הפגיעה  ,נפגעים בתוך ההתפתחות שלנו. תמיד תמיד תמיד תמיד אנחנו נפגעים

או צורת הפגיעה מאוד משפיעה על ההתפתחות שלנו. וכיוון שכולם נפגעים, אז 

לכולם יש בעיות התפתחותיות. ואני מנסה למסגר את העניין כבעיה התפתחותית, 

 זה חוסר מושלמות או חוסר שלמו.את תקראי ל
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 נורית )פסיכ'( מציגה אסוציאציה אישית: 

השאלה היא איך מגדירים מוגבלות. אפילו כמטפלת אני ישר הולכת למוגבלויות 

וקשה לי לקבל אותם, כאילו שאין לי גבולות ואין לי מוגבלויות. אני גם פחות  ,שלי

 ל מושגים של קשיים.חושבת על מושגים של מוגבלויות ויותר חושבת ע

 

 :חוסר קבלה עצמית וציפיות גבוהות

  ורד )פסיכ'( מסבירה:

זה הפנטזיות להיות הכול יכול, הכול מסוגל וכו', שזה בעצם אחד מהדרכים לא  

להתמודד אבל רק כביכול להתמודד עם חוסר המושלמות. כשהולכים למקומות 

זה בעצם נובע מהיעדר יכולת ש ,שאני הכול יכול, זה כמו פיתוח של הגנות זמניות

  מושלמות.-לקבל את האי

 סיגל )עו'ס( מוסיפה:

אנחנו נקרא לזה פגיעה נרקיסיסטית שאני לא כל מה שאני רוצה. התחושה הזאת  

של אנשים שיש את מי שאני אמורה להיות שזה מן כזה מישהי מושלמת. אני חושבת 

בה מהתכנים הנרקיסיסטים, כך ישירה. זה נמצא בהר שזה נכנס אולי לא בצורה כל

איפה שאנשים עם הפגימות של עצמי, או לפעמים אנשים ממש משותקים מאיך 

 שהם רוצים להיות, אמורים להיות. ואז אין להם איזה חופש פנימי להיות עצמם.

 וכן רחל )עו'ס( מציעה הסבר אחר: 

ו, או אם אדם מקבל את עצמ :זה תמיד קשור לשאלות של קבלה עצמית מול ביקורת

שהוא כל הזמן בא אל עצמו בטענות ומרגיש שהוא לא מושלם והוא צריך הרבה 

מאוד אישורים מהסביבה, או להשלים עם זה שהוא לא מושלם. אבל המקורות או 

 השורשים של ההתמודדות הזאת נראים לי די מוקדמים.

ת זה נקרא אדם את עצמו. בשפה היונגיאני "זה החלק של חוסר הקבלה של בןוברוח דומה: 

 פסיכ'(.  -)טליה כמובן הצל, החלקים שבמחשבה ראשונה אנחנו לא מקבלים בתוכנו". 

 דנה )פסיכ'( מוסיפה: 

. The enemy of the good is the very good '.הכול או לא כלום'אני קוראת לזה 

ד. עדיף לשאוף לטוב ולא ניתן להגיע למשהו טוב אם מנסים להגיע למשהו טוב מא

ותר מדי טוב. שמנסים להגיע למשהו יותר מדי טוב, עלולים להפסיד את ולא לי

 האפשרות להגיע לטוב.
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 :יתזחוסר מושלמות פי

 אילה )עו'ס( מסייגת:

זה יותר בולט בין אנשים שחוסר מושלמות זה ביחס שלהם לגוף ונכויות או פגמים 

אבל סביב  דברים שיכול להיות שיש להם איזה צורה קונקרטית. ,בכל מיני צורות

משהו שמתלבש נגיד על כאב או כאב נפשי או טראומה, אני לא הייתי קוראת לזה 

  חוויה של חוסר מושלמות מעצמי.

 וברוח דומה נורית )פסיכ'( מתארת: 

או איזו נכות או איזו  :מוגבלות תמיד מתקשר לי למשהו שאתה צריך לקבל אותו

יות. היה לי יותר נוח לדבר אתך על מגבלה. בעצם הבאתי לך סיפור של מוגבלויות פיז

 משהו נורא נורא קונקרטי וספציפי שחל בו שינוי, שזה מעניין. 

 

 ':חוסר מושלמות'קושי עם המושג 

על  עקיפיןמכיוון שאולי הוא מצביע ב ',חוסר מושלמות'שתי מטפלות הביעו קושי ביחס למושג 

 שהיא שאיפה בעייתית בעיניהן. ,שאיפה למושלמות

 סיכ'( מספרת: מלכה )פ

בגלל שאני בכלל לא מאמינה שיש דבר כזה שקוראים לו  .קשה לי עם המושג

כך מבינה מה זה חוסר מושלמות. זה מעניין כי כשאת  אז אני לא כל ,מושלמות

אומרת חוסר, זה כאילו חסר משהו ואפשר להגיע אליו. וההרגשה שלי שזה משהו 

אז בסוף נהיה מושלמים.  ,ונתפתחשאין אותו, לא משהו שכאילו אם נעבוד טוב 

כאילו במילה חוסר אז זה נראה שבסוף זה יתמלא וזה לא יהיה חסר. ובהרגשה שלי 

זה לא שחשבתי על זה, זה  .אין, זה לא משהו שיתמלא. תראי, אני אומרת לך בדיעבד

 בא לי. 

 

 ':חוסר מושלמות'תהליך ביחס למושג 

להצביע באופן כללי על  אפשר 'חוסר מושלמות'ג בנוסף להצעות לניסוחים אלטרנטיביים למוש

 '.חוסר מושלמות'מעין התרחשות של תהליך שהמטפלות עברו במהלך הראיון ביחס למושג 

בתחילת הראיון הן השתמשו יותר בניסוחים אחרים ובמשך הזמן הן השתמשו יותר במושג חוסר 

 מושלמות. 
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 נורית )פסיכ'( מספרת: 

אט לאט... לקח לי זמן עד שהתחממתי על זה. עוד פעם, את אני רוצה להיכנס לזה ל

יודעת, תלוי איך מגדירים את זה. אני כל הזמן מרגישה שיש קשיים, שזה דבר 

דינמי... זה כאילו פרספקטיבה כזאת של קו כזה, את יודעת, קו חתך כזה. לא 

הסתכלתי לפי זה. זה מעניין, כי ברגע שהתחלתי אז פתאום מתחילים לעלות 

 ולבצבץ...

  

  בסוף הראיוןמשוב מסכם לנושא . 3

 "זה מאתגר, זה פותח, זה גורם לי לחשוב"

 ןלאמוד מהי התייחסות, וזאת כדי ראיוןעל הלתת משוב מסכם המטפלות נתבקשו בסוף הראיון 

מרבית מסיכום המשוב עולה ש לאחר שעסקו בו במהלך הראיון. שלב זה,הכוללת לנושא המחקר ב

כיצד וציינו המטפלות השתמשו במילה 'מעניין'  21מתוך כלל  22בנושא.  עניין גילוהמטפלות 

עורר אצלן תהליך מחשבתי במהלך הראיון העיסוק בנושא התמודדות עם חוסר מושלמות 

והזדמנות לחדד הגדרות ותפיסות עולם. בנוסף לעניין שהנושא עורר אצל המטפלות, יותר 

חשבו על נושאים אחרים המשיקים לנושא חוסר תכן שכי יימהמטפלות ציינו במשוב מחצית מ

חדשה. ראייה עבורם זווית יצר אך הראיון על הנושא באופן ספציפי  לפני הראיון, מושלמות

מפגש עם פריזמה חדשה, נקודת ראות אחרת, פתיחות  :ההתבטאויות הבולטות של המטפלות הן

 מחשבתית, אתגר, חידוד מושגים ופוקוס אחר. 

 

 :דושחיו עניין

פעם...  " אני מוכרחה להגיד שזה נורא מעניין. באמת אני אףנעמה )עו'ס( מהרהרת בנושא:  

כלומר אנחנו חושבים על הדברים אבל לא מהנקודות האלה. בהחלט מאוד מעניין. אני אוהבת 

 וכן כרמית )עו'ס( משתפת: .לחשוב על כל דבר מכל מיני צורות... "

הזאת. אני אשמח לקרוא אותה. בגדול אלה אני שמחה שאת עושה את העבודה 

השאלות שמעסיקות אותי... גם הנתינה וקבלה וגם חוסר השלמות העסיקו אותי 

אבל הניסוחים  ,יותר בעבר. אני חושבת שאני עברתי גם בעצמי משהו עם הנושא הזה

 שלך מעניינים. בהחלט יכול להיות שאני אשתמש בהם.
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 אורית )עו'ס( מסבירה:

וזה דבר נורא טוב, כי בעבודה אנחנו עוברים מאחד לשני ולא  ,לחשוב זה גרם לי

תמיד חושבים בגדול על עצם העניין והנושא. בדרך כלל הולכים ממטופל למטופל וזה 

שאפשר להסתכל עליו, להעמיק בו. וכן עניינו אותי השאלות  ISSUE-פחות נושא כ

 ייחס לדברים.שלך, כי זה מאתגר, זה פותח, זה גורם לי לחשוב ולהת

"...זה מאפשר לנסח דברים מנקודת מבט שאני לאו דווקא חשבתי עליה, ודנה )פסיכ'( מוסיפה: 

אילה )עו'ס(  על הפריזמה הזאת, אבל אני כן חווה אותה, כן עובדת עם זה עם מטופלים".

"זה תמיד מעניין לחשוב על דברים ולחשוב עליהם באיזה שפה אחרת או פריזמה מהרהרת: 

ובניסוח או מאיזה זווית אחרת. זה מעניין כי זאת לא זווית שהייתי בוחרת בה, דווקא זה".  אחרת

"מעניין אותי הפריזמה הזאת, ההסתכלות הזאת על הציר הזה של מושלמות או חוסר דומה: 

 .עו'ס( -)סיגל  מושלמות "

 

 :קושי עם נושא המחקר

מכיוון  ,אה במשוב קושי עם נושא המחקרלעומת התגובה של עניין וחידוש, אחת המרואיינות ביט

 והניסיון להגדיר אותו הופך אותו לפשטני מדי.  ,נראה לה מדי נדוש ומוכר ואשה

 ורד )פסיכ'( מספרת: 

ולפי זה את בונה את הדברים... מצד שני  ,את לקחת איזה מושג של היומיום כזה

הפתולוגיה המון המון תאוריות עוסקות בזה. כל הפיתוח הפסיכואנליטי על 

הנרקיסיסטית עוסקת בזה, יש המון כתוב על זה... זה כאילו לקחת את זה בצורה 

הכול את שואלת שאלות  אפשר לענות על זה וסך ,יחד עם זאת קצת פשוטה...

שנותנות לי אפשרות להגיד כל מיני דברים, זאת אומרת יש משהו בזה שהוא מגרה 

 ומאתגר ואפשר לבנות. 
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 המטפלותתיאורי ודדות עם חוסר מושלמות על פי התמחלק ב': דרכי 

 : דרכי התמודדות עם חוסר מושלמות2מס. תרשים 

 

 

 

בחלק זה מוצגות דרכי התמודדות שונות עם חוסר מושלמות. היבט אחד של נושא זה כולל את 

הגדרת המטפלות בנוגע לגישתן הטיפולית להתמודדות עם חוסר מושלמות בתחילת הראיון. היבט 

כולל תיאור של דרכי התמודדות של המטופלים עם חוסר מושלמות. תיאור זה יוצג על פי  נוסף

הנרטיבים של המטפלות בהתייחס למקרה טיפולי מדגים הן בתחילת הטיפול הן בסופו. המטפלות 

נתבקשו לתאר את הנזכר לעיל גם לאור אלטרנטיבות שהציעה המראיינת לדרכי התמודדות 

חילת טיפול הן בסופו. בנוסף לכך נשאלו המטפלות מהי התייחסותן שנמצאו בתאוריה הן בת

להצעת המראיינת לאלטרנטיבות לדרכי התמודדות. בסוף החלק הזה נתבקשו המטפלות להגדיר 

 מהי גישתן הטיפולית להתמודדות עם חוסר מושמות בסוף הראיון.

 

  גישה טיפולית לדרכי התמודדות בתחילת הראיוןת הגדר. 1

המטפלות נתבקשו לתאר בשפה שלהן מהי גישתן הטיפולית לדרכי התמודדות עם חוסר בחלק זה 

תהליך הטיפולי. המטרה היא ללמוד האם אכן קיימת אצל המטפלות גישה מסגרת המושלמות ב

הן  כיצד –ואם כן  ,תהליך הטיפולימסגרת הטיפולית מוגדרת להתמודדות עם חוסר מושלמות ב

שלהן. על מנת לאפשר למרואיינות להתייחס לשאלה מנקודות  מגדירות את הגישה הטיפולית
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שונות: מהי הגישה הטיפולית שלהן להתמודדות עם חוסר מושלמות, מהי התמודדות רצויה  מבט

בעיניהן להתמודדות עם חוסר מושלמות, ומהי בעיניהן התמודדות רצויה עם חוסר מושלמות 

טים שונים של אותה שאלה וסך הכול ניתנו היב מצייניםבסוף טיפול. מאחר ששלושת הסעיפים 

תשובות דומות לשאלות השונות, התשובות קובצו יחד לקטגוריה אחת של הגדרת הגישה 

 הטיפולית של המטפלות בתחילת הראיון.

המטפלות הגדירו את גישתן הטיפולית להתמודדות עם חוסר מושלמות באופנים רבים ומגוונים.  

ובנוסף לכך נמצאו  ,מצאו דרכי התמודדות משותפים לכולןמתוך התיאורים של המטפלות נ

. בתחילה יתוארו מעטות הגדרות ייחודיות של דרכי התמודדות נוספים שהוצגו אצל מטפלות

ולאחר מכן יתוארו ההגדרות  ,ההגדרות הבסיסיות שהיו משותפות למספר רב של מטפלות

 הייחודיות. 

 

  "מושלמותה חוסר ים עםלהשל "  -וקבלתו  חוסר מושלמותעם השלמה 

הוצגו באופן בולט כמרכיבים דומיננטיים בקרב המטפלות וקבלתו חוסר מושלמות עם השלמה 

בתארן את גישתן הטיפולית להתמודדות עם חוסר מושלמות בטיפול. מרכיב ההשלמה בולט הן 

ה בתכיפות השימוש במושג בקרב המטפלות והן בכך שהוא הופיע כבר בתחילת הראיון כתשוב

המטפלות הציגו את ההשלמה כמרכיב בלעדי בתהליך  21 שש מביןשל המטפלות.  הראשונ

מטפלות הציגו את ההשלמה כמרכיב אחד מתוך מרכיבים אחרים בתהליך.  21-ההתמודדות ו

שהאלמנטים השלמה וקבלה הופיעו אצל כל המטפלות כחלק הכרחי מתהליך  ,אם כך ,נמצא

ושלמות. מרכיב ההשלמה מוצג כקטגוריה נרחבת אשר ההתמודדות של המטופל עם חוסר מ

מפורטת לתתי נושאים שיוצגו בחלק זה הכוללים: השלמה רגשית, השלמה קוגניטיבית, השלמה 

 , והשלמה עם המציאות החיצונית. פנימית וקבלה עצמית

 

 : השלמה רגשית

 ארו את תהליך ההשלמה כהשלמה במישור רגשי יותר. ימרבית המטפלות ת

אחד לא מושלם ויש לזה אפקט... בקבלה, בהבנה, באמפתיה, -"באמת אף)עו'ס( מתארת: זהבה 

 ברוח דומההנושא של חוסר מושלמות".  –בסובלנות, בסבלנות, באנושיות. זה מאוד אותנטי 

" התמודדות רצויה היא היכולת להיות עם הקושי, להיות עם החוסר. לא  שירה )פסיכ'( מוסיפה:

 שיקבלו את הקשיים". אך עצם היכולת לקבל את זה... לכל דבר יש פתרון,
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 אורית )עו'ס( מדגימה:

פוגשים את זה ביומיום בהמון המון דברים. גם אצל הילדים שלי אני רואה את זה 

ספר ולא היה היום במרכז  הילד שלי מספר שחזר מבית -בדברים הכי יומיומיים 

תך ומצד שני להשלים עם החוסר החברה. איך לעזור לילד לדעת שלא כולם יאהבו או

 מושלמות הזאת. 

 מרחיבה: וורד )פסיכ'(

כשמדברים על חוסר מושלמות של האדם ומגבלותיו, בעצם מדברים על בן אדם שלא 

לא  –מסוגל להשלים עם זה שהוא לא מושלם. כי בהגדרה, זה מה שאנחנו 

של היעדר מושלמים. הפנטזיות למושלמות קשורות ישירות לחוויה בלתי נסבלת 

המושלמות, שאי אפשר שלא להיתקל בו בתוך כל החיים של בן אדם. אז לאן זה 

מוביל באופן אוטומטי? הפנטזיות להיות הכול יכול, הכול מסוגל וכו', שזה בעצם 

 מהדרכים לא להתמודד אלא רק כביכול להתמודד עם חוסר המושלמות... תאח

 . מושלמות-ר יכולת לקבל את האיזה בעצם נובע מהיעד ,פיתוח של הגנות זמניות

 

  : השלמה קוגניטיבית

 ארו השלמה במישור קוגניטיבי יותר. יתמעטות מטפלות 

 טליה )פסיכ'( מתארת: 

ל צריך להבין שאנחנו לא מושלמים. זה דבר שהרבה פעמים אני מדברת וקודם כ

וגם על זה שוודאי שבכל אחד מאתנו יש את החוסר. גם אנחנו לא מושלמים  ,עליו

העולם שאנחנו חיים בו לא יכול להיות מושלם... סתם ככה, איזה דוגמה של אישה 

שהגיעה עם קושי, והיא הייתה מאוד עסוקה בשאלה 'למה '. ואני אמרתי לה בעצם 

וכמה זה כאילו לא דרך  ,נורא קל על הדברים השליליים להרגיש כמה זה לא הוגן

ם. פה אני מדברת על זה שכבר הטבע. הדברים הטובים כאילו מובנים מאליה

בפרקים הראשונים של התנ "ך הרע נמצא שם. החולשות, הרוע, כאילו זה בסיס 

זה לא משהו שהוא מוזר או בעייתי. צריך רק לדעת איך להתמודד עם  .הקיום שלנו

 זה.
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 פנימית סובייקטיבית: השלמה קבלה עצמית על ידי 

דגש  . הן שמוקבלה עצמיתהשלמה ובתהליך של ארו את החשיבות שקיימת ימרבית המטפלות ת

השלמה סובייקטיבית פנימית של האדם עם חוסר המושלמות שבו לעומת צורך באישור  עלעיקר ב

 חיצוני על מנת להשלים עם חוסר המושלמות.

 חדוה )עו'ס( מספרת:

אני חושבת שמישהו שמגיע לטיפול סובל. זה לא משהו אובייקטיבי, זה סובייקטיבי 

אדם לא מרוצה מעצמו ומרגיש שהוא רוצה שמשהו יהיה אחרת. זה לאו דווקא  שבן

יתבטא בעשייה, אבל זה בהרגשה פנימית שיוכל להבין או לקבל את עצמו. השאלה 

אדם מושלם. הרבה אנשים שבדיכאון  באמת על המושלמות, אם יש דבר כזה בן

נשים שאנשים מרגישים חוסר ערך. אפשר לתרגם את זה לחוסר מושלמות. יש א

מבחוץ חושבים שהם עשר, ובטיפול יוצא כמה שהם מרגישים לא שלמים או לא 

ידי  שייכים או לא נוח עם עצמם. אז מה שחשוב זה להגיע לשינוי הפנימי שזה על

 .עצמנו קבלה, הכרה וקבלה של

 מטפלות:  כמהברוח דומה מוסיפות 

שאפשר להשלים בצורה בטיפול, אני מראש מדברת על האדם ושלמותו, לא כדבר 

שהמהלך שלנו והחקירה שלנו תהיה  ,אובייקטיבית אבל בצורה לגמרי סובייקטיבית

למרות שאנחנו נתייחס בטיפול  ,חקירה סובייקטיבית ובכלל לא אובייקטיבית

אבל שהתהליך ההתפתחותי של כל אדם ואדם  ,לדברים שכולנו יכולים לדבר עליהם

דר הזה שלנו, אנחנו לומדים ובודקים מי האדם הזה הוא יחידי וספציפי לו. ופה, בח

כי הוא שונה ומיוחד ואחר מכל אדם אחר. זוהי שלמות ולא מושלמות.  ,שיושב מולי

החקירה היא כלפי משהו יותר שלם באדם הספציפי הזה ולא ביחס למכלול האנשים 

אדם מנסה להגיע לפיתוח היכולות  בעולם, לאוכלוסייה הכללית. שלם זה שבן

ובזה הוא יגיע אל עצמו, יכיר  ',הוא'הנפשיות, השכליות, הרוחניות שלו באשר הוא 

ואז  ,את עצמו, ידע את עצמו. זה סוג של הגעה ואתה תרגיש עם זה משהו טוב ומוכר

בהיותי אדם יש לי 'לא יהיו לך שאלות לגבי הדבר הספציפי שאתה השגת אותו... 

  .פסיכ'( -)מרים '.בחיים זה להשלים והעבודה הפנימית שלי ,ויהיה לי לא שלם

 ומלכה )פסיכ'( מוסיפה:

אני הייתי רוצה לראות את המטופלים מתגברים מעצמם, לא באמצעות השני... 

. 'אני אחיה עם פחות ואני אשלים'טיפול מוצלח אולי היה יכול להביא אותה להגיד, 
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ת האהבה שהיא תבין שגם אם היא חושבת שזא ,לוקודם כ ,אני רוצה בשבילה

האחת והיחידה שיכולה להיות בעולם, אז יש עוד הרבה אפשרויות למלא את החסר 

ידי בחור אחר שהיא תרגיש מושלמת או  הזה. לפתוח זה גם להבין שזה לא רק על

שהיא תרגיש מאושרת. אלא היא צריכה למצוא דרכים משל עצמה, למצוא משהו 

כי אחרת זה  ,תלויה במקור חיצוני שמעניין אותה ללמוד, לעבוד, ליצור ולא להיות

שתרגיש שהיא יכולה להיות שמחה עם עצמה.  ,כמו להחליף סימפטום בסימפטום

וגם אני אומרת לה שזוגיות יותר בריאה תיווצר כשהיא תהיה מישהי שלמה עם 

 ,עצמה ושהבן זוג יהיה מישהו שיהיה על ידה ולא ישלים אותה. להשלים עם זה

 את הדרך שהכי טובה בשבילה להתמודד.לקבל את המצב ולמצוא 

 שרה )פסיכ'(: מדבריתיאור נוסף עולה 

אני באמת שמחה כשאני רואה שהם מסיימים טיפול ויש להם כלים יותר מתאימים 

פעם לא חשבתי על זה במונחים האלה, אבל  מושלמת הזו. אני אף-למציאות הלא

יב לה, אך נגיד שזה כך אוהב להקש באמת הבעל לא נהפך עכשיו בעל מקסים שכל

ואז המציאות שלה היא גם  ,יותר טוב והיא מתמודדת יותר טוב עם הדברים האלה

כי היא השתנתה, אז זה גם משתנה  ,יותר טובה. זה לא רק בראש שלה, זה באמת

ל, היא צריכה להשתנות בשביל עצמה... שהצורך של שינוי פנימי וממול... קודם כ

הו ישתנה אלא כדי שאני אשתנה, שאני אחווה יהיה בלתי תלוי. לא כדי שמש

אדם הכי חשוב עכשיו זאת היא ולא הוא. ואז עצם זה  אמוציות אחרות. פתאום הבן

שתשומת הלב של המטופל מופנה ומרוכז בעצמו, אז יש איזה השקעה ליבידינלית 

 ומעניינת בעצמו. 

 וסיגל )עו'ס( מסיקה: 

אני האמיתי ושל האני המזויף. -ין של הלמדתי מהאסכולה האנליטית ודינמית, בעני

אם אני מבינה שהאני המושלם זה משהו של אני מזויף, אז אני מנסה להגיע עם 

המטופלים לאני האמיתי, לזהות את עצמם, לזהות את התגובות שלהם, את הזהות 

 הייחודית של עצמם. 

 

  :השלמה עם המציאות החיצונית 

ם עסוקים בחוסר מושלמות שקיימת בסביבה החיצונית, ארו מקרים שמטופלייתמעטות מטפלות  

 מושלמות של עצמם. הבמיוחד כאשר קיים קושי לעסוק בחוסר 
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 מלכה )פסיכ'( מתארת:

אלא הם כועסים על  ,בשירות הציבורי הם לא באים כי הם חושבים שיש להם בעיה

לא או החברה נורא  ,או ההורים נורא לא בסדר ,העולם... הבעל נורא לא בסדר

החבר שלה עזב אותה, הייתה הרגשה של פצע, כמו משהו חסר בפאזל, איזה  בסדר...

חתיכה חסרה. היא הרגישה שכאילו צריך להשלים את הפאזל הזה רק על ידי חבר 

וזו הדרך היחידה להשלים. ואני אמרתי לה שעד שהיא לא תתגבר בתוך עצמה, 

חתיכה החסרה זמנית, אבל תמצא איזשהו פתרון אחר, אז החבר הזה ישלים את ה

 זה לא יהיה קשר טוב, זה לא יהיה קשר בריא.

 -"לפעמים, שיותר קשה למטופלים לקחת בעלות על האיאצל אסנת )פסיכ'(:  שמעהטענה דומה נ 

 מושלמות, אז הם עסוקים באי מושלמות של הסביבה שלהם". 

 חדוה )עו'ס( מהרהרת בנושא:

יש הרבה בנות שבאות דווקא  .מודדות שלהםבקבוצה שלי אני מנסה לראות מה ההת

בגלל הקושי בחיים שהן לא מצליחות להתחתן... טיפול לאו דווקא יביא להן חתן. 

כאילו היעד שלי זה לא שמישהו ישלים את מה שחסר אלא הרבה פעמים ההבנה 

וקבלה של עצמם ומה שיש להם. לא כל אחד מיועד אולי להתחתן או למצוא את הבן 

זוכרת שזה לקח לי זמן להבין את זה. זה היה נורא קשה לסיים טיפול  זוג. ואני

שבסוף אין למישהו את הבן זוג במציאות. זה לא אומר שלא ימצא, אבל כאילו זה 

 לא מדד... 

 

 מרכיבים נוספים שתוארו כחלק מתהליך ההשלמה

כוללים:  והםמטפלות כחלק מתהליך ההשלמה כמה ארו יבחלק זה יוצגו מרכיבים נוספים שת

ויתור ואבל על הפנטזיה של מושלמות, התמודדות עם מחסומים שמונעים להגיע להשלמה, 

מה שאין בין ההתמודדות עם חוסר מושלמות כתהליך דינמי עמוק ומורכב, איזון בין מה שיש ו

 וחוויה של ערך עצמי למרות חוסר המושלמות. 

 

 :ויתור ואבל על הפנטזיה של מושלמות

כחלק יחסו לצורך בתהליך פנימי של ויתור ואבל על הפנטזיה של מושלמות מטפלות התי שש

 ההשלמה עם חוסר מושלמות. מהדרך להתמודדות עם 
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ויתור של הפנטזיה הזאת של המושלמות ו"אני מנסה לעבוד אתם על הזהבה )עו'ס( מספרת: 

 בעצם".

 מטפלות הרחיבו רעיון זה: כמה מן ה

מושלמות שלו, זה דורש תהליך של אבל -האי אני חושבת שבשביל שאדם יקבל את

על הפנטזיה של מושלמות. עכשיו, תהליך של אבל זה דורש שיפסיקו להילחם כנגד 

כי הרבה פעמים מה עושים? כדי לא להרגיש את הכאב הכרוך בזה  ,האבל הזה

לרוב זמניות,  ,שמרגישים לא מושלמים, את האכזבות, את הכעסים, מפתחים הגנות

עצמנו שאנחנו מי יודע מה. עכשיו, בשביל להתאבל על כל מה שיש ומספרים ל

להתאבל, שאנחנו באמת לא מושלמים עם כל מיני מגבלות וכולי וכולי, זה דורש 

כך להיפגש עם כאב? אז בעצם, ההצעה היא שבתוך  להיפגש עם כאב. ומי רוצה כל

אב הזה. שזה בליווי וביחד עם המטפל, תהיה אפשרות של להיפגש עם הכ ,הטיפול

נכון, אני מוגבל ואין לי, אני לא הכול יכול וכולי. אז בדרך הזאת למצוא דרכים גם 

 פסיכ'(.-)ורדלנקז את כל הכאב. 

 נורית )פסיכ'( טוענת: 

סיסטי הופך את זה למשהו בלתי עביר. אני מאוד מקווה שלכל אחת יהיה יהצד הנרק

שהי אמביוולנטיות מאוד גדולה אבל אם למשל נגלה שמאחורי זה יש איזו ,בן זוג

לגבי הרצון לבן זוג, אז אני אלווה את המטופלת באבל על הרצון הזה ואולי בוויתור 

עליו. זה כמו השלמה כזאת או משהו כזה. אם זה משהו שהיא יודעת שזה לא יהיה, 

ויש  ,אז יכול להיות שזה גם משהו שיהיה צורך ללוות. השעון הביולוגי דופק למשל

  ריך לקבל איזושהי החלטה שצופנת בתוכה אבל.רגע שצ

 ברוח דומה:

זו הדרך שלהם בכל זאת  .אני חושבת שהמון אנשים, זה מה שהם יכולים להגיע אליו

אדם  להיות מאושרים בנישואין ועם הילדים ובעבודה... זאת אומרת, זה ברור שהבן

יאות שלו. זה יודע את זה, אבל הוא מסתדר באופן שהוא בעצם גם מתבגר עם המצ

לא רק מתבגר, זה גם לפעמים קצת פסיבי ולפעמים קצת בהרגשה שזה מה שיש, את 

מבינה. וזה יותר טוב מה שיש מאשר אם זה לא היה בכלל. ואני מאוד מכבדת את זה 

אדם להגיע למשהו יותר טוב, אבל  היום. זאת אומרת שאני מאוד מנסה לעזור לבן

 פסיכ'(.-)שרהית שלו. בתוך המציאות הריאלית, המציאות
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 :מחסומים שמונעים להגיע להשלמה

מטפלות ציינו שלדעתן חלק חשוב בתהליך ההשלמה הוא הסרת מחסומים של דברים  שש 

שליליים שיכולים למנוע להגיע להשלמה, שכוללים: רגשות אשמה, ביקורתיות, שיפוטיות 

 וציפיות גבוהות. 

 

 : ציפיות גבוהותו ביקורתיות ,שיפוטיות, הסרת רגשות אשמה

 אורית )עו'ס( מתארת:

המטרה שלי שהמטופלים יפנימו איזשהו קול, אם הוא מרגיע, אם הוא מקבל, אם 

הוא עוזר לראות את הקושי שלהם גם קצת אחרת. אם הם ראו את זה עד עכשיו 

ככישלון של ההורה  :ככישלון שלהם, אז יכול להיות שאפשר לראות את זה אחרת

 להיות שמה. לאו דווקא לקחת את כל האחריות על עצמם.לא לראות ולא 

  טליה )פסיכ'( מספרת:

לפעמים הדגש כולו שמבקרים כל הזמן ושופטים, השופט הפנימי הזה. אז צריך 

ל צריך קבלה של זה שלא מושלמים ולא ולנסות לזהות אותו ולהתמודד אתו. קודם כ

מסוגלים לומר לעצמם מה לא ושיהיו  ,והמציאות לא תהיה מושלמת ,יהיו מושלמים

  פסיכ'(. -)טליהמושלם, אבל לא בכעס ולא בשיפוטיות ולא בביקורת, אלא בהשלמה. 

 זהבה )עו'ס( מספרת: 

הרבה פעמים מערכת האמונות של אנשים על עצמם בנויה מתוך ציפיות שהם 

 גבוהות מדי. ברגע שהציפיות הן נורא נורא גבוהות אז גם התסכול הוא נורא גבוה,

והרגשת הנחיתות היא נוראה ויש פגיעה בערך עצמי. הרבה פעמים אני אומרת את 

אם '. יש לי כמה מטופלים שזה הנושא, התחושה הזאת של 'אחד לא מושלם אף'זה, 

אני מנסה לראות מאיפה זה בא,  ...'אני לא קיימת, אני לא שווה ,אני לא מושלמת

שזה סוג של הזדהות עם קול של כי הרבה פעמים אני שומעת  ,עם מי הם מזדהים

ציפייה מהם, כאילו שזה איזשהו סוג של קשר שמצפים למושלמות ולא עומדים 

 בציפייה הזאת ומזדהים עם הציפייה הלא מציאותית הזו. 

"יש את המושלמות הנרקיסיסטית, שאני צריך להיות הכי טוב בעולם כדי  אורית )עו'ס( מתארת:

ו בגלל שאני צריך לפצות על איזה ציפיות לא ממולאות של הורה לענות על הציפיות של מישהו א

 למשל". 
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 ואסנת )פסיכ'( מדגימה:

באמת הבוסים  .היה נורא ברור שהמטופלת לא שומרת על עצמה מספיק בעבודה

טיפסו לה על הראש, ושאצלה היה רצון להיות הכי בסדר שאפשר. חלק מהעבודה 

גבול ולהיות מסוגלת לראות את הדרישות הייתה להקשיב לאיפה היא צריכה לשים 

שהיא תוכל לראות איפה הדרישות הם רציונליות וסבירות,  :בצורה קצת נפרדת

האם זה  ,ואיפה היא לא יכולה ולא חייבת להיענות בצורה אבסולוטית לדרישות

 משהו שמישהו מבחוץ מחליט או היא תחליט. 

 

 :תהליך דינמי עמוק ומורכב

א תהליך דינמי עמוק ימושלמות הההשלמה עם חוסר הלכך שעצם  מטפלות התייחסו כמה

ומורכב שדורש הקשבה מעמיקה, גמישות, הכלת מורכבות ואפשרות להתפתחות על מנת לאפשר 

 למטופל תהליך טיפולי מקדם.

 מטפלות הרחיבו רעיון זה:מספר  

ן מה אני רואה את הדברים כקשיים ואני רואה קושי כדבר דינמי. המטרה היא להבי

המשמעות של המוגבלות הזאת. כל קושי מקבל משמעות אחרת. כלומר קושי אחד 

ואז נשאל למה זה ככה נתקע. יש לי  ,יכול להיתפס כדבר באמת בלתי ניתן לשינוי

תפיסה מאוד דינמית של האדם ושל היכולת שלו לממש את עצמו אם הוא רוצה את 

ל כזאת עוצמה טוטלית. אני זה. באמת השאלה למה הוא תקוע שמה ולמה זה מקב

קודם כול מנסה להבין. אני מקשיבה לחוויה הזאת, לייאוש הזה, לאמירה שאין 

סיכוי שיקרה משהו. אז מנסים לבדוק. יש אחת שמוכנה לעשות את כל העבודה 

השחורה. מטופלת אחרת חווה את זה כאיזה עין הרע. היא פשוט לא מבינה למה זה 

 פסיכ'(.-)נוריתבדינמיקה שתוקעת מאשר בדבר עצמו. קורה לה. אני יותר עסוקה 

 תיאור נוסף עולה אצל שרה )פסיכ'(: 

כלל יש את השלב  אני הייתי אומרת שבטיפול יש התפתחות של מסלול מסוים. בדרך

לבוא ולהתלונן על זה שהמציאות היא באמת פוגעת ומאכזבת  :של ההתלוננות

ולאט  ,ב לזה באמת באמפתיה וכוליומתסכלת. אני חושבת שזה מאוד חשוב להקשי

ולאט לאט להיכנס לשלב  ,אדם יותר מודע מה התפקיד שלו במה שקורה לאט הבן

י דרך תגובה ל ידשל לראות את הדפוס, לראות איך משמרים על תגובות מסוימות ע

כך יש את השלב של,  כך באמת יש טיפ טיפה תפיסת מרחק. אחר של המטופל.. אחר
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? כל זה לוקח זמן. זה יכול להיות על ידי לחשוב 'מת לעשות אחרתאז אולי אפשר בא'

כך בלתי נסבל, אחרי הסכמה כביכול בין שתינו שזה  למה המצב הלא מושלם כל

 'ך מעצבן אותך?-מה יש לך שזה כל'באמת בלתי נסבל. לא מדובר כאן על אמירה 

ם. אבל לא להתחיל עם המשחקים האלה של הפסיכולוגי ,אלא לקבל שזה מעצבן

. ואז מה 'כך מעצבן עכשיו ננסה לראות למה זה כל : 'שמים את זה בצד ואומרים לו

שקורה, שיש גיוס של העניין הרגשי האינטלקטואלי של המטופלת בעצמה. סוף סוף 

 היא שחררה קצת וזה הרבה יותר מעניין. 

 למצוא טענה דומה:  אפשרבדוגמאות הבאות 

בדרך כלל באים עם חרדה או דיכאון או איזה  אני חושבת שצריכים קודם להבין.

רגש שמלווה בהרגשה רעה שפונים לטיפול ומתוך כך רוצים איזה שינוי. אז קודם 

אם אנחנו מודעים שיש סיבה לזה, שזה לא נפל מהשמים, אם אנחנו נבין מאיפה זה 

 עו'ס(.-)חדוהאדם.  בא, זה משהו שכבר מרגיע ומארגן את הבן

"הגישה שלי היא גישה דינמית והרבה פעמים זה קשור לבעיות יותר עמוקות  רחל )עו'ס( מתארת:

של קבלה עצמית מול ביקורת. המקורות או השורשים של ההתמודדות הזאת נראים לי די 

"אני חושבת שהאתגר בנושא הזה של התמודדות עם חוסר וסיגל )עו'ס( מוסיפה:  מוקדמים".

 לפעמים זו עבודה מאוד קשה".  הכעס ... זה מאוד תוקע,מושלמות זה העניין של הכאב והתסכול ו

 

 איזון בין מה שיש ומה שאין:

כחלק  הכרה בחסריםהקיימים ובין מטפלות התייחסו לצורך באיזון בין הכרה בכוחות  כמה

 מתהליך ההשלמה. 

שה זו בדרך כלל המטרה בטיפול. בין ההרג ."איכשהו צריך ליצור איזון אחר נעמה )עו'ס( מציעה:

 של ההצלחה, היכולות, הכוחות לבין התחושה שלא הצליחו, שלא מושלמים, שיש כישלונות". 

 בכיוון דומה אורית )עו'ס( מוסיפה:

אני חושבת שכל מטופל שמגיע לטיפול יגיד שהוא היה רוצה שבטיפול יעזרו לו לקבל 

יפול את עצמו יותר טוב. אם נלך כאילו על האמצע, לא על הפתולוגיות שבאים לט

כדי לקבל הערצה או משהו כזה, אלא על המקרים הנוירוטיים החביבים, אז יש להם 

איזה ציפייה כזו, שהם סובלים מכל מיני פערים והם רוצים להרגיש פחות פערים עם 

מה שהם היו רוצים... וגם לעזור להם להרים את עצמם למקום שהם בכל זאת 

 . איזה מקום באמצע. לא מושלם, אבל טוב יחסית :ירגישו אתו טוב
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משהו שיותר  ..."יש משהו היום יותר מתון באיך שהיא רואה את עצמהורד )פסיכ'( מסיקה: 

מאוזן ביכולת לתפוס את עצמנו, גם כבני אדם מוגבלים מצד אחד, אבל גם כבני אדם מסוגלים 

 מצד שני". 

 

 ערך עצמי למרות חוסר המושלמות:

חשוב שלמטופלים  וקבלתו חוסר מושלמותעם השלמה מטפלות טענו שבמסגרת תהליך המספר 

 תהיה חוויה של ערך עצמי למרות חוסר המושלמות. 

 רעיון זה מוצג באופנים שונים: 

זה תהליך של נכונות, איך שאני מנסחת את זה, להשלים עם הפגיעה במירכאות או 

 סיסטית שאתה לא מושלם ובכל אופן יש לך ערך. זאת עבודה מאודיפגיעה נרק

 – אטית. זה לא רק השלמה כי השלמה יכולה להיות אבל. אלא באמת ברמה של

אוקי, לראות את כל שאר הדברים שיש לי להציע לעצמי בכל הרמות וההתפתחות 

 פסיכ'(. -)דנהיש לזה ערך גם אם זה לא שלמות.  .שלי בחיים

 אסנת )פסיכ'( משתפת:

ערך עצמי טוב שבגלל החוויה  בגדול הייתי רוצה שתהיה למטופלים מספיק חוויה של

הזאת של קומפטנטיות ומסוגלות ויכולת, אז מתוך זה, החוסר מושלמות יהיה משהו 

משהו שגם לא פוסל אותם בעיני עצמם ולא פוסל  ,נסבל, משהו שאפשר לחיות אתו

שהערך העצמי מאוד נמוך אז כל פגם או כאחרים בעיניהם כשיש חוסר מושלמות. 

פי התכנית או כל משהו שלא מגיעים לאיזה אידאל, זה יכול כל משהו שלא הולך ל

להביא לאיזה פסילה. אני חושבת שכשיש מספיק ערך עצמי טוב ומספיק הרגשה של 

 קומפטנטיות, אז יש משהו יותר סלחני לאיפה שהדברים לא הולכים. 

 בכיוון דומה:

 ,לא מושלם הייתי רוצה שתהיה ראייה יותר מציאותית במובן הזה שאף אחד מאתנו

שגם יוכלו להכיר במה שהם כן טובים בו ולחיות יותר בשלום עם מה שהם לא 

ל להכיר בחולשות ולחיות אתן יותר בשלום. יש וטובים בו, עם החולשות. קודם כ

דברים שניתנים לשינוי ולעיבוד ויש תכונות שלעולם לא תהיינה בשליטה או 

את זה. וגם לראות את הצד החיובי תשתנינה. להכיר בזה שאנחנו בני אדם ולקבל 

 עו'ס(.-)רחל לא רק מה שאין, אלא מה שיש. ,של מה שכן יש
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הייתי רוצה לקבל את עצמי ואני רוצה שגם המטופל יקבל את עצמו כלא וכרמית )עו'ס( מוסיפה: "

 גם אם הוא לא מושלם".  ,ושיצליח לאהוב את עצמו ולחיות בשלום עם עצמו ,מושלם

 

 ותנוספ דרכי התמודדות

 כמההוצגו על ידי המטפלות  זההשלמה עם חוסר מושלמות כדרך התמודדות עם חוסר לבד המ

 מושלמותהארו גישה של תיקון חוסר ימהמטפלות תמחצית נוספות. כמעט  התמודדות דרכי

 שלושארו גישה של רווחים ודחיפה קדימה מתוך חוסר מושלמות, וימטפלות ת ארבע; ושינוי שלו

 ו גישה של תלות בזולת כגישה פילוסופית. ארימטפלות ת

 

  :תיקון ושינוי

ולא  התוספת לכאו מגישת ההשלמה הגישה של תיקון ושינוי הוצגה על ידי המטפלות כחלק 

 כגישה בלעדית. 

 יהודית )פסיכ'( מתארת:

הייתי אומרת שאני מאמינה שיש דברים שאפשר לתקן. בשבועות האחרונים רץ לי 

: 'תאמין שאם אתה יכול לקלקל, אתה גם יכול לתקן'. לא המשפט של רבי נחמן

בכול הטיפולים כמובן, אבל בטיפולים המוצלחים, אני רואה שאפשר להתגבר על 

אפשר במידה מסוימת לרפא אותן, לתקן אותן. אני  .נקודות הטראומה של הילדות

שאני  חושבת שאני מביאה גישה די אופטימית לטיפול. הטיפולים הכי מצליחים שלי

עושה, כשאנשים אומרים 'קיבלתי את החיים בחזרה', או 'הטיפול שינה את החיים 

ואני מרגישה שאנשים יוצאים מהטיפול עם  ,שלי'. זה מאוד טוב כמובן לאגו שלי

 איזה מין חיוניות חדשה. זאת אומרת, כוח להתמודד. 

 נורית )פסיכ'( מצהירה:

עם מטפלת שמאמינה שאפשר לעשות אני מאמינה שהשמים הם הגבול. יש לך קטע 

הכול. כל קושי מקבל משמעות אחרת אצל כל אחד. איפשהו יש לי תפיסה מאוד 

דינמית של האדם ושל היכולת שלו לממש את עצמו אם הוא רוצה. אז זו באמת 

השאלה, רוצה או לא רוצה. המון פעמים העוצמה הטוטלית הזאת מראה שבן אדם 

ר להגיד שזה חסר סיכוי מאשר לעשות את הדרך מפחד מלהתמודד. עדיף לו כב

ולשנות את זה. או לקבל את זה שזה לא יהיה בדיוק מה שהוא רוצה וזה יהיה 
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אז אני כן  ,אחרת. אני רוצה לתת להם את המרחב לדעת מה הן רוצות. אם הן רוצות

 רוצה לעזור להן כמה שאפשר להשיג את רצונן.

 ותיאור נוסף:

אדם להגיע למשהו יותר טוב, אבל בתוך המציאות  לבןאני מאוד מנסה לעזור 

מאוד פשוט, אני רוצה -דומא-הריאלית, המציאותית שלו. אני אגיד משפט מאוד

שהמטופלים יתמודדו יותר טוב מאיך שהם התמודדו עד עכשיו. זאת אומרת 

אדם  שהציפיות שלי גם הרבה יותר מציאותיות. זאת אומרת, כל פעם שאני רואה בן

ואז יש לו כל מיני הישגים בתחום הזה  ,ח להגמיש את הדפוסים הלא רצוייםשהצלי

אך לא רק בגלל  ,שהוא בא ומלקט אותם. אני נוטה להרגיש את עצמי גם בגלל הגיל

ספר וקרה לי את זה  אימא שהילדים באים ואומרים, קרה לי את זה בבית והגיל, כמ

פל שמרגיש שהפעם הוא הגיב . ואני מאוד שמחה מהשמחה של המטו'עם החברה הזו

 -)שרהאחרת ושהוא שמח על זה. זה יכול להיות הישגים קטנים של היומיום. 

 פסיכ'(.

 כרמית )עו'ס( משלבת בין גישה של השלמה וגישה של שינוי ותיקון: 

יש לזה שני חלקים עיקריים... אחד שהמטופל יקבל את עצמו כלא מושלם ויצליח 

ם עם עצמו ולא להעניש את עצמו, לא להרגיש אשם לאהוב את עצמו ולחיות בשלו

ואני לא חושבת שהוא  ,וכולי שהוא לא מושלם. החלק השני שהוא לכאורה סותר

סותר באמת, זה לקיחת אחריות לתקן את מה שלא מושלם. זאת אומרת לא להגיד 

אז לא נורא, אז עכשיו אני אוהבת את  ,אוקי, כולם לא מושלמים וגם אני לא מושלם

 .שני אנשים נפגשים :י בבדיחה על פסיכיאטריםימי כלא מושלמת. זה גובל בעינעצ

'אני מרטיב כל לילה, אני לא יודע מה לעשות, אולי יש לך עצה ?'. ב'  -א' אומר 

'איך אתה  :'לך לפסיכיאטר'. אחרי כמה זמן הם נפגשים שוב. ב' אומר :אומר

הפסקת להרטיב  ?לכת לפסיכיאטר'ה :'מעולה, מצוין'. ב' אומר :מרגיש?' א' אומר

'לא. אבל עכשיו אני כבר לא מתבייש בזה'. אז זה לא זה. יש שני  :?'" א' אומר

חלקים כל הזמן. זה מצב קיומי של בני אדם. אני חושבת שהחוכמה היא שאני 

אם הוא מצליח לחיות עם שני החלקים האלה,  ,מרגיש שאני הצלחתי לעזור למטופל

 הסותרים לכאורה.
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 : מושלמותהרווחים ודחיפה קדימה מתוך חוסר 

מושלמות הוצגה על ידי המטפלות כחלק או ההגישה של רווחים ודחיפה קדימה מתוך חוסר 

 תוספת לגישה של השלמה ולא כגישה בלעדית. כ

"חשוב לראות שבעצם עם כל זה שאנחנו לא מושלמים, מה בעצם יש לנו בזה  ורד )פסיכ'( טוענת: 

רווחים. אז זה מה שאני חושבת שתהליך טיפולי טוב אמור גם כי יש בזה  ,שלמיםשאנחנו לא מו

 לעשות".

 ברוח דומה טליה )פסיכ'( מוסיפה:

אדם לא להתפתח. אז בעניין  עניין המושלמות יכול פשוט להיות תמיד זה שדוחף בן

של טיפול, לפעמים מטופלים מטילים את זה כמצוקה שלהם, ולפעמים אני רואה את 

כמשהו שדוחף אותם קדימה לשינוי. לפעמים באמת אפשר יותר לראות את  זה

 החלק שהנפש קוראת להתפתח, והחוסר מושלמות דוחף קדימה. 

אני חושבת שבטיפול, בעיקרון אם מדברים על קשיים אז זה בשביל לטפל וכך גם נורית )פסיכ'(: " 

 . "להתפתח מזהבזה ולגדול מזה ולהתפתח מהקשיים, לא רק לפתור אותם אלא 

 רעיון זה מוצג בהרחבה על ידי מרים )פסיכ'(: 

אם אני מכניסה בטיפול את הרעיון שיש לך יכולת אינסופית, אז את תרצי לחוות את 

כי ברגע שאת חווה את זה קצת, מן הסתם באופן טבעי תרצי לחוות את  ,הדבר הזה

צי לעשות את זה. אבל כך מרגש שבוודאי לבד את תר כך מרתק וכל כי זה כל ,זה עוד

אם אני אתן את ההרגשה ההפוכה, שפה זה מסתיים, שצריך לקבל דברים, אז אולי 

 .ההכרה-רוב האנשים יסתפקו בזה. הלא מושלם הוא כמו החלק הלא מעובד של תת

משם צומח כל הפוטנציאל העשיר הזה של האדם. במקום של החושך, של הלא 

אדם,  שם יש אינסוף של פוטנציאל של הבן מודע, שהוא מחובר לכוחות האלוהיים,

 אדם. הייעוד של הבן

 

 : תלות בזולת כגישה פילוסופית

ולא  התוספת לכאו מגישת ההשלמה כחלק  גישה פילוסופיתמספר מועט של מטפלות הציגו 

כגישה בלעדית. נראה שהדגש בגישה זו הוא על קבלה של חוסר המושלמות של האדם מתוך קבלה 

בזולת או באל ובאידאה נעלה יותר במקום לנסות להשיג מושלמות המתבטאת  של הצורך שלו

אידאולוגי  חוסר תלותיות באחר. המטפלות הללו הציגו את גישתן בפורמט של 'נאוםבבעצמאות ו
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נרחב'. על מנת להציג את התפיסה שלהן באופן מהימן נשמר הפורמט של נאום שלם. מפאת 

 שנראו רלוונטיים לנושא. אריכות הדברים, הודגשו המשפטים 

 הצורך של האדם בזולת )או באל כמייצג אידאה נעלה(.  תלהלן שתי דוגמאות לקבל

 מרים )פסיכ'( מציגה את 'הנאום הראשון': 

זה כרוך בפילוסופיה שלמה. אני אתחיל למשל עם התהליך ההתפתחותי הנורמלי, 

באיזשהו מקום, מספק  ,ההורהכי  ,שילד נולד קטן וגדל, וטוב לו עם זה שיש הורה

, מה שאין לו עדיין. ובזה שלהורה יש את מה שאין לו, הוא מרגיש את השלם שלו

וזה מפצה על החסר. ככל  ,לפחות בשלבים הראשונים של התפתחות שיש לו הכול

שהוא מתפתח, הוא יותר ויותר לוקח על עצמו מטלות ומפתח את היכולות שלו 

א פחות צריך בדיוק את הדברים שהוא רכש וקיבל ונהיה מבפנים יותר גדול. אז הו

לדעתי,  ,אצל אבא ואימא. אבל לאורך כל המפה ההתפתחותית יש משהו בתוך כולנו

ולמרות שאנחנו כאילו רוצים לגדול ורוצים להיות עצמאים,  ,שלא לגמרי רוצה לגדול

 ,ילדיםתמיד נשאר בנו החלק הזה שרוצה להיות ילד. ולדעתי, אנחנו רוצים להישאר 

כי טוב להרגיש שיש עוד משהו מעל שמכסה, מכיל, תומך, מגן וכל הדברים האלה. 

וזאת שאלה שאנחנו לדעתי מתמודדים אתה כל פעם בטיפול. ואז תלוי בעמדה 

אדם מרגיש שהוא נמצא  הרוחנית, איפה את עומדת לגבי זה. אבל אני מבינה שכשבן

נותן לו הרגשה טובה ולא טובה כמו בעולם איפה שיש הורה כוללני אמיתי, אז זה 

אצל ילד והורה. ולמה זה נותן לו הרגשה טובה? ואיך זה עוזר לו עם ההתמודדות עם 

הוא מבין שהוא לא יכול להשיג את השלמות  חוסר מושלמות שיש בחיים? כי

, אבל הוא גם לא היה רוצה את זה. הוא מבין שהוא יונק ומחובר האבסולוטית

כאילו, בסדר הגדול ביותר. הוא מקבל את הכוח להפעיל את  לאבטיפוס של עצמו

העולם הסובייקטיבי שלו. הוא גם מקבל את הכוח, אבל הוא גם מחובר כמו 

שהתינוק הקטן מחובר לאימא שלו ומרגיש את המגלומניה נגיד של השלב הראשוני 

 של התפתחות. הוא גם מקבל את היתרון של חיבור למשהו הרבה הרבה הרבה יותר

כי ברגע שהוא  ,וזה נותן לו גם הרגשה של ביטחון ויציבות ובטיחות ,גדול ממנו

אם הוא ישאף למושלמות זה מבודד מחובר, הוא מרגיש מחובר לכל היקום כולו. 

אחד לא רוצה להיות לבד  זה משאיר אותו לבד בעולם. אף .. זאת בדיוק הבעיהאותו

 ,כמו האקסיסטנציאליזם המודרני בעולם. כי הוא סוף העולם, זה הוא ועצמו. זה

סה, אותיקח על זה אחריות. אבל איזה מן ב ,שמה שאתה מחליט זה מה שיהיה לך
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איזה עולם זה שאין שום משמעות בעולם. יש רק את המשמעות שאת קובעת שיש, 

ואז את ממציאה כאילו מהירח ללכת בדרך כזאת או ללכת על האבן הזאת וגם 

אני יכולה להבין את התאטרון של האבסורד, כי זה ממש לוקחת על זה אחריות. אז 

שאם אנחנו חיים בעולם שיש חוקתיות  ,אבסורד. טוב, כלומר, כך אני מאמינה

אז זה חייב לנבוע מאיזה מקום. אז  ,לעולם ויש נגיד קצב וחוקיות שחוזרת על עצמה

אני  חייב להיות גם כן, מה שאני קוראת פרדיגמה אבסולוטית לכל העולם. וזה

מוצאת באלוהים. וכל חיים של כל אדם הוא כמו אלוהים קטנים. זה חלק מהשלבים 

החופפים האלה של מציאות. אז גם לי יש עולם קטן, רק זה עולם קטן, זה לא כל 

הקוסמוס ובעולם הקטן הזה אני שולטת. ואני מקבלת את הדגם שלי מדגם הרבה 

הכוח שלי גם יבוא יכולה להבין שיותר עליון שהוא כאילו דגם ההורה. ואז אני 

. באופן זה המטופלים לא מרגישים את הפחד מהקשר או החיבור שלי לדגם ההורה

הזה או שהם יותר מאמינים נגיד בכוח של עצמם וגם בכוחות אחרים שיכולים לעזור 

והם יכולים להיעזר בהם. וזה נותן להם ביטחון בעצמם, באנשים אחרים ובעולם 

 ,מוכנים כאילו לשחרר ולתת לחיים ולדברים להשתלשל ולהיפתחכולו. ולכן הם 

כי  ,להיות יכולים לבדוק אותם, להתעמת אתם יותר בכוח וגם באמון, גם בלי פחד

אין באמת ממה לפחד. זה כבר נותן להם את הכוח שהם לא חייבים להיות 

קה כי יש משהו שמכיל אותם, שהם לא יפלו. כאילו שהארץ היא לא חל, מושלמים

וכשהם מגיעים לקצה הם יפלו לתוך איזה תהום. בכל מקום יש איזה רשת ביטחון, 

ואפשר גם לסמוך על זה. אבל אני לא מטפלת על ידי הדת, כאילו אני לא מעלה 

נושאים דתיים אלא אם המטופל מביא את זה. אני כן אשאל את המטופל במה הוא 

אבל אני לא באה להרצות לו  ,מאמין, כלומר מה האמונות שלו, על מה הוא מתבסס

על אלוהים. אני פשוט אומרת שאני מטפלת מהמקום הזה, שזה ברור לי מאוד שיש 

ושאם הוא יצליח למצוא את זה, אז גם הוא ירגיש את זה.  אתאת הרשת ביטחון הז

אני מאוד מתחילה בעצם, כאילו מהקול הפנימי, מאמון של האדם בתוך עצמו, שיש 

ול פנימי, שאפשר להכיר בזה, שאפשר גם להשקיע בזה. ואני שם קול מנחה. יש ק

ושאנחנו נולדנו עם איזה יכולת שיש את זה לכל  ,אישית מאמינה שזה בא מחוצה לנו

אחד וגם מידע שאנחנו חיים עם המידע הזה. עלינו כאילו לחשוף את זה, לגלות את 

 . נו זה השלמותהמושלמות של-אי זה, אבל זה נמצא אם נקשיב לקולות הפנימיים.
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 וורד )פסיכ'( מציגה את ה'נאום השני':

"זה מתקשר לאופן שבו מתקיימים בעולם. זה דורש מהמטופל להתמודד עם זה  

שהוא לא מושלם ואת הקושי של האדם לשאת את המגבלות שלו. זאת נראית לי 

המשימה האולטימטיבית של כל אדם. אנחנו נולדים במצב של חוסר אונים מוחלט. 

ם אין לנו מישהו שבא ושיעזור לי, יטפל בנו כתינוקות, אנחנו לא יכולים להתקיים. א

 -אבל האי ,זאת אומרת החוויה הבסיסית של להיות אדם זה להיות לא מושלם

מושלמות הזו קשורה לחוויה של איזה מצוקה בסיסית ראשונית שלפעמים הייתה 

ם איזה נתונים, וגם מה הוא קשה מנשוא. תלוי איך האדם גדל, איפה הוא נולד, ע

מושלמות הזו. פוגשים -כך משימת החיים זה להתמודד עם האי פגש בדרך. ואחר

כך הוא תלוי  בזה בהתחלה שהתינוק תלוי בסביבתו, אז הוא כבר לא מושלם. אחר

באיזשהו הורה או בתוך מה הוא נופל, שהרבה פעמים לא מתאים למה שהוא היה 

קר בני אדם שהם אף פעם לא מושלמים. ואז עם כל רוצה לפגוש. הוא פוגש בעי

ההיעדר של סיפוק הצרכים הראשוניים שהילד יודע שאין אפשרות שהוא יקבל 

בעצם זה ממשיך הלאה בדרך של  .באופן ממשי, אז כל פעם זה על יד, קצת. עכשיו

מחלות וכו'. זאת אומרת, בני אדם לא קובעים על הלידה ולא קובעים על התחלת 

והחיים הם עשויים והם בנויים  ,לא קובעים על הסבל ;לא קובעים על הסוף ;החיים

על הדברים האלה, על איך מתמודדים עם כל המכשולים האלה בדרך. ממשיכים 

לרצות לחיות ולהתקיים, ככה שכל הנושא הזה של ההתמודדות עם אי מושלמות 

ויש לזה  ,תוהשאלה היא אקזיסטנציאליסטי ,לדעתי קשור במה זה להיות אדם

 משמעות טיפולית.

אני חושבת שאנחנו כולנו הרבה יותר ערים לממד הזה. תראי, אם את מסתכלת מתי 

זה התחיל נגיד בשנות  ,התחיל יותר הפיתוח של תאוריזציה שעוסקת בנרקיסיזם

אבל זה המשיך הלאה, ואחר כך קוהוט  ,השבעים, שמונים. זה התחיל עם ויניקוט

יניקוט, אבל המשיך קדימה. ובעצם מה שמרגישים יותר שלא כל כך סמפט את ו

מרכזיות של ויותר, שיש הרבה יותר דגש על האינדיבידואל כאינדיבידואל, על 

? בני אדם שמאוד עסוקים עם עצמם, שמאוד , ואז בעצם מה מוצאיםהאינדיבידואל

הרבה פחות מקבלים את הצורות ושבסופו של דבר הם אבודים בתוך העולם. 

כל התחושה הזו שמצד אחד יש מרכזיות מאוד גדולה  תיות המסורתיות.המשפח
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מושלמות או ההגנות -זה קשור לחוסר אונים מול האי ,ומצד שני אובדן בתוך העולם

 האלה שמנסות להתכחש לזה שאנחנו לא מושלמים.

אני כן מבינה שיש משהו שקשור באידאלים שהוא נורא חשוב, אבל זה לא  ,מצד שני

. הם כמעט לאנשים יש אידאלים, חברה אידאלית, יחסים אידאלים מושלמות.

יכולים להיות מושלמים בפנטזיה. אנשים יכולים לסיים טיפול עדיין עם אידאלים 

 ופנטזיות, אם הם יודעים שזה משהו שאולי לא יכול להתממש.

לא יודעת אם זה טוב או לא טוב אבל אני חושבת שיכולים לשמור על עמדה של 

ות אם יודעים שזו פנטזיה. אם יודעים שיש לי פנטזיה להיות כולי טובה, כולי מושלמ

אדם יודע שזו  תורמת, כולי צדיקה... זה בסדר, אין לי עמדה לגבי זה כל עוד הבן

הפנטזיה שלו, זה האידאל שלו, זה החלום שלו. יכול להיות חלום של מושלמות או 

 חלום בלהות.

  

 התמודדות של המטופליםנרטיב המטפלות על דרכי . 2

ההתמודדות של  דרכיבחלק זה המטפלות נתבקשו לבחור מקרה טיפולי מדגים ולתאר את 

 פובתחילת הטיפול ובסודרכים אלה  המטופל עם חוסר מושלמות. המטפלות נתבקשו לתאר את

או לפחות לאחר שעברה תקופה של טיפול. חשוב לציין שהנרטיבים המוצגים הם נרטיבים של 

 שעברו המטופלים שלהן.  לות על התהליך הטיפוליהמטפ

 

 ההתמודדות  בתחילת התהליך הטיפולי  דרכי

 נמצא שדרך ההתממדות בתחילת הטיפול היא בעיקר חוסר קבלה. 

 

 קיימת"אני לא  ,אם אני לא מושלמת"  -  חוסר קבלה

יהם אופן ההתמודדות של המטופלים עם חוסר המושלמות בחיאת המטפלות בכל תיאורי 

 אפשרמושלמות. החוסר קבלה של חוסר התאפיינה בהטיפול  ו שלבתחילת הטיפול נמצא שתחילת

, חוסר התמודדותבחולשה ושהתאפיין בפסיבי  –. הראשון חוסר קבלהשני סגנונות של להצביע על 

ארו ימטפלות ת עשר. החוסר ויתור עליבניסיון להשיג מושלמות ושהתאפיין באקטיבי  –והשני 

ארו תמונה ימטפלות ת חמשמטפלות הציגו סגנון אקטיבי, ו שלושפסיבי של חוסר קבלה, סגנון 

 סגנון פסיבי. ו בסגנון אקטיבי וחלקחוסר קבלה שחלקו התאפיין במורכבת הכוללת 
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מטפלות התייחסו באופן כמה מן הבנוסף לכך, בהקשר לחוסר קבלה את חוסר המושלמות, 

מקרים  כמהכן נמצאו בכמו ס האדם אל עצמו ואל הזולת. ספציפי לביטויים של חוסר קבלה ביח

 אפיונים ייחודיים שחזרו על עצמם במקרים של חוסר קבלה את חוסר המושלמות.

סגנון פסיבי של חולשה וחוסר במסגרת סגנונות שונים של חוסר קבלה, בתחילה יתואר 

  .התמודדות

 

 סגנון פסיבי:

 .לפעמים כסוג של ביטוי לקושי להכיל חוסר מושלמות""אני רואה דיכאון  זהבה )עו'ס( מציינת:

 ברוח דומה אילה )עו'ס( מוסיפה:

הקושי היה איזה סוג של דיכאון שהתבטא באיזה הרגשה של אבידות כאילו שלא 

, אני לא יודעת איך being at lossלעשות כלום ולא יכול לעשות כלום. אבידות, 

 כך, אבל גם להיות אבוד. להגיד את זה בדיוק. גם להיות אובדני אחר

 :וכך גם 

האפשרות  ,היא לא רצתה בכלל לעבוד על הקשיים שלה מרוב שזה החריד אותה

ומרוב הייאוש ששלט כבר קודם. זה היה ויתור טרגי על משהו  ,הזאת של המצב שלה

  פסיכ'(.-)נוריתשהיא מאוד מאוד רוצה 

 ואילה )עו'ס( מתארת:

בה זמן לא עשה כלום בעולם. הוא כאילו באמת בהתחלה אני חושבת שהוא פשוט הר

היה מכווץ למשהו לא מושלם ולא יכול שלא יוצא מזה. בהתחלה זה היה מושג 

 .ערטילאי ומציף לגמרי

 ורד )פסיכ'( מדגימה: 

כאשר היא בחוויה של לא  ,היא הייתה אחרי קריסה מוחלטת מבחינה מקצועית

משפחה, לא להיות עם זוגיות וכולי  מסוגלת לשום דבר. היא לא מסוגלת, לא ליצור

 וכולי. היא לא יודעת לאן ללכת, למי ללכת, למי לפנות. 

לא מסוגל לשום דבר. חוסר אונים מוחלט"  – "הוא תיאר איזו התמוטטות כללית ובדומה לכך:

   עו'ס(.-)כרמית

צאת "היא לא יכלה לצאת מהבית כי כל מקום הזכיר לה שהיא הייתה אתו. אם היא יווכן: 

 פסיכ'(. -)מלכהמהבית, אז היא יכולה ללכת רק ימינה ולא שמאלה". 
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 ומרים )פסיכ'( מרחיבה: 

היא הייתה עם קומפולסיות מאוד מאוד קשות. היא לא יכלה לצאת מהבית עד שעה 

מסוימת... היא פחדה. היא פשוט הייתה כאילו מקושרת, ככה אני דמיינתי אותה 

ר, קשורה עם מיליון קשרים מאוד מאוד בצורה לעצמי, שכאילו היא הייתה כדו

אני לא : 'ושהיא לא יכלה להתיר את הקשרים האלה. היא אמרה לי ,הדוקה

כי אני לא  ,מתפקדת, אני ממש בצרה צרורה. יש לי ילדים ואני לא יכולה לטפל בהם

 .'יכולה לצאת מהבית ואני לא יכולה לבשל, ואני לא יכולה שום דבר

  .חוסר ויתור על המושלמותשל גנון אקטיבי של שאיפה למושלמות וסבנוסף לכך נמצא 

 

 סגנון אקטיבי:

 אורית )עו'ס( מספרת: 

זה מטופל נורא נורא מוצלח שסובל מעודף מוצלחות. כלומר הוא הגיע עם פוטנציאל 

בעצם מבחינה קוגניטיבית להיות כל מה שהוא רוצה. כל החלטה שהוא לוקח מהווה 

כי זה הכרעה. צריך לוותר על כל הפוטנציאל האחר שלו, שברוך פגיעה נורא גדולה 

אבל זה לא, כי הקול שהיה לו  ,השם יש לו מכל טוב. אז כאילו זה צרות של עשירים

. אבל במציאות 'אתה חכם, אתה תסתדר, אין לך בעיות' :כל החיים מההורים היה

וא רצה להצליח כמו כך, והיו לו כל מיני פנטזיות שלא מולאו. ה הוא לא הצליח כל

וזה לא בדיוק התאפשר. אז במובן הזה הוא התמודד עם איזה תחושה שהוא  ,כולם

 צריך להיות מושלם.

"זה באמת מתוך המסגרת של להיות אימא מושלמת". למצוא הדגמות נוספות לרעיון זה.  אפשר

דנאות, איך "היא דורשת מעצמה להגיע לסטנדרטים שמלמדים בסעו'ס(. ובכיוון דומה: -)אסנת

היא בחורה עו'ס(. שרה )פסיכ'( מוסיפה: "-)סיגלאישה צריכה להיות ואיך אימא צריכה להיות "

. וכך גם: ראות באופן מושלםימאוד יפה, היופי של בובת פורצלן, חרסינה כזה. והיא גם ידעה לה

 הנושא היה הדרישה האולטימטיבית שלו מעצמו וגם מאחרים. בציפורניים הוא נאחז גם"

 עו'ס(.-)כרמיתוהיה תלמיד טוב".  ,בלימודים

 ומלכה )פסיכ'( טוענת: 

פעם  באמת אלו מושגים נגיד מאוד נרקיסיסטים, שזאת האהבה המושלמת ושאף

והיא לא רוצה לוותר, והיא לא  ,בחיים לא תהיה עוד אהבה כזאת ושהיא לא מוותרת

 מוכנה לזוז מזה. ואז יש המון סימפטומים. 
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 המקרים תואר שילוב בין חלקים פסיביים ואקטיביים כאחד. בחלק מועט של 

ומצד  ,בדן "ו"חוסר תפקוד והשתתקות מוחלטת כתוצאה מהא מצד אחד מלכה )פסיכ'( מתארת

 .עקשנות וציפיות גבוהות להגיע לאהבה מושלמת" בדן החבר...ו"חוסר מוכנות לוותר על א אחר 

 ,תמוטטות מוחלטת וחוויה של חוסר מסוגלות""הובאופן דומה כרמית )עו'ס( מתארת מצד אחד 

 "ניסיון עיקש לא לוותר על פנטזיה של מושלמות באופן אולטימטיבי".  אחרומצד 

 

 :ביטויים של חוסר קבלה ביחס האדם לעצמו

קיימת בתוכו שהתבטאה החוסר קבלה של האדם את חוסר המושלמות  יכרבמרבית המקרים נ

בדידות והימנעות חברתית  ,טול עצמי ורצייה בפני הזולתערך עצמי נמוך, ביתופעות אלה: ב

 ואידאליזציה של הזולת.

 

 ערך עצמי נמוך:

עו'ס(. ובדומה -)כרמית "הוא תיאר את עצמו כבחור אידיוט מפגר, משתגע, לא שווה כמובן..."

 תיאור נוסף עולה אצל נעמה )עו'ס(: פסיכ'(.-)מלכה"היא הרגישה כל כך פגועה ופגומה". לכך: 

"זה חוסר ביטחון בסיסי. היא דיברה נורא בלחש... יפהפייה אך לא הרגישה כך בכלל. כמה 

 שפחות להיות מוקד. היא מאוד מאוד המעיטה מעצמה". 

 וכן זהבה )עו'ס( מדגימה: 

הוא ראה את עצמו כלא מושלם בצורה קיצונית. הוא גדל עם דימוי עצמי שהוא 

לא נכה בכלל. הוא איש מאוד מאוד  מוגבל ושהוא נכה חברתית ונפשית. הוא

מעניין, חושב. תמיד ראה את  הוא איש  דווקא אינטליגנט. זה הדימוי העצמי שלו.

והוא הגיע כשכל החיים שלו פחות או יותר  ,עצמו כמאוד מאוד לא מושלם ומדוכא

 התפרקו. 

 

 :ביטול עצמי ורצייה בפני הזולת

מרצה, תמיד מנסה ככה להיות מאוד בסדר עם  "היא תמיד הייתה מאוד טליה )פסיכ'( אומרת:

ומרים  ,כולם ומאוד חונקת את הצרכים הפנימיים שלה, מאוד לא נותנת להם לגיטימציה"

לא היו לה דרישות מהשני, כאילו קשר של אדון  ."היא חשבה שהיא חלשלושה)פסיכ'( מוסיפה: 

פסיכ'(. ובדומה לכך: -)ורד"היא הייתה מאוד עסוקה בלמצוא חן" ובכיוון קצת אחר:  ועבד."

 . עו'ס(-)אורית"הוא חשב שהוא צריך לרצות מישהו, להיות מושלם בשביל מישהו " 
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 :בדידות והימנעות חברתית

 חדוה )עו'ס( מתארת:       

בהתחלה ממש היה לה קושי ליצור קשרים עם אנשים. היא הרגישה נורא מבודדת, 

פני כן. היא בקושי הייתה יוצאת, רק ברתי עליה ליהייתה לה חוויה של שונות שד

לעשות דברים שהיא הצטרכה לעשות. היא לא יכלה לקבל שיש לה באמת מחלה. 

אימא שאפילו לא הכירה בה. לא היה לה  :היא הגיעה ממשפחה ממש די נוראית

היא דיברה מעצמה, היא חפרה המון בעבר שלה. היא אומרת שאימא לא  .מקום

ה שהיו מעט חברים, היא פחדה להביא אנשים הביתה. אהבה אותה בכלל. היא אמר

 והיא הרגישה שלא התפתחה אישיותית .  ,ספר היא לא יודעת איך היא שרדה בבתי

או שהוא הביא לחיכוכים, או זה  :"המצב שלה היה משתקמטפלות:  כמהברוח דומה מוסיפות 

זה היה בכלל  .ה של עצמו"הוא היה נורא בתוך בועפסיכ'(. -)דנהגרם להימנעויות מלהתמודד" 

 עו'ס(. -)זהבה מונולוג שהשני היה יותר אובייקט בשבילו

 דוהקשרים היו מא "היא הייתה די נמנעת מקשרים עם אנשים. כלומרוטליה )פסיכ'( מוסיפה: 

והיה פחד שיכירו את העולם הפנימי שלה. היא לא נתנה באמת מקום לאנשים  ,שטחיים יחסית

"לדעתי הוא רצה בטיפול מקום שאפשר לדבר בו, קשר מוגן. כי 'ס( טוענת: זהבה )עובחיים שלה". 

"היא הייתה פוחדת מכל דבר. היא הייתה חוזרת וכך גם:  ,העולם בחוץ מאוד מאוד איים עליו"

היא  .לשאול את אבא כל הזמן מה הוא חושב. היא הרגישה שזה נורא קשה לה שהיא לא מושלמת

שבורחים אז הקושי נהיה כ ."היא כל הזמן הייתה בורחתפסיכ'(. -)מריםהרגישה חסרה כל הזמן" 

 .כל כך גדול שאי אפשר לגעת בו. בהתחלה היא לא יכלה לקבל בכלל שיש חוסר מושלמות

 פסיכ'(.-)שירהבתיאורים שלה הייתה הימנעות מלדייק". 

 תיאור דומה הוצג על ידי דנה )פסיכ'(: 

הדרישות הפורמליות שזה יחשוף את  היא התקשתה להעמיד את עצמה במבחן מול

מושלמות שלה. החוויה הייתה שכל אינטראקציה בכל מפגש עלולה להיות -האי

 משמעית.-וזה עלול להיות קטסטרופלי חד ,משהו חורה

 וכן כרמית )עו'ס( מדגימה:

זה שהוא לא עשה משהו מסוים בחיים והוא חשב  ,היה דבר אחד שמאוד הציק לו

הוא נורא התבייש בזה.  .נסבל ושהוא לא יכול לספר לאחריםשזה דבר שהוא בלתי 
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כי אז יתחילו שיחות אינטימיות  ,עולם לא יצר קשר עם בחורותמזאת הסיבה שהוא 

 אז הוא היה משקר. ,ואם בכלל שאלו אותו ,ויתברר

 

 :אידאליזציה של הזולת

 "אני חושבת שהיא מאוד עשתה לי אידאליזציות". נורית )פסיכ'( מתארת: 

 למצוא אצל ורד )פסיכ'(:  אפשרתיאור דומה 

היא באה ממקום מאוד מאוד מאוד רגרסיבי, והיה אצלה איזה חיפוש אצל המטפל 

דרך  .לקבל את תחושת המושלמות החסרה. היא תהיה אצל המטפלת הכי הכי

המטפלת הזו היא תקבל את הכול, משהו עם המון אידאליזציה כלפיי. ובדרך זו 

 מן חוויה של כביכול מושלמות.לשמור על איזה 

 כרמית )עו'ס( מרחיבה: 

אז הוא יהיה כמו כל החברים  ,הוא חשב שאם הוא יעשה דברים מסוימים

המושלמים שלו. לא היו לו חברים אלא מכרים. החבר'ה שלמדו אתו בתיכון, 

בפנטזיה שלו היו מושלמים עם משפחות מושלמות עם חיים מושלמים, תמיד 

כל מה שלא הוא, נראה לו  .רגועים, תמיד עם ראש נקי ללימודיםמאושרים, תמיד 

 מושלם. 

 

 עיסוק בחוסר מושלמות שבזולת ושבסביבה:

מושלמות הפעמים מעטות תוארו מקרים שהקושי עם חוסר מושלמות התבטא בעיסוק בחוסר 

 .ובסביבה זולתבש

 אסנת )פסיכ'( טוענת:

אבל לפעמים שיותר קשה  ,מושלמות שלהם-לפעמים אנשים מאוד עסוקים באי

מושלמות של הסביבה שלהם. זה מזכיר לי -לקחת עליה בעלות, אז הם עסוקים באי

איזה פציינט שהאמת היא שהוא מאוד רואה את עצמו רחוק ממושלם ומאוד סובל 

 אבל הוא עושה לי דאיבלואציות.  ,מזה
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 וכן טליה )פסיכ'( מדגימה: 

וחוסר המושלמות של  ,ל היחסים ביניהםהחוסר שלמות של בן הזוג מאוד הקשה ע

הסיטואציה, העומס של המטלות שנפל עליה, היא פשוט קרסה תחתיו. המחיר של 

לשמור הכול בפנים והצורך לרצות היה של התפרצויות על בן הזוג שלה, על הילדים 

גם התפרצויות כמעט אלימות. היא הייתה ממש נחנקת, צוברת, צוברת, צוברת. ואז 

 כול להתפרץ אפילו בלזרוק עליו משהו. זה היה י

תופעות ייחודיות שהופיעו גם בסגנון הפסיבי  כמהלהצביע על  אפשרמהתיאורים של המטפלות 

)פרק  סיבוב שני: טוטליות וגורליות ומושלמותהוגם בסגנון האקטיבי של חוסר קבלה את חוסר 

 ב' במסגרת התהליך הטיפולי(.

 

 : טוטליות וגורליות

 "החוויה שלו הייתה שיש עליו את הכתם הזה שאי אפשר לכבס אותו".'ס( מתארת: כרמית )עו

 תיאור נוסף עולה אצל דנה )פסיכ'(: 

נחת האם היא מממשת את עצמה או לא מממשת את עצמה, יכולה -הייתה לה אי

היא לא יכלה ליהנות מכל מיני דברים. זה כמו הרצף  .יותר או יכולה פחות

זו בעיקר חוויה קיומית שכל הזמן צריך להיות  .או לא כלום סיסטי בין הכוליהנרק

  .פעם אתה לא באמת מצליח להגיע לזה שלם ואף

 בכיוון דומה נורית )פסיכ'( מוסיפה: 

מלכתחילה היא חוותה את עצמה מוגבלת באופן אבסולוטי. אני אומרת שיש פה 

ובייקטיבי. אמירה שיש פה כאילו מוגבלות שלא ברור אם זה אובייקטיבי או ס

כלומר אובייקטיבית יש קושי שם. סובייקטיבית הקושי הזה הופך למציאות 

טוטלית. זה משהו שבכלל אי אפשר לגשת אליו. זה משהו שמכתיב את החיים מראש 

בצורה טרגית. זו למשל אקסיומה סובייקטיביות. איפה המוגבלות הופכת להיות 

ת. אפילו כשמדובר במוגבלות פיזית, לסובייקטיבית? זה נורא מעניין מה זה מוגבלו

 מתי היא אובייקטיבית ומתי היא סובייקטיבית? זו אקסיומה. 

 

 :פרק א' ופרק ב' בטיפול

מטפלות הצביעו על תופעה יוצאת דופן של פרק א'  כמהחוסר המושלמות,  שלקבלה החוסר אשר ל

המטפלות, בטיפול חלק א' מטופלים שוב לטיפול. לדעת חזרו לאחר סיום טיפול : ופרק ב' בטיפול
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 ,ומתוך כך היה צורך בסיבוב נוסף של טיפול ,היה קושי גדול להתמודד עם הנושא חוסר מושלמות

 על מנת לטפל בהתמודדות עם חוסר מושלמות.  ,ב'בפרק 

"בסיבוב הראשון היא פחות נכנסה לעומק, אני פחות נכנסתי לעומק. זה טליה )פסיכ'( מספרת: 

 ". יחסית התערבות במשבר. הקשרים היו מאוד שטחיים היה משהו יותר של

 כמו כן שרה )פסיכ'( מסבירה:

בטיפול הקודם לא התמודדנו מספיק, והאחריות היא יותר עליי להגיע קצת יותר 

כמו שאת אומרת,  ,עמוק ולהתמודד באמת באופן יותר כן עם זה שיש כל מיני דברים

יו. אז הטיפול נשאר יותר שטחי. לא מושלמים אצלה ומה היא תעשה עם זה עכש

ואני שמחה שיש לי אפשרות לתיקון, כי היום מה שקורה בינינו, היא עברה דברים, 

אני עברתי עוד ניסיון, ויש משהו הרבה יותר כן ועמוק בהתערבויות שלי. והדרך 

עכשיו היא פוגשת את זה  .שהיא מתייחסת לעצמה זה אולי מה שהיה צריך להיות אז

 מיתיות. בכנות ובא

 

 התמודדות בסוף התהליך הטיפולי ה דרכי

עם חוסר  ,לדעתן ,המטופלים התמודדו לו דרכיםבחלק זה המטפלות נתבקשו לתאר באי

תהליך מסגרת ההמושלמות בסוף התהליך הטיפולי או לפחות לאחר שעברה תקופה משמעותית ב

וגדרות אלא נראה שתוך כדי הטיפולי. באופן כולל נמצא שהמטפלות לא ניסחו תשובות ברורות ומ

לסווג את התשובות  אפשרהתגבשו הנרטיבים שלהן. מתוך הנרטיבים שהתגבשו מענה לשאלות 

 קטגוריות: -תתיכמה של המטפלות ל

 חוסר מושלמותלקשיים ולשל המטופלים  מטפלות הגדירו את אופן ההתמודדות כמודעות 22

הקשיים וחוסר של מודדות כקבלה מטפלות הגדירו את אופן ההתשמונה ; והבנה כלפיהם

מטפלות הגדירו את אופן ההתמודדות על ידי יצירת סיפור  שש; ווהשלמה עמם מושלמותה

חפיפה  ציגואף אחת מדרכי ההתמודדות כדרך בלעדית אלא ההמטפלות לא הציגו אלטרנטיבי. 

וסר כן נמצא שבנוסף לתיאור של דרכי התמודדות עם חכמו . ותבין דרכי התמודדות שונ

 מטפלות העירו שלדעתן חלו שינויים ביחס האדם לעצמו ולזולתו. כמה מן המושלמות, 

 

 הםחוסר המושלמות והבנה שללקשיים ולמודעות 

מושלמות החוסר לקשיים ולהמטופלים וגילוי הבנה של ארו מודעות יבחלק זה המטפלות ת

 מרבית הפעמיםלה שבמתיאורי המטפלות עועם חוסר המושלמות. כדרך להתמודדות  שבחייהם
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אך הייתה גם  והבנה שלו, חוסר המושלמות שקיימת באופן כללילמודעות גילו המטופלים 

 באופן ספציפי בעבר הכואב.  ותשקיימו חוסר המושלמות והבנה שללהתייחסות למודעות 

 .חוסר המושלמות באופן כללילמודעות להלן דוגמאות ל

היא עכשיו הרבה יותר : "לנושא הנזכר לעיל לותלהצביע על התבטאויות שונות של מטפ אפשר

"כיום יש איזושהי יכולת התבוננות, שזה פסיכ'(. דנה )פסיכ'( טוענת: -)שרהמודעת לקשיים שלה" 

"זה נהיה כואב בצורה בלתי נסבלת, אבל כואב בצורה שנהיה . אילה )עו'ס( מרחיבה: אכן שינוי"

. שירה )פסיכ'( לאט זה התחיל לקבל פנים" יותר ויותר תוכן מה זה הלא מושלם הזה. ולאט

"זו בעיה שיש קושי להכיר בגבולות, להודות שיש קושי. אם יש הימנעות להכיר שיש קושי טוענת: 

  .אז יש הימנעות לגעת בכול. זה גרם גם אצלי לתחושה של ערפול" ,מסוים

 ומרים )פסיכ'( מרחיבה: 

לים, סביב הקומפולסיות וסביב העבודה הייתה להתחבר לקול הפנימי סביב התסכו

הכעס המאוד מאוד גדול שהיא בכלל לא רצתה להכיר בו בכלל. כשאני הייתי נוגעת 

כאילו לחבר  ,יותר ויותר בקול הפנימי, היא התחילה לראות היגיון במה שקורה לה

ואז היא יכלה לעשות  ,היא הרגישה יותר חזקה .פאזל כזה. הייתה לה יותר הבנה

א יכלה לעשות לפני. כאילו זה הרפה לה קצת את הפחד, זה חיזק את דברים שהיא ל

 וזה נתן לה כוח רגשי כדי להתעמת עם עוד דבר. ,המחשבה

ארו ימטפלות תמן ה כמהחוסר באופן כללי, לקשיים ולהתמודדות על ידי מודעות לבד מ

בוננות באופן ספציפי בעבר הכואב והת םחוסר מושלמות שקיילהתמודדות על ידי מודעות 

 . בומעמיקה 

 ."...ואז התמקדנו בה והגענו לדברים מאד, מאוד מאוד קשים בבית" לדברי שרה )פסיכ'(:

 ,"היא בחורה אינטליגנטיתעו'ס(. יהודית )פסיכ'( טוענת: -)חדוה"היא חפרה המון בעבר שלה " 

רד )פסיכ'( ו. "ואני הרגשתי שעיקר העבודה שלנו הייתה לראות את הילדות ולהתאבל על הילדות

"לאט לאט, כל פעם זזים ממקום של חזרה להיסטוריה ועבודה עם הקשרים השונים מוסיפה: 

"אחרי שחשפתי את מה שיש שם, עוד פעם היה צריך  . ובהדגש דומה:שהיא יצרה, וכך מתקדמים

 פסיכ'(.-)נוריתאינסוף עיבודים של הקשרים שלה" 

 

 חוסר מושלמות עם קשיים והשלמה עם 

 מושלמותהחוסר עם קשיים והשלמה עם ה יאהמטפלות ה יארושת פתודדות נוסהתמדרך 

סובבת הבמציאות  םחוסר שקייואת האדם אצל החוסר וקבלתם. חוסר המושלמות כולל את ה
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 םארו שהמטופלים התמודדו על ידי קבלה של חוסר מושלמות שקיייאותו. מרבית המטפלות ת

 םקייהמושלמות החוסר השלמה עם  שלהתמודדות  דרךארו ית מעט מטפלותו ,אדם עצמואצל ה

 .וקבלתו במציאות הסובבת

 

 : אדם עצמוב םמושלמות שקייהחוסר  השלמה עם

 רחל )עו'ס( מספרת:

אני חושבת שהיא לאט לאט נרגעה. הגענו למסקנה שיש דברים שזה מטבעה, היא לא 

היא נרגעה בלה שהיא יכלה לאט לאט לעשות בקצב שלה. יתוכל לשנות אותם. היא ק

בקשר למטופלים שלה, והיא יכלה ללכת בקצב שלהם, ולאט לאט לבנות ברית 

טיפולית ולהבין בהדרגה את הקושי שלהם. הייתה יותר קבלה של הקושי שלה, היא 

 יכלה יותר לחיות עם זה בשלום.

 נמצא תיאור דומה אצל מרים )פסיכ'(: 

יא לא מושלמת. לאט לאט בהתחלה היא פחדה והיא הרגישה שזה נורא קשה לה שה

היא התחילה להבין שבאמת כואב לה בחיים, לא רק בגוף, והיא התחילה לקבל את 

 זה. ואז היא הייתה צריכה למצוא דרכי התמודדות ומשמעות. 

בחנות. בדרך זו היא הרגישה שהיא ה"היא למדה תואר וחפרה בכל הוחדוה )עו'ס( מדגימה: 

 באמת הרגשתי שהיא קיבלה את המוגבלויות שלה במחלה".עוזרת לעצמה לקבל את המחלה. אני 

 וורד )פסיכ'( טוענת: 

אני חושבת שכיום היא פחות מכה את עצמה. היא למדה איך להיפגש עם האני  

האמיתי שלה ומתוך זה ליצור. היא עושה דברים שפחות יפים, אך הרבה יותר 

א רואה את עצמי כאיזה 'אז אולי אני לא כוכב או ל -אמיתיים. כפי שהיא התבטאה 

אידאלית. אולי לא כל העולם יאהב אותי, אבל מי שיאהב אותי יאהב אותי על מי 

שאני באמת'. יש פה משהו שמאוד מתגמל בלהיות במקום הזה. יש איזה קשר ישיר 

-בין היכולת של אדם להיות עם החלקים היותר אמיתיים שלו ולשאת את האי

מושלמות, בדרך כלל זה המקומות -שות לאימושלמות. כשאדם במקום של ההתכח

ואז הוא גם בדרך מפסיד את הכול, מפספס את מה שהיה יכול לקבל  ,המזויפים

 מהסביבה. 
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 וקבלתו: במציאות הסובבת םמושלמות שקייהחוסר השלמה עם 

 דנה )פסיכ'( מספרת :

ה נהייתה לה היכולת לומר שהמציאות הוכיחה את עצמה ולא קרה כלום. הכול הי

היא יכלה לשבת עם המשא ומתן שלה עם עצמה. גם במסגרת  בסדר בסופו של דבר...

כפי שהיא  ,ההלכה נוצר מן דיאלוג של פשרה. היה לה איזשהו דיאלוג פנימי

'שלם זה לא יהיה אבל... הכול עבר בשלום'. זה יכול לעבור בשלום גם  :התבטאה

 שזה לא שלם. 

 ורד )פסיכ'( מסבירה: 

פול עבדנו על הסיטואציה שבחיים שצריכים גם להתמודד אתה. איפה תוך כדי הטי

היא תגור, איך היא תחיה, איך היא תתקיים וכולי. היה פה משהו הרבה יותר 

קונקרטי של הכוונה... מבחינתי, היה חשוב לשמור על גבולות מאוד איתנים. נפגשנו 

סוים, הכול מאוד אבל כל הזמן בזמן מ ,שלוש פעמים בשבוע וארבע פעמים בשבוע

  מאוד מוגדר.

 וברוח דומה אילה )עו'ס(:

התחילה להיות איזה פעולה, איזה תנועה בעולם. זאת אומרת, יחד עם החוסר יכולת 

שלו הוא כן התחיל ללמוד, לעשות. עשה, קלקל את זה, עשה עוד פעם. לנסות מה 

אפשר לעשות אפשר אולי לעשות טוב אפילו שזה מפחיד, מה עושים ולא מצליח. מה 

שוב, שאלו בעצם החיים. זה התחיל לקבל צורות של התנסות. לפעמים עדיין הייתה 

להיות מרוצים ממה  ,ברוך השם ,חוויה של החוסר מושלמות, אבל אפשר גם לפעמים

 שעושים, גם אם זה לא מושלם. 

 

 סיפור אלטרנטיבי

ת היא יצירת סיפור המטפלו יארודרך התמודדות נוספת עם הקשיים וחוסר המושלמות שת

והיבטים כללי כולל: סיפור אלטרנטיבי . הסיפור האלטרנטיבי אלטרנטיבי 'לסיפור הקשה'

 כגון הומור ותקווה. ,ספציפיים לסיפור האלטרנטיבי
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 כללי: אלטרנטיבי סיפור

 סיגל )עו'ס( מספרת: 

גם עוד דרך של מתקפה זה כל פעם שיש לה קושי, לזהות את המקום שאני מאוד 

'תראי, כאן את כל כך הבנת את הילדים שלך. זה  :עריכה אותה. אני אומרת להמ

שהילד מדבר אתך ופונה אלייך, זה אומר שאת חשובה לו, את דמות בשבילו'. אז 

  כאילו לתת לה סיפור אלטרנטיבי.

 ניתן למצוא תיאור דומה אצל כרמית )עו'ס(: 

אבל על זה נבנתה  ,פסיכו דינמי זאת אומרת עם רקע ,קודם כול אני בגישתי נרטיבית

ורציתי סיפור. קודם כול רציתי להגיע למקום שאני אבין מה הסיפור  ,גישה נרטיבית

מה שהוא קרא  ,להתחיל לעבוד על הסיפור שלו ,אני לא ניסחתי סיפור בשבילו .שלו

התפרקות, אני די התעקשתי מבחינתי לקרוא לזה בשמות אחרים. זה לספר את 

 מילים שלי. אני יצרתי את הסיפור או התייחסתי אחרת לסיפור. הסיפור שלו ב

 

 היבטים של הומור ותקווה:

"הייתה יכולת לשוחח עו'ס(. וכך גם אצל דנה )פסיכ'(: -" )סיגל"אז לפעמים יש גם הומור בטיפול

 על זה, להתבונן על זה בהומור". 

 תיאור נוסף עולה אצל זהבה )עו'ס(: 

אבל הוא יכול לצחוק על זה. הוא עדיין  ,עדיין בגרנדיוזיות היום זה נורא נחמד. הוא

אבל יש לו מרחק.  ,רוצה לשנות את כל העולם. הוא עוד לא מקבל שהוא לא יכול

 הוא יכול לחייך על זה לפעמים... יש לו הומור מדהים. 

 נורית )פסיכ'( מספרת: 

התקווה, את 'את לא ויתרת על  :מצד אחד לא לוותר על התקווה. היא אמרה לי

ידעת. בלעדיך זה לא היה קורה'. זה מקום מאוד עדין של להיות אתה מצד אחד 

'למה את רואה את זה  :ולהבין את הקושי ואת הייאוש ואת החוסר, ומצד שני להגיד

  .ככה? חכי, עוד לא באמת בדקת, עוד לא באמת עשית, עוד לא באמת ניסית'

ה מאוד התפתחו, למרות שהיא הייתה כבר מאמינה, אך "חיי האמונה שלומרים )פסיכ'( מוסיפה: 

 בהתחלה זה היה מאמינה ילדותית כזאת".

העירו  הןמ כמהאת תהליך ההתמודדות של המטופלים עם חוסר מושלמות, תיארו המטפלות כש

 על כך שלדעתן חלו בקרב המטופלים שינויים ביחס האדם אל עצמו ואל הזולת.
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 בניית ערך עצמימתאפיין בעיקר בהאדם אל עצמו  ו שליחסי מדברי המשתתפות במחקר עולה כ

 היווצרות של זולת משמעותי.מתאפיין בעיקר בהאדם כלפי הזולת  ו שליחסו

 

 בניית ערך עצמי והיווצרות זולת משמעותי:

 דנה )פסיכ'( מספרת: 

סת את "נהייתה לה תחושה של 'אני שווה, יש לי מה למכור, טעות בדרך לא מוחקת, היא לא הור

"נוצרה איזה  סיגל )עו'ס( מוסיפה:יכולותיי, את מקומי'. זה יותר מאשר רק לעבור בשלום". 

 אמפתיה רגשית כלפי עצמה, כמה זה קשה לחיות מתחת לכזאת התקפה מסיבית של ביקורתיות". 

 ובכיוון דומה מרים )פסיכ'(: 

היא מוכנה יותר נהיה לה איזה כוח פנימי שהיא רק הכירה בתהליך הטיפולי. היום 

ל, הפחד ויראת הכבוד לסמכות היו מעל וויותר לתת אמון ביכולת שלה. קודם כ

ומעבר כשהכרתי אותה. היום היא רואה את עצמה יותר כגורם חופשי ושמותר לה 

 היא עברה כאילו מקצה לקצה.  – ושזה בסדר. מחלשה לחזקה

שיו אנחנו שני אנשים. יש לנו איזה עכ .אדם עכשיו וזה לקח המון שנים "אני מרגישה שאני בן

"מה עו'ס(. אילה )עו'ס( מסבירה: -)זהבהדיאלוג. הוא מרגיש שהוא קצת תורם אפילו לשיחה" 

שנורא משמעותי שהתאפשר לו מאוד לגייס אותי. הוא היה מאוד נתון לטיפול ואני כאילו לגמרי 

שהו מהנתינה שם נהיה מאוד כמו אימא שרואה ומתפעלת ושומרת, גם מבוהלת, אבל מ ,נתונה לו

 חזק".

"בשיחה האחרונה שהייתה לנו היא חיבקה אותי ואמרה שזה שהיא יכולה ונעמה )עו'ס( משתפת: 

. שבאמת היא יכולה לבטא את האהבה ושהיא כבר לא מפחדת" :לחבק אותי, זה אומר הכול

וכך היו דרישות".  "לאט לאט נהיו לה פתאום דרישות מאחרים. עד אז לאמרים )פסיכ'( מוסיפה: 

 "זה היה מצב של לפחד מהמבט של אחרים ובכל אופן להעיז לעשות". גם אילה )עו'ס(: 

  

 שהוצעו נרטיב המטפלות על דרכי התמודדות של המטופלים לאור אלטרנטיבות. 3

המטפלות לתאר את דרכי ההתמודדות של המטופלים על פי מקרה טיפולי נתבקשו בחלק זה 

המראיינת. לאחר שכבר נשאלה שאלה פתוחה בנושא  העיר אלטרנטיבות שהצלאווזאת מדגים, 

זה ונתקבלו תשובות של המטפלות לשאלה זו, ניתנה להם אפשרות לענות על אותה שאלה 

בהתייחס לאלטרנטיבות מוצעות. ניתנה להן גם אפשרות לא לקבל אף אחת מהאלטרנטיבות 

 ולהוסיף אלטרנטיבה אחרת משלהן. 
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 הוצעו האלטרנטיבות למטפלות:  כיצדלהלן תיאור 

מצאתי אצל אנשים ארבע דרכים להתמודדות עם חוסר מושלמות. האם את יכולה להתייחס 

דרכים בנוסף לאלו שאני עוד פרת עליו? את יכולה להוסיף יבהקשר לטיפול הספציפי שס ןאליה

 פר עליו. מתארת או לומר שאף אחת מהאלטרנטיבות אינה מתקשרת לטיפול הספציפי שמסו

 להלן ארבע אלטרנטיבות מוצעות של דרכי התמודדות עם חוסר מושלמות: 

 . שאיפה למושלמות וחוסר ויתור על מושלמות.2

 למושלמות. הלחוסר מושלמות ומתוך כך עידון של השאיפ ,בלית ברירה ,. כניעה1

  וקבלתו באופן שמאפשר גדילה.. השלמה עם חוסר המושלמות 3

 ליתרון.  ומושלמות על ידי הפיכת חוסרשל  מינוף. 4

 

 התמודדות של מטופלים בתחילת התהליך הטיפולידרכי  

בחלק זה יוצגו תיאורים של המטפלות על דרכי התמודדות של המטופלים בתחילת התהליך  

ארו שאיפה למושלמות ימטפלות ת חמשהמראיינת.  העילאור אלטרנטיבות שהצוזאת הטיפולי, 

מטפלות  אילו תשעו, ארו כניעה לחוסר מושלמותימטפלות ת ארבעלמות; וחוסר ויתור על המוש

 כניעה. וארו שילוב של חוסר ויתור ית

 

 שאיפה למושלמות וחוסר ויתור על המושלמות

 מאבק ונטייה לטוטליות. של דרך זו הם בעיקר סגנון שעלו מדברי המשתתפות להאפיונים 

 

  :"בגרנדיוזיות"הוא נלחם בזה. בהכחשה,   -סגנון של מאבק 

 "הוא נלחם בזה. בהכחשה, בגרנדיוזיות, הוא לא ויתר על המושלמות".זהבה )עו'ס( מתארת: 

 "היא הייתה לגמרי בדרך של מלחמה".: מוסיפה וברוח דומה מלכה )פסיכ'(

 וכך גם סיגל )עו'ס(:  

היו הרבה מתקפות עליי, הרבה השלכות עליי, להראות לי שגם אני לא קומפטנטית 

א רק היא לא קומפטנטית. הייתה הרבה התנגדות לחוסר מושלמות שלי. היו ול

 איחורים אצלה והרבה דבליואציה של הטיפול. 

 בסגנון של מאבק וחוסר ויתור על המושלמות, נמצא אפיון של טוטליות. 

"זה היה הכול או לא כלום. היא הייתה אומרת: 'או שאני אחזיר את  מלכה )פסיכ'( מספרת:

  דבר'. היא לא רצתה כלום". י, או שהחיים לא שווים שוםילהחבר א
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"מה שעלה כול הזמן, כפזמון חוזר זה גישת הכול או לא כלום שלו. או  וכך גם אצל כרמית )עו'ס(:

 שמשהו או מישהו מושלם או שמשהו או מישהו לא שווה שום דבר וזה כולל גם את עצמו". 

 

 כניעה בפני חוסר מושלמות 

 של חולשה ופסיביות. דרך זו הם בעיקרעלו מדברי המשתתפות לשהאפיונים 

 

 :"רוב הזמן היא הייתה מתחת למים"  -חולשה ופסיביות 

 מרים )פסיכ'( מספרת:

"בהתחלה היא כמעט לגמרי טבעה. רוב הזמן היא הייתה מתחת למים ובחוסר אונים טוטלי. היא 

ובדומה לכך  .'אני לא יכולה, קשה לי'של  בכי. זה היה סימן-בכי-בכי-הייתה בוכה בלי סוף, בכי

"הייתה כניעה שהוא נשאב לתוך זה. הוא היה אומר: 'אני לא יכול, לא זהבה )עו'ס( מתארת: 

"לא רק שהיא הייתה אטית, היא וכך גם אצל רחל )עו'ס(:  ".'.אני כל כך לא מושלם מסוגל...

 ות. רק להגיע לביצוע היה קשה".הייתה מאוד בעמדה פסיבית ועצורה. הסגנון שלה היה הימנע

 ואורית )עו'ס( מציע הסבר: 

שזה מה  ,או למלא את הציפיות של אבא שלו :הוא הרגיש שהיו לו שתי אופציות

או האופציה של איזה התפרקות כמעט. האופציה של  ,שהוא עשה כל החיים שלו

וג של אבא זה באיזשהו מקום להיכנע. אפשר להגיד שזה שהוא פנה לטיפול היה ס

 .מלחמה בדרך של האבא, להיות הדבר המושלם שאבא רצה. הוא חיפש משהו אחר

 הוא לא ידע מי הוא ומה הוא, שיש בכלל עוד אופציות ואיך עושים את זה.

 

 :לבין כניעהעליה שילוב בין שאיפה למושלמות וחוסר ויתור 

 ארו שילוב בין שתי הסגנונות הללו.ימטפלות תרבות מן ה

"האם לא הייתה שם גם כניעה וגם חוסר ויתור? אני חושבת שקשה להפריד טוענת:  דנה )פסיכ'(

ס, כי מצד אחד אפשר להגיד ק"יש בזה פרדוובאופן קצת שונה אילה )עו'ס( מסבירה: ביניהם". 

 ,שהייתה כניעה, אבל מצד שני הוא בא לטיפול ונאחז בו והשקיע בו בכל מעודו. זה כאילו כניעה

 הגמור".  אבל זה גם ההיפך
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 התמודדות של מטופלים בסוף התהליך הטיפולי דרכי

בחלק זה יוצגו תיאורים של המטפלות על דרכי התמודדות של המטופלים עם חוסר מושלמות 

 דרךארו ימטפלות ת עשרהמראיינת.  ציעהלאור אלטרנטיבות שהוזאת בסוף התהליך הטיפולי, 

 דרךארו ימטפלות ת שלושנוף; יאלמנטים של מגם  היש בהיא בעיקר השלמה, אך התמודדות של

ארה ינוף; מטפלת אחת תיהתמודדות של מ דרךארו ימטפלות ת שלושהתמודדות של השלמה; 

דופן  תהתמודדות יוצאדרך ארה יומטפלת אחת ת, נוףישילוב יוצא דופן בין חוסר ויתור, כניעה ומ

נוף כדרך התמודדות אפשרית יהמ נוף. בנוסף לכך, נראה שהצגתישל שילוב בין חוסר ויתור ומ

 מטפלות תגובה ייחודית שתוצג להלן.  כמהעוררה אצל 

 

   דרך להתמודדות שעיקרה השלמה

 ורד )פסיכ'( מתארת: 

נהיה בתהליך איזה מן השלמה שיש דברים שכן ויש דברים שפחות... כשהיא 

 התחילה לצייר את הדברים שבאמת בקישקס שלה, היא ראתה שיש דברים יפים

 ודברים פחות טובים, דברים מושלמים ופחות מושלמים. 

 כרמית )עו'ס( מרחיבה: 

שהוא יודע את זה והוא גם  ,זה ההבדל העצום בין ההתחלה לבין הסוף של הטיפול 

מקבל את זה שאפשר לחיות גם עם משהו שהוא מפריע וזה לא בדיוק כל כך נפלא 

אך כן איכפת לו.  ,בשלום עם עצמווהוא  ,אבל הוא יכול לחיות עם זה ,וכל כך טוב

. זה כן נורא. הוא מרגיש שזה סוג של 'לא נורא' אני לא מתארת מצב שבו הוא אומר

משהו שעוד מצפה לעבודה. כשאתה משלים, אתה משלים בצורה כזאת שאתה 

 תמשיך לנסות לשנות.

 ושרה )פסיכ'( מדגימה: 

ע לזה. היא מסוגלת, אבל אני אני לא יודעת איך נגי .אני חושבת שהיא תשלים עם זה

ל זה להתמודד עם הנושא ובטוחה שזה לא יהיה כניעה ולא חוסר ויתור. קודם כ

הזוגי ולהיות מודעת שכל אחד מהם הכניס משהו נוירוטי בקשר שלהם, ועכשיו היא 

מעוניינת לעבוד על עצמה בלי אסטרטגיה. היא מאוד רוצה שיהיה סוף טוב לקשר 

כנה לזה שאולי לא יהיה סוף טוב, ובכל אופן היא רוצה לגלות אבל היא גם מו ,הזה

 מה יש אצלה אפילו בלי קשר אליו. 
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 :"אני לא נרמס, אני גיבור"  -אלמנטים של מינוף במסגרת גישת ההשלמה 

 נעמה )עו'ס( מתארת:

נוף. יש לה אימא כזאת לא יבסוף היא באמת הגיעה לאפשרות האחרונה שלך של מ

ן היא נסעה למשפחה, שהילדים יכירו את הסבתא. כאילו לקבל יציבה ובכל אופ

ולהשלים זה נראה לי משהו סטטי ולמנף זה באמת לראות מה שיש. באמת להשתמש 

בדמויות אפילו שהם לא מושלמות, אבל לראות שהם קיימות ושהיא יכולה ליהנות 

 מהם, ולאפשר שזאת תהיה המשפחה שלה.

נוף, להשתמש בזה לגדילה. זה ספר ההיסטוריה שלה יהמ ם ..."זה ביחד עורד )פסיכ'( מציעה: 

המסובך ביותר, וזה שהיא מוכנה להביא את זה, אז זה גם דרך להשתמש בזה לצמיחה, לגדילה 

 וכולי".

 חדוה )עו'ס( טוענת:  

אני חושבת שהיא גם השתמשה בזה כמנוף. בתוך הטיפול היא יכלה להיכנס עוד 

ר כך לצאת מזה. היא הרשתה לעצמה להתקרב יותר לדיכאון שאפשר לה אח

להרגשה של האין והחוסר שלמות, שכתוצאה מזה היא יכלה לקבל את זה. אולי 

אפילו לפנות לאוניברסיטה וללמוד היה כאילו לנצל את החוויות שלה ללמוד ולהבין 

ויכלה להשתמש בכישרונות שלה ולהתקדם  ,את המגבלות. אז היא ראתה מה שיש

 אותה. מהלה של השונות לפי דעתי קידעם זה. הקב

 ובכיוון דומה: 

נוף, זה מתאים לאישיות הכללית שלה. היא אישה מאוד עדינה, גם יאפשרות של מ

באופן שהיא דתייה. יש לה רוחניות אמיתית. בעבר היא השתמשה במרחב הזה כדי 

 להזין את הנוירוזה שלה. חיפשתי מה יכולה להיות החוויה המתקנת של החוסר

מושלמות הזו? זה להיות בתחום הזה, לצבוע את כל העניין במשהו מאוד עדין, יפה 

 פסיכ'(.-)שרה ורוחני שהנישואין מאפשרים לקדש את כל הדברים האלה

 דנה )פסיכ'( מדגימה: 

נוף, לפי איך שאת ניסחת, אבל קשה לי לנסח יאני חושבת שמתאים לומר קצת לפי מ

מונות בתוך החיים, אבל זה לא עולה באופן טבעי, אני את זה. כן עולים לי כל מיני ת

לב שלי. אם יש מקומות  חושבת לעצמי אם זה פה לא עניין גם של החוסר תשומת

שאני פספסתי שאולי היא דברה על משהו כזה. אני כל כך שקועה בלעזור להשלים 

 שאולי אני לא שמתי לב למקומות שיכולים להיות כאלה. אני לא חושבת שקורים
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אצלה דברים אחרים ממה שקורים אצלי, אני כן חושבת שרוב הזמן היא עסוקה 

היום יותר באופציה השלישית )השלמה(. אבל את פתחת לי פתח לחשוב על איפה 

 נוף(.י)מ הדברים שקשורים באופציה הרביעית

 למצוא אצל אילה )עו'ס(:  אפשרתיאור דומה 

ברים ולראות איך אפשר בכל זאת זה לא בדיוק להשלים, זה נגיד לקבל חלק מהד

נוף. אני ילהבין שבחלק מהדברים האלה זה גם משהו שהוא באמת יכול להיות מ

משהו אצלו היה כרוך סביב הרגשת קטנות והרגשה של פחד  – אתן לך דוגמה

מאנשים, לבוא בתור קטן או מרצה. לאט לאט זה נהיה מקום של לבוא כמישהו לא 

מאנשים דברים אחרים שאולי אנשים שבאים חזקים  מאיים או נחמד, שזה מוציא

 שיש לזה גם את היתרונות שלו, שזה לא רק דבר רע. ,ובטוחים לא מוציאים

 וטליה )פסיכ'( משתפת:

הכי קשה לי לעבוד עם מטופלים שהגישה שלהם זה חוסר ויתור, שבאמת לא 

לטפל. מקבלים את החוסר שלמות. אם לא עוברים את השלב הזה, אז קשה מאוד 

אני חושבת שחלק מההתמודדויות זה עניין של לקבל את חוסר השלמות, וחלק זה 

אפילו לראות נניח איך פגיעות מסוימת הופכת ליתרון. נניח מטופל שהוא גם מטפל, 

כך להבין אחרים. אצל יונג יש משהו כזה שאני  הפגיעות שלו יכולה לעזור לו אחר

אדם להתפתח  דיכאון יכולים לעזור לבן מאוד אוהבת. למשל, איך סימפטומים של

למקום הרבה יותר שלם של הנפש שלו ולהתפתח. דוגמה של מישהי שמכל מיני 

 סיבות הייתה צריכה כל החיים להראות שהיא מסתדרת, שהיא לא זקוקה לאף

ופתאום היא התפרקה בדיכאון, וזה היה מאוד  ,לא להראות בכלל חולשה ,אחד

וגם מהסיפור שלה, שהיא הייתה צריכה את הדיכאון ברור, גם מהחלומות שלה 

בשביל להתחיל להתפתח, בשביל לתת יותר אמון באנשים, לתת מקום לצרכים שלה 

 שהיא חנקה כמעט במשך שנים מאוד ארוכות.

 וכרמית )עו'ס( מרחיבה: 

היום הוא רואה את עצמו כסוג של גיבור. דווקא לא בשלמות שלו אלא מלפרוץ 

לו ולצאת החוצה ובעצם לחיות. נרטיבית הדבר שעזר לו באמת מהבור החשוך ש

להגיע לשם זה באמת ההיפוך של האפס. הוא מלכתחילה ראה את עצמו נרמס. 

ובאופן שבו הסיפור שלו הלך להתעצב מחדש או סופר אחרת מפעם לפעם, הוא 

איך בעצם  :התחיל לראות שדווקא בגלל שרמסו אותו הוא גידל בעצמו כוחות כאלה
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ההיאחזות שלו בלימודים שהמשפחה שלו לא העריכה בכלל, היה בזה סוג של מרד 

ומלחמה או מאבק וגבורה. בעצם בתוך כל הדבר הנורא הזה הוא כבש לעצמו את 

אך מרוב שהוא נהיה גיבור בסיפור הזה, זה נהיה  ,הטריטוריות שלו ואת המקום שלו

אבל הוא  ,נוףייבור. זה היה מאו הכול או כלום. זאת אומרת אני לא נרמס, אני ג

מתנפנף שם למעלה ולא קשור לאדמה. המנוף, לא רואים אותו. אבל זה אדמה פה, 

והוא בן אדם עם כל מיני  ,צריך ללכת. אבל כיום הוא יודע שהוא לא גיבור ולא פשפש

נוף באמת עזר לו לצאת מהבוץ. אז ינוף כי המיפגמים. אני חושבת שזה יותר מהמ

להתחיל ללכת על האדמה ולהכיר בזה. מן הראוי לקחת אחריות על עכשיו צריך 

נוף נותן אסוציאציה של...עכשיו הכול. יהפגמים ולנסות לתקן כמה שאפשר. מ

ובעצם כל זמן שזה לא מושלם, זה דוחף אותך לעוד תיקון, עם זה שאתה אוהב את 

 נוף.ית המנוף הוא כן חשוב. הוא הכלי שאתו יוצאים מהבוץ. צריך איעצמך. המ

 

  :באופן בלעדיהשלמה 

 סיגל )עו'ס( מספרת: 

כיום היא כבר יותר משלימה. את ראית את התגובה שלי כשאת אמרת למנף את 

זה כבר נראה מדי רחוק... אני יכולה לזהות את השינוי באיכות של הקשר  זה...

 בינינו. היום יש תחושה של שותפות, שהיא באה לעבוד. אני הבנתי את העניין

שאמפתיה עם הצד החלש לא הולך אתה, אלא אמפתיה עם הצד שכן מתמודד. היא 

פחות מתקיפה את החוסר מושלמות שלי. אני חושבת שאולי בין הטיפות היא תגיד 

דברים טובים על עצמה. אני חושבת שהיא מרשה לעצמה לקבל, שזה לא רק איזה 

ם זה שזה יכול להיות מזוכיזם, איזה הענשה עצמית על זה שהיא לא מושלמת. עצ

דבר שנטפל בו, שמגיע לה טיפול בשביל זה. שהיא יכולה לקבל עזרה. שזה חלק ולא 

 כולה.

 תיאור נוסף עולה אצל רחל )עו'ס(:

היא יכולה טוב יותר לחיות עם זה בשלום. הטיפול נתן לה להבין שלא הכול זה 

 ,ה יותר בטוח עם עצמהביולוגי, לא הכול זה אורגני, אלא זה גם תלוי... היא הרגיש

שיש לה מה לתת, שהיא יכולה להגיד את מה שמתעורר בתוכה גם בחוץ. זה הכניס 

אותה לאיזה אמביציה להיות יותר אקטיבית. מצד שני, היא הכירה בזה שיש דברים 

שאולי היא לא תוכל לעשות בצורה מושלמת. היא יותר הסכימה עם זה שיכול להיות 
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בריקה ומצליחה ויכולה, ויש תחומים אחרים שאולי היא שיש תחומים שבהם היא מ

 פחות.

 

 :"האור נובע מהחושך" - נוף באופן בלעדיימ

 יהודית )פסיכ'( מספרת: 

נוף זה אולי במובן של הקשרים. אחרי שאנחנו ניתחנו יאיפה שהשתמשנו בזה כמ

ו ממש לפרטים קטנים מה שכל כך הכאיב לה בבית, אני חושבת שזה נתן לה איזשה

יתרון בתוך קשרים אחרים. זאת אומרת איזושהי יכולת לנתח ולהבין, איזושהי 

 יכולת אולי להבין את הפגיעות של השני גם. 

 ונורית )פסיכ'( מדגימה:

לא יודעת אם הם פתרו את הקשיים שהביאו, אבל את הזוגיות שלהם הם הרוויחו. 

פוצץ. שני ילדים הפכו הגענו למקום שבו הם הפכו לזוג כל כך יפה, באמת משהו מ

'אני לא יודעת מה : אמרתי להם להיות לאיש ואישה עם יכולת לדבר על דברים.

אבל תראו איך הרווחתם אחד את השני'. בפירוש דיברנו על זה כעל משבר. פה  ,יהיה

אבל אין גדולה ממנה. היא לא הייתה יודעת שהאיש  ,בלו הזדמנות כואבתיהם ק

 נוף. יצבים הכי קשים. זה בטוח משלה כל יום מתמודד עם המ

 ומרים )פסיכ'( מציעה:

אבל אני מאמינה  ,אחד שיהיה להם קשה אני אומרת לפעמים שאני לא מאחלת לאף

שככה זה  ,נוףילפי האופציה הרביעית של מ ,שלפתור בעיות, ככה גודלים דרך הקושי

 שגדילה נובעת מעבודה על פתרון בעיות, ושהאור נובע מהחושך. ,קורה

 

  :התמודדותדרכי שילוב יוצא דופן של 

 זהבה )עו'ס( מתארת חוסר ויתור, כניעה והשלמה: 

עדיין יש אצלו את החלק של כניעה וחוסר ויתור, אבל מה שהשתנה זה הכרה יותר 

לקבל שאנחנו לא מושלמים. באמת החלק שלדעתי אין  :מציאותית מה יש ומה אין

 .נוף(. אני חושבת שזה לא מציאותי בשבילויאצלו זה איך להפוך את זה לגדילה )מ

ויש לי הרגשה שהוא לא יכול יותר לצמוח. הוא  ,עכשיו הוא חלה .הוא איש מבוגר

לעשות עבודה ושהעולם  ,באמת מגדיר את זה שהוא צריך לקבל את החיים כמו שהם

 הוא כזה ולראות מה אפשר להפיק.
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 : ףעל דוגמה לחוסר ויתור ומינו מלכה )פסיכ'( מספרת

היא אומרת שגם מהמשבר היא למדה. אחד הדברים שהיא למדה, זה לא לעשות עוד 

פעם את הטעות של לוותר. היא גם למדה שהדרך שהיא בנתה את הזוגיות לא הייתה 

לגמרי בריאה. למשל, היא הייתה בשבילו הכול. היא הפכה את עצמה למין אימא 

וויה הזאת שאני לא מקבלת את שלו. אז יש איזה שילוב בין מצד אחד להגיד שהח

מה שאני רוצה מלמדת אותי, אני משתמשת בה כמנוף כזה. ויחד עם זה, יש איזה 

זה שילוב של  ;היא נלחמת .לא מוותר ,חלק שכל הזמן עדיין רוצה את המושלם

 שניהם. 

 

אבל הוא מתנפנף שם למעלה ולא  ,נוףיהיה מ" - נוףיתגובה של מטפלות לאלטרנטיבה של מ

 :"לאדמה קשור

 כמהדרך התמודדות, עוררה אצל אלטרנטיבה לכשהציגה המראיינת  ,נוףיהמגישת נראה ש

. נוףימוהן הגדירו את המושג 'מינוף' בצורה שונה שכוללת שני סוגים של  מטפלות תגובה ייחודית

 אך לא מספיק מציאותי.  ,נוף כאידאל רצויימ –, והשנייכולת קבלה והנאה ממה שיש –אחד 

 

  ף כיכולת קבלה והנאה ממה שיש:נוימ

יש אנשים שכשאתה מדבר אליהם אז בכלל לא עולה בדעתם שיש אפשרות של 

נוף. אני יאבל הכיוון של ההתמודדות זה יותר השלמה ואפילו מ ,נוףיהשלמה ומ

זה  נוף במובן שזה יעזור לה גם הלאה. רק להשלים אז היא נשארת...יחושבת על מ

למה את קוראת להשלים. אם להשלים זה כמו בשלב  :הגם שאלה של טרמינולוגי

נוף יהדיכאוני של מלאני קליין, ששמה השלמה היא על פניו צריכה להיות עם מ

קדימה. היכולת לקבל שיש מוגבלויות שלעולם לא ישתנו לעומת מה יכול להיות. 

לצאת טוב זה בעצם שניהם. היכולת להשלים עם מה שלא ולקבל את מה שכן. אז 

אתה גם לא מקבל, אתה מפספס  ,נוף. אם אתה לא משליםיל את מה שכן זה מלקב

נוף, לכן ילהיות גם החוויה של מ כהדברים בדרך. אני טוענת שהשלמה בהגדרה צרי

אני לא כל כך מבינה את ההבדל שאת עושה בין השניים. אחרת זה לא השלמה. אולי 

נוף מתייחסים יבסדר. במ את מתכוונת ברמה הכי עממית שיש דברים שאין לי וזה

 . )דנה פסיכ'( לדברים שיש לי
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 תיאור נוסף עולה אצל אורית )עו'ס(:

אבל הייתי משלבת  ,הייתי הולכת יותר בכיוון של לעזור לקבל את החוסר מושלמות

למנף את זה, לא מתוך מקום של תבוסתנות, אלא מתוך מקום של כוח. זה  -גם את ה

הסתכלו עליי, ככה תפסו אותי. לרווח קצת את לא שאני לא מושלם, אלא ככה 

המקום הזה, לראות איך אני באמת תופס את עצמי. מה שלי, מה לא שלי, ומשם 

למנף את זה ולהרגיש שיש לי חופש לבחור אם אני מושלם או לא מושלם בעיני עצמי 

 ולא רק כי החליטו עליי או כי שמו עליי את זה. לגבי המינוף, אני לא עושה את זה

'אוקי, אתה לא מושלם,  –באגרסיביות. אני לא יכולה להגיד שאני אכניס לטיפול 

בוא תראה את זה דווקא לכולם. בוא תפתח את החולצה ותגיד שמזה יכול לצאת רק 

טוב'. אני לא יודעת. כל אחד יבחר לו את המינון שלו. מה שחשוב זה שזה יתרכך, 

ת קיצוני להחליט על מינוף. אם הבנתי שזה עובר איזה תהליך של קבלה. נראה לי קצ

אוקי, זה מה שיש לי, אבל במה שיש אני עושה את ' :נכון, למנף זה להגיד

. יכול להיות שהבנתי את זה טיפה אחרת ממך. אני חשבתי שלמנף זה 'המקסימום

לקחת את כל האזורים הלא מושלמים האלה, אולי לא לעשות מהם סימן היכר, אבל 

 שאני ולראות בטוב את מה שנשאר. לקבל את עצמי כמו

 

 :נוף כאידאל רצוי אך לא מספיק מציאותיימ

 חדוה )עו'ס( מתארת: 

לצערי הרבה אנשים נתקעים ולא יכולים כל כך לגדול. בהרבה טיפולים אני מרגישה 

את התסכול שלא מספיק זזנו והם נשארים יותר במצב של המאבק. אז הטיפול 

 נוף, לצמיחה מהמצב.יר להגיע להשלמה ומפחות מוצלח. הייתי רוצה יות

"אני הייתי מאוד שמחה אם היא הייתה יכולה למנף את זה. אבל אני  מלכה )פסיכ'( טוענת:

 חושבת שהדרך הנכונה היא הדרך המציאותית ." 

 ברוח דומה מוסיפה כרמית )עו'ס(:

 ,עליושאת מדברת  ,נוף הזהינוף כל כך מוצלח. ובכול זאת המיאני לא בטוחה שהמ

נוף שמרים אותו אבל הוא לא יכול יהוא מ .כיווני-נוף אבל הוא קצת חדיהוא מ

לרדת. זאת אומרת הוא לא מסתובב על פני אדמה. בחלק מהטיפול החוסר מושלמות 

 אך יש שלב אחרי זה. ,נוףיהיה מ
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  אלטרנטיבותהצעת התייחסות המטפלות ל. 4

של דרכי התמודדות על  של הצעת אלטרנטיבותרעיון עצם ההמטפלות להגיב לנתבקשו בחלק זה 

  .היו מסויגות, ותגובות מעטות היו חיוביות גובות. נמצא שמרבית התידי המראיינת

 

 :תוחיוביתגובות 

 -"אהבתי וזה היה לי מעניין. מתחילים מהאלטרנטיבות שלך ואז אפשר לחדד ולעשות תת

 עו'ס(.-)אסנתאלטרנטיבות או לחדד או להרחיב". 

 נוסף עולה אצל אורית )עו'ס(:  תיאור

היה צריך לחשוב בזמן קצר אבל זה מאוד אתגר ופשוט גרם לכל הקשרים במוח 

לעבוד קצת יותר מהר. וגם לעשות את הקישורים האלה בין התאוריה למטופל. 

 הזדמנות טובה ללמידה. זו התייחסות מיוחדת. מאמץ טוב ומעניין. 

"מה שהיה מעניין זה אחרי שאת הבאת את האלטרנטיבות אז ובכיוון דומה ורד )פסיכ'( מספרת: 

אמרתי טוב אפשר להסתכל על הטיפול ככה. במובן הזה הקטגוריות יש בהם תפקיד מכיל. כנראה 

 קטגוריות טובות, נוגעות בדבר".

 

 התייחסות מסויגת:

לא מספיק  "זה החלק היותר קשה בראיון מכיוון שצריך לענות עכשיו, ואני: מתארת )פסיכ'(שרה 

 הרהרתי בדברים האלה קודם. אני לא הייתי תמיד בטוחה שהבאתי בדיוק את מה שאני חושבת".

'תמות מארגנות' של טיפול. הרגשתי שאני  -"לא חשבתי עליהם בגדול כיהודית )פסיכ'( מוסיפה: 

 קצת צריכה לחשוב כדי למצוא את הדברים האלה..." 

ל זה ומבינה, שמנסים להכניס אותי לרובריקות, קודם כ "כמו שאת אולי  ואילה )עו'ס( טוענת:

 מעורר בי התנגדות ואחר כך אני מקשיבה. טוב, אבל כן אפשר להשתמש בזה באיזשהו אופן".

 

 גישה טיפולית להתמודדות בסוף הראיוןהגדרת . 5

בסוף הראיון המטפלות נתבקשו לתת כותרת כללית לגישה שלהן לדרך התמודדות עם חוסר 

אופן שבו המטפלות מתארות ללמוד על ה אפשרתהליך הטיפולי. מתוך כך מסגרת הות במושלמ

הראיון, לאחר שהן עסקו בנושא התמודדות עם חוסר  הסופי שלגישתן הטיפולית בשלב את 

 מושלמות במהלך הראיון.
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ארו את גישתן בעיקר כדרך ימטפלות תשמונה סחו את גישתן כדרך של השלמה; ימטפלות נ עשר

תיארו גישת השלמה יחד עם שלמה יחד עם אלמנטים של התפתחות וגדילה אמיתית ומעט של ה

 אלמנטים של דחיפה קדימה ותיקון.

 

 ""לחיות יותר בשלום עם עצמך - גישה של השלמה וקבלה

 ומוסיפה:"לחיות יותר בשלום ויותר בקבלה של החוסר מושלמות".אסנת )פסיכ'( מגדירה: 

ל לחוות אינקומפטנטיות ברגעים מסוימים ולחיות ום כאיך אתה מצליח כמטפל קוד

את זה, לעכל את זה ורק אחר כך אפשר להגיע לאפשרות של המטופל לחיות עם 

 .החוסר מושלמות שלו

"החוסר מושלמות כפונקציה של המבט ההורי על הבן כלא מושלם. הטיפול אורית )עו'ס( מגדירה: 

 ר בחירה".מציע מבט אחר על עצמו כמקבל יותר, ומאפש

 ומוסיפה: ,"אינטראקציה בין שני חוסר מושלמות "גם שרה )פסיכ'(: אומרת וכך 

 :וכפי שאמר את זה רומאי קלינה ,כל אחד מתחזק בלהכיר במה שקורה אצל השני

'אם אנושי אני אז שום דבר אנושי לא זר לי'. כי אם אני מדברת על החוסר מושלמות 

ואינטראקציה על זה, אז אני מרגישה מאוד שלי, ואני לא מרגישה שיש תקשורת 

מאוימת. אני מוכנה לדבר על החוסר מושלמות, אם אני יודעת שיש מישהו שיכול 

 ואולי זה לתת גם כבוד למטופל, שגם הוא יכול להכיל את זה. ,להכיל את זה

לבחור בדרך האמצע, 'ם היה אומר, ""נזכרתי במה שהרמבנעמה )עו'ס( מציעה הגדרה אחרת: 

. אנחנו כולנו מושלמים באזורים מסוימים, או טובים יותר או פחות. למצוא את דרך 'מצוא איזוןל

  האמצע בין שניהם".

מושלמות זה איך אדם יכול להיות אדם בתוך העולם -"הנושא הזה של האיוורד )פסיכ'( מגדירה: 

עוד היא מה". הזה. לפגוש את האמת של עצמך מאפשר לך להתמודד ולהיות מסוגל להגיע להשל

"אני מאמינה שבשביל שהחיים יהיו משמעותיים, על כל אדם להיות מסוגל באמת מוסיפה : 

של כל  ,להכיר במה שיש לו ובמה שאין לו. ושזה בעצם משימת חיינו :לעבור את התהליך הזה

 אדם בעולם הזה".

 "לחיות יותר בשלום עם עצמך". רחל )עו'ס( מגדירה: 

נוחות עם החוסר מושלמות ולהיות עם החוסר הגדרה אחרת: "שתהיה ושירה )פסיכ'( מציעה 

 מושלמות ולאו דווקא למצוא פתרון".
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 :גישה של השלמה יחד עם אלמנטים של התפתחות וגדילה אמיתית

"לפגוש וללמוד באמת. זה משהו שאתה נותן לו מקום, שאתה גדל אתו, אילה )עו'ס( מגדירה: 

 וגם מתפתח אתו הלאה. זו קבלה במובן מאוד עמוק".שאתה גם מכיר אותו ומכיר בו 

"לקבל את חוסר המושלמות ולברך עליו. זה לא טוב להיות מושלם, זה לא זהבה )עו'ס( מגדירה: 

 אנושי".

כל שטיח פרסי אורגינלי יש שם משהו לא נכון  – ה"אני אתן לזה דוגמזהבה )עו'ס( מסבירה: 

 ות מושלם. מושלם לא יכול להיות כאילו אותנטי". באריגה. ולמה? כי האותנטי לא יכול להי

 וטליה )פסיכ'( מוסיפה הגדרה:

אדם. וחוסר -חוסר המושלמות הוא חלק בלתי נפרד מאתנו מעצם היותנו בני

השלמות של הסביבה, של המציאות שלנו הוא גם חלק בלתי נפרד מהעולם שאנחנו 

 פתח באופן שלם.חיים בו. וככל שנקבל את זה יותר, כך נוכל יותר להת

"היכולת לקבל את מה שלא שלם אצלי בסופו של דבר עוזר לי לגלות וכך גם מרים )פסיכ'(: 

ולחשוף מי אני, ולמצוא את המקום הנכון והמתאים לי בחיים ובעולם כולו, את המקום האמיתי 

 שלי". 

המרפא של הכוח  -"מושלמות וחוסר מושלמות בטיפול יהודית )פסיכ'( מציעה הגדרה נוספת: 

 הטיפול".

"הלוואי ולא היה חוסר מושלמות, אך אם יש רצון אז השמיים הם ונורית )פסיכ'( מגדירה: 

 הגבול".

"חוסר מושלמות היא חוויה מטרפדת ומכשילה התפתחות אישית. וכך גם דנה )פסיכ'(: 

סיפה: והיא מו ההתמודדות היא על ידי השלמה במובן של הכרה ביש ובאין ומחשבה על השלמה".

 "....ואני אחשוב על הדבר הזה של עצם החיסרון הוא יתרון...". 
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 הטיפוליהתהליך מושלמות של עצמן במסגרת השיתוף המטפלות בחוסר חלק ג':  

 

התהליך מושלמות של עצמן במסגרת השיתוף המטפלות בחוסר  :3מס. תרשים 

 הטיפולי

 

 

 

את המטופלים בחוסר המושלמות של עצמן בחלק זה המטפלות נתבקשו לתאר האם הן משתפות 

במסגרת התהליך הטיפולי. הן נתבקשו להתייחס לכך הן בנוגע למקרה הטיפולי המדגים הן בנוגע 

למקרים טיפוליים באופן כללי. המטפלות שתיארו כי הן משתפות את המטופלים בחוסר 

 ית. מושלמות של עצמן נתבקשו לציין מהי מטרת השיתוף ומהי השפעתה הטיפול

 

  מושלמות של עצמןהשיתוף המטפלות בחוסר . 1

המטפלות לתאר את השיתוף שלהן בחוסר מושלמות של עצמן במסגרת נתבקשו בחלק זה 

 התהליך הטיפולי, הן לגבי הטיפול הספציפי שהוצג הן לגבי כלל המקרים הטיפוליים שלהן. 

ל עצמן כגישה טיפולית מושלמות שהמטפלות ענו שהן לא משתפות את המטופלים בחוסר  22

מושלמות של ההן ציינו שאם אכן קרה שחוסר  ,. עם זאתוהוסיפו לכך הסברים מלכתחילה

שמטפלות ,אם כך  ,המטפלת בא לידי ביטוי במהלך הטיפול, אז הן התייחסו לכך בדיעבד. נמצא

קרה מושלמות של עצמן לא כגישה טיפולית אלא מתוך תגובה למצב נתון שהאלו משתפות בחוסר 
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מטפלות ענו שהן משתפות מלכתחילה את המטופלים בחוסר מושלמות של עצמן  חמשבמציאות; 

מטפלות טענו שמידת השיתוף שלהן תלויה בסוג  שתיכחלק מהגישה הטיפולית שלהן ; 

ארו תהליך התפתחות ביכולת ימטפלות תכמה מן ה. בנוסף לכך, והוסיפו לכך הסברים המטופלים

 המטפלות את חוסר המושלמות של המטפלות. ההכלה של המטופלים ו

 

לא  ....אני disclosureבעקרון אני לא עושה "  - חוסר שיתוף של המטפלות כגישה מלכתחילה

 "מביאה את עצמי

 ורד )פסיכ'( מספרת: 

זה נדיר מאוד. אם כן זה רק אם זה כבר קורה שאני עושה טעות, או שיש 

רה משהו רגשי חזק בינינו, אז זה יכול אידאליזציה לא ברורה של המטופלת, או ק

מושלמות, לפעמים עושים טעויות כמטפלים, -לקרות. אם למשל אני עושה איזה אי

אני בוודאי אכיר בטעות שלי. ואז זה בעצם להפגיש את הפציינטים בזה שאני לא 

הכול יכולה ואני גם עושה טעויות ולהצטער על כך וכולי. אך בעקרון אני לא עושה 

disclosureכי אני עובדת הרבה  ,, לא מביאה את עצמי. יש לי מודלים קצת אחרים

עם פסיכואנליזה. אני לא מביאה את עצמי, אני לא אינטרסובייקטיבית במובן זה. 

אולי בסיטואציות פסיכותרפיות פואטיות או יותר סופרלטיביות או משהו כזה, רק 

 אז זה יכול לקרות.

 ה: וברוח דומה רחל )עו'ס( מוסיפ

זה לא כל כך משהו שאני עושה. אני יכולה להגיד למשל: 'לכולנו יש חולשות', כלומר  

משהו יותר כולל. לא הייתי אומרת: 'גם אני לא מושלמת'. טוב, אולי זה ברור אם 

 אני כבר אומרת 'כולנו', אבל זה לא הדבר הראשון שאני יוצאת אתו. 

 

 הסברים לחוסר שיתוף כגישה מלכתחילה 

ר של המטפלות לחוסר שיתוף כגישה מלכתחילה הוא הגנה על המטופל מתוך שמירה על ההסב

צרכיו. לדעת המטפלות הגנה על המטופל כוללת הענקת מקום בלעדי לקשיי המטופל מבלי 

מושלמות של על השמירה על אידאליזציה ושיצטרך לעסוק בדברים שהמטפלת מספרת על עצמה ו

 .המטפלת
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 :"המוקד של הטיפול זה בכל זאת המטופל " – של המטופלמקום בלעדי לקשיים 

 דנה )פסיכ'( מסבירה: 

היא כל כך בתוך עצמה, שאני לא בטוחה שאני אועיל לה אם אני אביא  – "לגבי המטופלת הזו

 משהו שקשור אלי, אם אני הפוקוס. זה מתאים רק שמישהו יכול קצת יותר לצאת מעורו". 

 מלכה )פסיכ'( מרחיבה: 

לא רואה למה זה טוב לשתף מבחינה מקצועית. לפעמים אני סתם משתפת על אני 

אך לא כצעד טיפולי. אני עובדת בצורה מאוד לא קלסית, אני בכלל יותר  ,דברים

בכיוון של יחסי אובייקט. אז אני מזמן לא במקום של המטפל כמסך הריק. אני 

גם לי היה 'לו להגיד מאוד פרסונלית ומאוד לא מסתירה, אבל לשתף בחולשות, כאי

כי הטיפול מתמקד במטופל. אני אומרת  ,פעם לא ראיתי למה זה טוב , אני אף'קשה

עוד פעם, אני מאוד מאמינה שבטיפול יש שני אנשים בחדר והם משפיעים ומושפעים 

פעם לא חשבתי שהמוקד של הטיפול זה אני. המוקד של הטיפול  כל הזמן. אבל אף

 אנחנו מדברים על הקשיים של המטופל.זה בכל זאת המטופל, אז 

"יש מטופלים שזה יכול להכביד עליהם, במיוחד עם ניצולי ובכיוון דומה נעמה )עו'ס( טוענת: 

"אני וכך גם: שואה שלא צריכים להתחשב במטפל, כי לא היה להם מישהו שיקשיב להם". 

מעניין אותי לשמוע על י כמטופלת. אין פה הכרח. לא בא לי. לא יחושבת גם על הדרכות או על

 פסיכ'(.-)נוריתהקשיים של המטפלת" 

 

אנחנו המטפלים רוצים להיות המושיעים, " -  שמירה על אידאליזציה ומושלמות של המטפלת

 :אלוהים"ה הגואלים, המלאכים של

 אילה )עו'ס( מסבירה: 

בעיקר בשלבים של השנים הראשונות בטיפול זה היה נורא קשה למטופל. במקומות 

אמרתי משהו שהיה ברור שהוא פוגש בחוסר המושלמות שלי, הוא לא הרגיש ש

כאילו שיתפתי אלא הוא הרגיש שזה בלתי נסבל עבורו שאני לא מטפלת מושלמת או 

 לא בן אדם מושלם, שאני חולה נגיד. 

 תיאור נוסף עולה אצל נעמה )עו'ס(:

והיא ביקשה  ,נוקכאילו היא צריכה אותי מושלמת, מקבלת. פעם היא באה עם התי

שאני אחזיק אותו. אז לקחתי אותו, אז היא שאלה אותי אם אני סבתא. והיא 

 .. אני מקשרת את זה לצורך שלה במושלמות שלי'כן, רואים' :אמרה
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 וברוח דומה חדוה )עו'ס( טוענת:

אם  ,זה יכול להרגיז את המטופל והמטפל צריך לנסות להיות מספיק מושלם וקשוב

שבאים  שתף בחולשות שלו. למשל מישהו שמאוד עסוק עם עצמו...זה לא מתאים ל

לטיפול בכל זאת רוצים להרגיש שהמטפל נמצא בשבילך באיזה מושלמות מסוימת. 

אז אני חושבת שזה היה יכול להרגיז. אני חושבת שאני צריכה בכל זאת להשתדל 

 להיות קשובה ומספיק מושלמת.

אני למשל צריכה או לא לדעת כלום על המטפלת  .אישי "זה באמת מאודונעמה )עו'ס( מוסיפה: 

 ואז להניח שהכול מושלם אצלה או לקבל כאילו שהכול מושלם".

 

 : גישתן מלכתחילהבניגוד למושלמות של עצמן השיתוף המטפלות בחוסר 

 אילה )עו'ס( משתפת:

אני אגיד לך מה ההתלבטות שלי. חוסר המושלמות שלי יצא בטיפול בלי שום ספק, 

אך המילה 'שיתפתי' לא מתאימה. יכולתי להתייחס לזה שבאמת אני לא מושלמת, 

לספר  -לא בצורה של סיפור אלא בצורה של עובדה. כנראה לשתף התחבר לי יותר ל

אכן היו כל מיני כישלונות שלי, אם אמרתי משהו שבאמת אני מסכימה שהוא  על ...

לא יכולתי להכיל משהו. זאת לא מתאים, או יכול להיות שנבהלתי ממשהו, או ש

-כמה שזה מצער שזה אי .כי אני באמת לא מושלמת ,עובדה, כי זה אכן קרה

 היכולת שלי להכיל משהו.-המושלמות שלי או אי

 ובגישה דומה יהודית )פסיכ'( מסבירה: 

י כי אני יכי היו פעמים שהיא כעסה על ,הייתי חייבת להתייחס לחוסר מושלמות שלי

וזה הכריח אותי, זאת אומרת  ,ני לא שם מספיק בשבילה עד הסוףשא ,לא מושלמת

 ,לא רציתי, ידעתי שאם אני אגיד לה משהו כמו 'ככה אני בטיפול' בלי להתייחס לזה

 אני אעשה נזק לטיפול.

  

אני יותר ויותר מסירה "  – מושלמות של עצמן כגישה מלכתחילההשיתוף המטפלות בחוסר 

 "תממני את הקליפות של התדמי

"בסגנון שלי, לדעתי כל המטופלים רואים את החוסר מושלמות שלי. אני אסנת )עו'ס( מתארת: 

לא בן אדם שעושה את עצמו. אני בן אדם די שקוף. רואים שאני עושה שגיאות, אני לא מטשטשת 

 אותם".
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 ושרה )פסיכ'( מוסיפה:

ותר מסירה ממני אני עושה את זה כל הזמן. אני מדברת ברצינות. תראי, אני יותר וי

את הקליפות של התדמית, של תפקיד וכולי. אני יותר ויותר אני נטו. אז כמה פעמים 

זה קרה שמטופל בא עם משהו שפגע בו בפגישה או תגובה שלי שהוא ממש לא הבין. 

. ולא כי יש לי סיפוק 'אתה יודע מה ? אתה צודק' :והמון פעמים אני אומרת לו

כי פתאום אני מקשיבה ואני רואה, כן  חטאתי... – רים?איך אומ –נוירוטי להגיד ש

זאת אומרת שאני לא  .הוא צודק. אני המון משתמשת בדברים שקרו לי אך בצניעות

מביאה דברים שהם לא במקום. יש המון מטפלים שחושבים שזה לא במקום שאני 

מביאה את הילדים שלי, את האינטראקציות עם הנכדים, כל מיני דברים, איפה 

 שאני מורכבת כמו בן אדם.  ,שרואים שאני לא מושלמת

  

   מושלמות של עצמן כגישה מלכתחילההלשיתוף בחוסר המטפלות הסברים שנתנו 

 . הםמושלמות של עצמן כגישה מלכתחילהההמטפלות נתנו הסברים שונים לשיתוף בחוסר 

 המטפלת.אחריות של  נטילתכוללים: חשיבות של אנושיות והדדיות בקשר טיפולי ו

  

 :"אז שום דבר אנושי לא זר לי ,אם אנושי אני" -אנושיות והדדיות בקשר טיפולי 

"אני חושבת שקשר בין מטפלת ומטופל זה באמת קשר. אין דבר כזה קשר מרים )פסיכ'( מתארת: 

"ככל שאני יכולה לקבל דברים שלי, אז וסיגל )עו'ס( טוענת:  מלאכותי. לשתף זה חלק מקשר".

 ולים לקבל את עצמם".הם גם יכ

 ברוח זו יהודית )פסיכ'( מרחיבה: 

אני בכלל לא מציגה את עצמי כיודעת הכול. הטיפול זה לא משהו שקורה באופן 

אני רוצה שהמטופלת תבין את הדרך שהיא עשתה ומה קורה עכשיו. אני  .מסתורי

ה אחלק את האחריות אתה. במובן הזה אני לא עושה אנליזה, שאני שותקת ומחכ

שהמטופלת תביא את הנושא. בתור מטפלת פמיניסטית אני רואה את הטיפול 

כי מתוך המעמד שלי  ,כתהליך שיתופי של שתינו. ולכן אני לא יכולה להיות מושלמת

אבל אני לא רוצה להשתמש בכוח הזה  ,בתור המומחית יש לי כוח על המטופלת

השיחה בארבע עיניים ולא בצורה לא נכונה, ואני רוצה, עד כמה שאפשר, לנהל את 

 מגבוה.
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 וכן שרה )פסיכ'( מוסיפה: 

"המטופלת מצאה אצלי דברים שהיו לה מאוד חשובים, קשר אנושי חם ואישי. היא 

הסבירה שהיא רוצה להתמודד בטיפול עם דברים מאוד קשים ושהיא רוצה 

 שהאנושיות הזו תגן עליה. זה מעניין". 

 

  נטילת אחריות של המטפלת: 

 )עו'ס( טוענת:  אילה

"במובן מסוים זה לקחת אחריות על מה שאתה עושה שאתה פוגע במישהו או שהוא מרגיש שלא 

 מתאים לומר את מה שאמרת או שאני מרגישה שזה נאמר מתוך עצמי וזה לא מחובר אליו".

 וחדוה )עו'ס( מדגימה: 

, ה. לדוגמאני חושבת שזה חשוב לשתף, כי באמת יכולים לצאת דברים כאלה בטיפול

זה נורא קשה לפעמים שיש את העייפות שאת לא יודעת אם חלק זה באמת עייפות 

מציאותית או זה עייפות כתגובה למישהי שמאוד משעממת, טרנספרנס. זה מעסיק 

אותי. אני חושבת שהיה פעם אחת שבאמת כמעט נרדמתי. אני באמת באתי חצי 

. אני חושבת 'ה שאת לא מקשיבהאני מרגיש' :חולה ועייפה מאד, אז מישהי אמרה

. אני 'אבל באמת קשה לי היום כי אני לא מרגישה טוב, אני הקשבתי' :שאמרתי לה

 לא חושבת שזה הזיק.

 

 :שיתוף תלוי בסוג מטופליםה

בחוסר  הןמטפלות הבחינו בין סוגי מטופלים מבחינת שיתוף או חוסר שיתוף שלכמה מן ה

 מושלמות של עצמן.ה

ויש כאלה שלא. ככל שמטופלים  ,"יש מטופלים שכן נכון לשתף אותם. פרת:שירה )פסיכ'( מס

 פסיכ'(.-)שירה אי אפשר לדעת על מה זה יושב " .יותר פגועים רגשית אז אני פחות משתפת

 אסנת )פסיכ'(: השמיעה טענה דומה 

ביטחון שלהם -אז הם משליכים את האי ,סיסטיםישאנשים נרקכהרבה פעמים  

אחר לשאת את זה. אני חושבת שהם מאוד עסוקים בלהסתכל עליי  ונותנים למישהו

בשביל שלא אסתכל עליהם. הם פוחדים שהעיניים עליהם תמיד יהיו ביקורתיות. אז 

. זאת אומרת, הייתה יוהם יהיו ביקורתיים כלפי ,מוטב לשתף שהם יסתכלו עליי

מושלמות שלי -הרגשה שאני בעצם צריכה לעשות איזה עבודה פנימית מולם עם האי
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סיסטים שלא יכולים, לפחות יבשביל שמשהו יזוז... זה מאוד חזק אצל אנשים נרק

מושלמות בתוך עצמם. הבחורה -בשלב ראשון או לתקופה ארוכה, לעבוד על האי

 ההיא למשל עבדה על זה בתוכה, אז היא לא התעסקה אתי. 

 

  :את חוסר המושלמות של המטפלותלהכיל התפתחות ביכולת 

ביכולת של המטופלים הן הן  ,הייתה התפתחות יהטיפולסגרת התהליך שבמ ציינומטפלות  כמה

 להכיל את חוסר המושלמות של המטפלות.  ,של המטפלותביכולת 

"זה השתנה שכיום יותר קל לה לקבל את החוסר מושלמות שלי. זה עדיין אילה )עו'ס( מדגימה: 

 מעורר פניקה באותו אופן".יכול לעורר משהו, אבל זה לא מעורר זעם ולא 

 אסנת )עו'ס( מתארת:

פעם זה היה יותר מעמדה של כניעה, שאין טעם שאני אעשה מאמצים להסתיר את 

החוסר מושלמות שלי. קיבלתי את זה פשוט כעובדה. עם הזמן אני מרגישה שאני 

וגם קשה לי שכאילו כופים עליי להיות מאוד מאוד  ,בעצמי חיה עם זה יותר טוב

 זה מעורר בי התנגדות. .בסדר

בלתי יותר ביטחון, מכיוון י"במשך השנים כן שיתפתי יותר מתוך זה שקונעמה )עו'ס( מוסיפה: 

 אבל זה מתאים רק בשלב מתקדם בטיפול". ,שבין כה וכה דברים נודעים במשך השנים

 

  תה הטיפוליתהמטרה הטיפולית של שיתוף בחוסר מושלמות והשפע. 2

נתבקשו לתאר את המטרות שלהן בשיתוף בחוסר מושלמות של עצמן וכן בחלק זה המטפלות 

 באשרלתאר את ההשפעה הטיפולית שהייתה לשיתוף זה. נראה שהתקבלו תשובות דומות הן 

השפעה הטיפולית שאכן הייתה תוצאה באשר למטרה הטיפולית שהייתה למטפלות מראש הן ל

חת. התשובות שיוצגו להלן מתייחסות שתי השאלות לתשובה אאוחדו על כן  .שיתוף זהשל 

חוסר מושלמות של עצמן כגישה טיפולית מלכתחילה. מטפלות בלמטפלות שהציגו את השיתוף 

אשר לא הציגו את השיתוף כגישה טיפולית מלכתחילה לא ענו על חלק זה המתייחס למטרות 

 . יווהשפעותהשיתוף 

יהן למות של עצמן והשפעותשיתוף בחוסר מוששהציגו המטפלות להמטרות הטיפוליות 

קבלה של המטופלים את חוסר המושלמות של עצמם, איכות הקשר הטיפולי  :כוללות הטיפוליות

 טיפולי.תהליך הושיפור בחוויה של המטפלת במסגרת ה
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ככל שאני יכולה לקבל דברים שלי, " - קבלה של היחיד את חוסר המושלמות של עצמו היווצרות

 "ברים אצלםאז הם גם יכולים לקבל ד

כשהמטפל  modeling "אני לא חשבתי על זה קודם, אבל אני חושבת שיששרה )פסיכ'( מהרהרת: 

אני מניחה שזה פותח אפשרות לעשות אותו דבר לצד  .יכול לדבר על משהו שהוא לא מושלם אצלו

 השני".

 ואסנת )עו'ס( טוענת:

יך אני חיה עם "היה משהו קריטי בשבילה איך אני חיה עם חוסר ביטחון או א

דבלואציות... עם הזמן עזרתי לה לקחת בעלות ולהצליח לחיות את שני הדברים 

 הביטחון". -ואת אי ביחד, את הביטחון

 : מסבירה זהבה )עו'ס(

אז יש לו איזה ערך בזה שגם אני לא  ,ואם משתפים ,יש משהו משפיל להיות בטיפול

וכל היתר יש להם  ,של העולם ְךֶנבֶ מושלמת. אני מוציאה אותו מהמקום הזה שהוא ה

הכול ופנטסטי והם יכולים... תפיסת העולם הזו משתבשת אצלו כשאני אומרת שאני 

 לא מושלמת. 

 וכך גם מרים )פסיכ'(: 

היא מסתכלת עליי כמישהי מאוד בעלת יכולת. אז שהיא תראה שבן אדם נבנה 

גם אני נבניתי  .יים שליבחיים, הוא לא נולד בצורה מסוימת. וגם אני עברתי את הקש

וזה לא מוריד מערך האדם, זה רק יכול  ,מכל מיני דברים ושזה רגיל ונורמלי

 להוסיף.

זה עוזר למטופל להכיל את הקושי. אני זוכרת שאני עצמי עברתי  ."יש לזה נוכחותברוח דומה: 

-)שירה זה היה חשוב לי" .משבר, אז מישהו נתן לזה מקום והגדיר את מה שעברתי כטראומה

 פסיכ'(.

 וסיגל )עו'ס( מוסיפה: 

זה המנוף של הטיפול. זה רק פותח. היו לי כמה מקרים שזה גרם להרבה רעש 

יכולה להיות איזה תגובה סוערת של הרבה כעס ואכזבה ואז אני צריכה  .בטיפול

המושלמות הזאת. ככל  ,אבל בסוף זה כן פותח, כי זה אשליה ,להחזיק את הכעס

 בל דברים שלי, אז הם גם יכולים לקבל דברים אצלם.שאני יכולה לק
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 " twinship"הייתה לזה השפעה חיובית של  - הקשר הטיפולי שיפור איכות

 טליה )פסיכ'( מספרת: 

זה בעיקר לתת להם דוגמה. זה עושה משהו לקשר שהוא הרבה יותר אנושי, ולא 

דברים הכי שאני איזה מן מישהי שם למעלה. אני חושבת שזה באמת אחד ה

אם אני עושה סקירה לאורך הטיפולים זה עניין של לתת מקום לחוסר  .בסיסיים

וזה היה  ,קרה שלא התעוררתי לאיזה פגישה אתה המושלמות וזה דבר נורא מרכזי...

פנטסטי. זה עשה המון תגובות נורא קשות בהתחלה. היא נורא נפגעה וכעסה, וממש 

ושלמת ושיכולתי גם להתנצל וגם לדבר על מעז יצא מתוק. היא ראתה שאני לא מ

המקום שלי. החוסר שלמות שלי ומה שקרה בקשר בינינו שהיה מאוד בתקופה ההיא 

 מעורער הביא למשהו מאוד חיובי.

ואני  ,"אני לקחתי על עצמי את הטעות שלי, משהו שבאמת לא הייתי אתה חדוה )עו'ס( מדגימה:

היה יכול להגיע לריחוק או הפסקה בקשר. היה צריך חושבת שאם לא היינו מדברים על זה, זה 

 לדבר על זה".

 שרה )פסיכ'(:  בדבריה שללמצוא אפשר טענה דומה 

על  TO CONFESS"יש משהו לא אמיתי בלא לשתף. זה לא בא מצורך נרקיסיסטי מוזר דווקא 

 טיפולית". חוסר המושלמות. אלא פתחתי את זה כדי לעזור לה, כדי לקדם משהו. זה נכון מבחינה

 זהבה )עו'ס( מסבירה: 

הרבה זמן הוא רצה אותי מושלמת כמובן. היה לו מאוד מאוד חשוב להישען על 

אבל עכשיו  ,מישהי שהיא מאוד מאוד מושלמת. אני מבינה את זה ואפשרתי את זה

יש המון  .הקשר שלנו השתנה, אני פחות מושלמת בשבילו. יש יותר דיפרנציאציה

טראקציה אתו, וזה אפשר לו גם להצחיק... ופתאום זה נכנס לתוך שינויים בכל האינ

 הטיפול.

 ובכיוון דומה: 

זה אומר שאני  ."אני עושה את זה במקומות שאני מרגישה שזה מאוד מתחבר אליו 

ממש מבינה את הנקודה שלו מתוך התנסות משלי, שהייתי שם ואני מכירה את 

 עו'ס(.-ת" )כרמיהמקום הזה. אז בדרך כלל זה מצליח

"אני ודנה )פסיכ'( מספרת: ".  twinship"הייתה לזה השפעה חיובית של אורית )עו'ס( טוענת: 

"כאשר וכך גם:  אמרתי לה שביום שהיא תוריד אותי מהמושלמות, היא כבר לא תצטרך אותי".

 פסיכ'(.-)נוריתנהיה משהו אישי" .זה גרם לקרבה ואנושיות .שיתפתי, הייתה השפעת לטובה
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 דית )פסיכ'( מרחיבה: יהו

זה אפשר לה לקבל בצורה חיובית שהמטפלת שלה לא מושלמת. היא מאוד רצתה 

כשלא עניתי מספיק לטלפונים, היא הרגישה עד כמה  המטפלת מושלמת. ולדוגמ

ברתי אתה בכנות על הצורך שלי בגבולות, אני יאבל אחרי שד ,שאני לא מושלמת

שלמת. אני חושבת שזה היה עוד מכשול חושבת שזה אפשר לה לקבל שאני לא מו

קטן בטיפול שעברנו ביחד, וזה לימד אותה שקשרים לא צריכים להתפרק בגלל 

, empathic failureמשהו כזה. זה היה שיעור בחיים מאוד חשוב בשבילה. שעשיתי 

לאחר שיצא חוסר מושלמות שלי, אני  זה ללמוד משהו על מה זה להיות בן אדם...

עזוב את הטיפול, שזה יפגע באמון שלה בי, ביכולת שלה להיות פחדתי שהיא ת

 בטיפול ולהמשיך להשתמש בטיפול. המטרה הייתה לשמור על הטיפול.

"היה צריך להגיד במילים שהיא לא צריכה להסכים אתי. יש דברים וברוח זו חדוה )עו'ס( טוענת: 

שיש לה להגיד. ולפעמים אני  מקום שלה להגיד כל מההשאני יכולה לפספס או לא להבין, שזה 

 יכולה לאכזב".

 

 "למען תחושה של יושר פנימי שלי" - טיפוליתהליך השיפור בחוויה של המטפלת במסגרת ה

 אסנת )עו'ס( מספרת: 

כמטרה ראשונית אני חושבת שזה מן טיפול עצמי בשביל לא להיות במתח ולנסות  

לי פעם מישהי מאוד הייתה אצ הלהיות כאילו מושלמת. זה להרפות. לדוגמ

ותקופה ארוכה חייתי את  ,סיסטית שהייתה מערערת את הביטחון העצמי שליינרק

שקלטתי שהיא תורמת כאבל אחרי כמה זמן,  ,החוויה הזאת של מתח אתה בחדר

 ברתי אתה בצורה חשופה שאני לא אסתיר חולשות.ילזה, ד

צמית, זה למען תחושה של יושר "שיש יותר חשיפה עתיאור נוסף נמצא אצל יהודית )פסיכ'(: 

"זה ונעמה )עו'ס( מוסיפה:  פנימי שלי. זה נובע מהדיבור הפמיניסטי להיות יותר שקוף בטיפול".

 מאפשר למטפלת להיות יותר אנושית, לא להעמיד פנים, לא להיות עצורה".
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 איכות היחסים עם הזולתוהתמודדות עם חוסר מושלמות חלק ד': 

יחסים התמודדות עם חוסר מושלמות לבין איכות הה דרךין קשר ב :4מס. תרשים 

 עם הזולת

 

 

 

בחלק זה  המטפלות נתבקשו לתאר את איכות הקשר של המטופלים עם הזולת. קשר זה  מתבטא 

ביכולת קבלה מהזולת וביכולת נתינה לזולת. בראיון הייתה התייחסות ליכולת קבלה מהזולת 

רנטיבות שהציעה המראיינת לחוויות שונות  הקשורות בתחילת טיפול ובסופו וגם לאור אלט

לקבלה מהזולת. כמו כן, הייתה התייחסות ליכולת נתינה לזולת בתחילת טיפול ובסופו לאור 

האלטרנטיבות הנזכרות לעיל. בנוסף לכך, נשאלו המטפלות מה דעתן על הקשר בין התמודדות עם 

ינו כי קיים קשר כזה נתבקשו לתאר מהו חוסר מושלמות ובין איכות היחסים לזולת. אלה שצי

 סוג הקשר.

 

 איכות הקשר של המטופלים עם הזולת נרטיב המטפלות על. 2

בחלק זה המטפלות נתבקשו לתאר את איכות הקשר של המטופל עם הזולת בהקשר של המקרה 

המטפלות לתאר נתבקשו הציגו. על מנת ללמוד על איכות הקשר של המטופל עם הזולת שהמדגים 

. פואת יכולת הקבלה של המטופל מהזולת ואת יכולת הנתינה שלו לזולת בתחילת הטיפול ובסו

לאחר שהמטפלות הציגו תתי קטגוריות כפי שהוצג להלן.  כמהל האיכות הקשר עם הזולת חולק

את הנרטיב שלהן באשר לאופן ההתמודדות עם חוסר מושלמות של המטופלים ואת הנרטיב שלהן 
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בין  קיים קשרלדעתן האם סים של המטופלים לזולת, הן נשאלו באופן פתוח באשר לאיכות היח

 הקשר לפי תפיסתן. סוג מהו –כן ואם  השניים

   

 ולת קבלה מהזולת יכ

הנרטיב של המטפלות ליכולת קבלה של המטופל מהזולת בהתייחס למקרה מדגים כולל יכולת 

 קבלה בתחילת הטיפול ובסופו.  

 

 בתחילת הטיפול

מטפלות  שלוש ;מטופלים קושי גדול לקבל מהזולתציינו שבתחילת הטיפול היה לפלות מט 24

ארה ימטפלת אחת ת ;יכולת טובה של קבלה מהזולת בתחילת הטיפולניחנו במטופלים ציינו שה

יכולת טובה לקבל לו הייתה  אחר,קושי לקבל מהזולת ומצד למטופל היה  ,מצד אחד :מצב מורכב

 מהזולת. 

 

 "קשה לקבל מכיוון שאסור להיות נזקק"  - ה מהזולתקושי בקבל

נראה שהמטפלות הדגישו באופן מיוחד שבתחילת הטיפול היה למטופלים קושי גדול לקבל 

מתן קושי בקושי בקבלה עצמית וקושי להיות נזקק,  כולל: מהזולת. ניתנו לכך הסברים שונים

 קשרים בכלל. ביצירת אמון בזולת ו

 

 :קושי להיות נזקק

בהתחלה היה קושי מאוד גדול לקבל. הוא לא רצה להיות חייב לאף אחד  רמית )עו'ס( מספרת: "כ

"יש מטופלים  פסיכ'( מוסיפה:) שרהכלום כי אז הוא יהיה חייב".  שום דבר אז הוא לא יכל לקבל

 שאתה מרגיש שזה רק יחליש אותם לקבל מהשני. כך זה טבעי".

 אילה )עו'ס( מהרהרת בנושא:

לי בין יכולת קבלה ויכולת להכיר בקבלה, כי הם לא אותו דבר. בחוויה שלו מתערבב 

. זה להרגיש נזקק או נתון ולפחד להיות מנוצל 'קיבלתי'להכיר בקבלה זה להגיד, 

לפחד נורא להיעזב. לדעת שאתה מקבל. למרות שהוא כל הזמן ידע שהוא  ,לרעה

 .מקבל, היה לו מאוד קשה להגיד את זה לי, להכיר בזה
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 קושי בקבלה עצמית:

 ל מבחינת הדימוי העצמי שנוצר לוו"זה מאוד מאוד איים עליו, קודם כאורית )עו'ס( מתארת: 

הוא בעצם יעורר איזושהי דחייה, אז הוא נמנע מכל  .פחד שלא ירצו אותו שהוא בעצם לא ראוי...

וכך  א תאכזב אנשים".היא כל כך פחדה שהי: "נמצא כיוון דומה אצל חדוה )עו'ס( מיני קשרים".

 ". .'לא מגיע לי' :ד, היא הייתה אומרתו"בהתחלה הייתה חסימה מאוד מאגם אצל מרים )פסיכ'(: 

 : מספרתורד )פסיכ'( 

גם  .אך ראו עליה אחד, היא לא יכולה... בהתחלה היא הייתה מאוד אנטי, אין אף 

ת של הזולת, זה ככל שהאדם מתפתח ומרגיש טוב עם עצמו, יש יותר סבלנות למגבלו

בלה את יאז היא יותר ק ,בלה את עצמהיברור. אני חושבת שככל שהיא יותר ק

 הזולת, זה ממש הולך ביחד.

 

  :קשרים בכלל וביצירתקושי באימון בזולת 

שאת אומרת למישהי שאת יכולה כאולי היה גם פחד להתאכזב ממני. חדוה )עו'ס( מדגימה: "

ובדומה לכך אצל ... "נים. מה אם אני לא אענה באותו רגעלצלצל תמיד, אנשים לא תמיד מאמי

היא באה מתרבות שהיא לא תרבות  ."היא התחילה עם קושי מאוד גדול לקבלנורית )פסיכ'(: 

 טיפולית, שלא נותנים אמון. זה לקח זמן עד שהיא באמת נתנה לעצמה להאמין".

 וטליה )פסיכ'( מספרת: 

לגבי קבלה מהזולת. כלומר מה האינטרס של בהתחלה הייתה חשדנות מאוד גדולה  

בן אדם שני לתת, אם הוא אמיתי בכוונות שלו? החוויה של חוסר אמון הייתה מאוד 

גדולה. זה גם היה קושי בכלל לבטא את הצרכים בשביל שידעו שהיא צריכה לקבל 

אפשר  משהו. היא קיבלה מעט, ומה שהיא קיבלה היא הרגישה שזה לא ממש, אי

 וך על זה.באמת לסמ

 אבל האמת  ,"בהתחלה הייתה אצלו יכולת מינימלית לקבלזהבה )עו'ס( מספרת: 

 שהוא היה נורא נורא בודד. הוא חי בבועה".

"היא ממש לא הייתה בתוך הקשר שלנו. היא לא הייתה תיאור נוסף עולה אצל מרים )פסיכ'(: 

בולות רגשיים וגם גבולות פיזיים נותנת לי להתקרב אליה פיזית. היא הייתה יוצרת גבולות, גם ג

 לקשר שבינינו".
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 ובכיוון דומה חדוה )עו'ס( מתארת: 

בהתחלה היא הייתה הרבה יותר שמורה ובודדה בכלל בחיים. היא לא הרגישה 

מקובלת. היא הרגישה כמו איזה אגוז או מישהו זר ומשונה, ונורא נזהרה להתקשר 

א נורא נזהרה להאמין או להיות פנויה הי .לאחרים. נזהרה האם יקבלו אותה ולקבל

 לאחרים. בכל מצב אנשים הזמינו אותה והיא נמנעה.

 

 בסוף הטיפול 

יכולת טובה של קבלה אצל המטופלים בסוף הטיפול או יכולת יותר טובה  ציינומטפלות  22

 שלוש ;ארו קושי בקבלה מהזולת בסוף הטיפולימטפלות ת ארבע ;משהייתה בתחילת הטיפול

שיפור ביכולת קבלה מהזולת בסוף הטיפול, למרות שכבר מתחילת הטיפול הייתה  ציינות מטפלו

 יכולת טובה של קבלה מהזולת. 

 

לקבל זה משהו מגדל, עוזר, מרפא, מרגיע, מאפשר, נותן "  - יכולת טובה של קבלה מהזולת

 "כוחות

זולת באופן ספציפי אמון ב :הסברים ליכולת טובה של קבלה מהזולת כולל כמההמטפלות נתנו 

 ויכולת ביצירת קשר באופן כללי.

 

 אמון בזולת ויכולת כללית ביצירת קשר:

 "תראי, זה נהיה ברור שהיא לוקחת ממני עכשיו. יש לה כבר איזה ניסיון מצטבר לזה שמה שהיא

 עו'ס(.-)אסנתמקבלת עוזר לה ואז היא יכולה לקבל יותר " 

 ומרים )פסיכ'( מרחיבה על כך: 

'אם מישהו  -היא מתפעלת על עצמה איך פעם היא הייתה חושדת ואומרת  עכשיו

רוצה לעזור לי, מה הוא רוצה להשיג ממני ולמה'. היום היא מאמינה שיש אנשים 

שממש עוזרים, שממש טובים, שהיא נהנית מהקשר איתם. היום היא יודעת שפשוט 

אית במיוחד טוב או אכפת להם. ושמישהו מתחבר איתה עכשיו זה לא בגלל שהיא נר

אחד, ושאם אוהבים -שיש לה משהו לתת להם. כי עכשיו ממש אין לה מה לתת לאף

אותה בגלל שאוהבים להיות איתה, זה לא בגלל איזה יתרון או משהו כזה. ההצגה 

נגמרה. מה שיש יש, מה שאין אין. ובאמת היא מאמינה שאנשים רוצים להיות 

 חברים שלה.
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 חדוה )עו'ס( משתפת: 

בכל זאת יש  .דיברנו על זה שהיא לא הייתה על אי בודד והיא יכולה לפנות לאחרים

וזה היה הישג עצום. היא פנתה אליהם, ובסוף  ,לה אימא ויש לה אבא ויש לה אחים

 הם כולם התגייסו בשבילה. היא לא לבד בעולם, היא באה מאיזה מקום. 

אחרים ולהביא את הצרכים ואז לדעת "היום היא יותר יכולה לשתף טליה )פסיכ'( טוענת: 

 לקבל". 

ואפילו  ,"ברגע שנפרץ איזה סכר אז היא מקבלת ומקבלת בשמחה ובאהבהנורית )פסיכ'( מוסיפה: 

"נוצרה בינינו קרבה ויכולת תיאור נוסף נמצא אצל נעמה )עו'ס(:  תודה". SMSשולחת לי איזה 

 לקבל". 

 

 :קושי בקבלה מהזולת

יש כאן קנאה מתחת שמאוד קשה עוד לגשת אליה. אז לכאורה היא "ורד )פסיכ'( מספרת: 

"הוא טענה דומה נמצאת אצל זהבה )עו'ס(: יש עוד עבודה".  .מקבלת, אבל בעצם היא עוד לא

 אך זה רק קצת התפתח לקבל גם מאנשים אחרים". ,אמנם יכול לקבל מבת הזוג שלו

וד לעבוד. למשל אם היא לוקחת בייביסיטר, אבל יש ע ,יש יותר יכולתוכך גם אצל דנה )פסיכ'(: "

 "אז מיד הכול חוזר למקום כזה פגוע... ,שבעלה מעיר לה על זה

 

 יכולת קבלה מהזולת לאור אלטרנטיבות 

 יכולת קבלה של המטופל מהזולת כוללת יכולת קבלה בתחילת הטיפול ובסופו.

 הציעהש טיבותלתאר את יכולת הקבלה של המטופלים לאור אלטרננתבקשו המטפלות 

.קבלה 1. קבלה מהזולת כחוויה מחלישה. 2המראיינת. להלן יוצגו האלטרנטיבות שהוצעו: 

 . קבלה מהזולת כחוויה מחזקת. 3מהזולת כחוויה טבעית כפי שקיימת במציאות. 

 

 בתחילת הטיפול

 שתיארו קבלה מהזולת כחוויה מחלישה; ימטפלות ת 21 עולה כי  המטפלותל מהתשובות ש

ארה מצב מוקצן יארו קבלה מהזולת כחוויה מחלישה אך מורכבת; מטפלת אחת תיות תמטפל

ארו קבלה מהזולת כחוויה טבעית ימטפלות ת שתישבו לא הייתה יכולת קבלה מהזולת בכלל; 

 ארה קבלה מהזולת כחוויה מחזקת.יכפי שקיימת במציאות; מטפלת אחת ת
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  "וזקוק ליתי או הוא היה נבוך שהוא צריך" - חוויה מחלישה

לתת כחוויה מחלישה כוללים ערך עצמי נמוך וקושי מהזולת ההסברים העיקריים שניתנו לקבלה 

 אמון בזולת.

 :חוויה של ערך עצמי נמוך אורית )עו'ס( מתארת

בשבילו לקבל משהו מהזולת זה היה מחליש אותו. זה אומר שהוא לא יכול לבד, 

לכן הוא גם נמנע מכל מיני קשרים שהוא לא מושלם מספיק, שהוא לא הצליח. 

  .וזקוק ליאותי  בהתחלה, גם בטיפול, הוא היה נבוך שהוא צריך

 ובדומה לכך אסנת )עו'ס( מספרת:

זה הלחיץ אותה. דרך אגב יש מאמר  .זה היה ברור שבהתחלה היה לה קשה לקבל

יפה על לקבל מהזולת שקשור לקנאה. לקבל זה החליש אותה. שאם היא צריכה 

 זה מראה עד כמה היא לא יכולה. ,ללקב

"בהתחלה היא הייתה אומרת שלקבל מהאחר זה מחליש אותה למרות וכך גם מרים )פסיכ'(: 

"חסרה לי כאן קטגוריה לגבי מצב שזה לא בסדר בכלל טוענת:  טליה )פסיכ'(שהיא הייתה זקוקה".

 זה לא לגיטימי, זה בכלל לא אופציה". .לקבל מהזולת

 

 :"כי אף פעם אי אפשר לדעת מה ירצו ממך ,זה מסוכן לקבל"  - בזולת אמוןלתת קושי 

עו'ס(. באופן דומה מספרת -)חדוה "בהתחלה היה קושי לקבל כי ירצו דברים ממנה וינצלו אותה "

כי אף פעם אי אפשר לדעת מה ירצו  ,בהתחלה היא הרגישה שזה מסוכן לקבל"יהודית )פסיכ'(: 

"במצבים שעזרו לה וזה היה לא מותאם : מתארת אסנת )עו'ס(כך גם אצל  ממך, מה ידרשו".

 לצרכים שלה, היא חוותה את זה כלא רגיש, כביקורתי...".

 ואורית )עו'ס( מדגימה: 

אני בעבור כסף נותנת לו כל מיני  :בתחילת הטיפול הוא היה עם הדימוי של זונה

מאיפה אני נותנת  לא כי אני אוהבת אותו או רוצה לתת לו. הוא תהה בכלל ,דברים

 לו, אם הוא בכלל זכאי. זה היה איזה חוסר אמון במגע אנושי, באמפתיה בסיסית.

 

 :חוויה מחלישה אך מורכבת

 אילה )עו'ס( מסבירה: 

למרות שהיה בזה גם רגרסיות.  ,בשבילו תמגדל חוויהלקבל זה היה  – זה מצב כפול 

 ,חז בטיפול ונשאר ומצד שניהוא נא ,זה היה כרוך גם בהמון המון חרדה. מצד אחד
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זה היה כרוך בכל כך הרבה חרדה שאולי זה רק מקטין אותו או מחליש אותו או לא 

 עוזר לו. הייתה תחושה באמת מורכבת לגבי הדבר הזה.

 ותיאור נוסף נמצא אצל ורד )פסיכ'(: 

אך ברמה מסוימת היא רצתה לקבל ממקום  ,בתחילה היה לה קשה לקבל

ה מוצהרת ורמה פחות מוצהרת. ברמה המוצהרת, לכאורה אין סיסטי. יש רמינרק

לה בעיה. ברמה הפחות מוצהרת, יכולה להיות בהחלט בעיה, כי אז עולה קנאה. אם 

 זה אומר שלי יש פחות.  ,אני מקבלת מהזולת

 

  בסוף הטיפול

את ארה ימטפלת אחת ת ;קבלה מהזולת כחוויה מחזקת בסוף הטיפולאת הארו ימטפלות ת 22

 ;חוויה מרפאהמהנזכר לעיל  והגדירה אותה כ קבלה מהזולת כחוויה מחזקת באופן מוקצן יותרה

עם חוויה טבעית של קבלה כפי בשילוב חוויה מחזקת : מטפלות הציגו תמונה מורכבת שלוש

קבלה מהזולת את הארו ימטפלות ת שלוש ;עם חוויה מחלישהבשילוב שהיא קיימת במציאות או 

 יה מחלישה. בסוף הטיפול כחוו

 

 "נבנתה ההכרה שלקבל זה משהו מגדל"  - קבלה מהזולת כחוויה מחזקת

כמאפשרת לגיטימיות בקבלה מהזולת  הואלכך שקבלה מהזולת זו חוויה מחזקת העיקרי  הסברה

 חוויה של גדילה

 

 :כמאפשרת חוויה של גדילה לגיטימיות של הקבלה

"נהיה שלב בטיפול של גדילה : חוויה של גדילהו לגיטימיות בקבלה מהזולת  חדוה )עו'ס( מתארת

וברוח  שהיא יכלה לפנות לאחרים לקבל עזרה, לאפשר שיתייחסו אליה ולא להרגיש לבד בעולם".

"יש הרגשה של עבודה בשיתוף פעולה, פחות הרגשה של קבלה דומה מספרת אסנת )פסיכ'(: 

  מלמעלה".

 ל זה משהו מגדל"."לאט לאט נבנתה ההכרה שלקבאילה )עו'ס( מתארת: 

ומרים )פסיכ'( מוסיפה: "אני חושבת שזה מגדל אותה ונותן לה כוח". אסנת )פסיכ'( מדגימה: 

"היום היא אומרת שמאוד טוב לה לקבל מאנשים אחרים, שהיא יכולה לקבל מהם כוח וזה תומך 

ום "היחוויה מחזקת: לבד היותה קבלה מהזולת כחוויה מרפאה מ טליה )פסיכ'( מתארתבה".
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קבלה בשבילה זה דבר מגדל, עוזר, מרפא, מרגיע, מאפשר, נותן כוחות. זה לא רק עניין מגדל ונותן 

 כוחות אלא יותר מרפא". 

 

 :"זו חוויה של השפלה ובושה"  - קבלה כחוויה מחלישה

 פגיעות ואכזבה מהזולת.  ת:כוללהחוויה מחלישה כהסברים לקבלה מהזולת  כמהניתנו 

הייתה לה התייחסות טבעית  ,מצד אחדואכזבה מהזולת: " ת חוויה של פגיעותתארשרה )פסיכ'( מ

 לקבל מהזולת, אך היא לא מספיק התחזקה מזה, מכיוון שהדימוי העצמי שלה נשאר נמוך מדי".

אבל זה  ,עכשיו יש אצלו קצת יותר יכולת לקבל מהזולתתיאור נוסף נמצא אצל דנה )פסיכ'(: "

וגם אצל סיגל )עו'ס( יש פגיעות גדולה סביב זה. זו חוויה של עלבון".  יותר ברמה המושכלת. עדיין

 ."זו חוויה של השפלה ובושה"מתארת: 

ויש ציפיות לקבל  ,"קשה לה בגלל שהיא מאוד ביקורתית כלפי אחריםסיגל )עו'ס( מסבירה: 

 מתאכזבת במציאות".  היא הרבה ואז

 

 יכולת נתינה לזולת

יכולת הנתינה של המטופל לזולת בהתייחס למקרה מדגים כולל הנרטיב של המטפלות בנוגע ל

 יכולת נתינה בתחילת הטיפול ובסופו.  

 

  בתחילת הטיפול

כנתינה אותה  ן הגדירושבתחילת הטיפול הייתה אצל המטופלים נתינה שה ציינומטפלות  22

מצב שבו  ציינומטפלות  ארבע ;קושי ביכולת נתינה אצל המטופלים ציינומטפלות  שלוש ;בעייתית

 יכולת נתינה טובה. למטופלים מההתחלה הייתה 

 

 הנתינה הייתה סוג של התבטלות, 'הינתנות' ולא נתינה"" - נתינה בעייתית

הערכה כנתינה בעייתית: נתינה מתוך  ציגו אותהארו סוגים שונים של נתינה שהיהמטפלות ת

 ך ציפייה ושאיפה למושלמות., נתינה מתוך רצייה ותלות בזולת ונתינה מתועצמית נמוכה

 

 נתינה מתוך הערכה עצמית נמוכה: 

אז היא לא מרגישה טוב עם מה שיש לה לתת"  ,"זה קשה כי היא כל כך לא משלימה עם עצמה

אבל הנתינה  ,"במובנים מסוימים תמיד הייתה לו יכולת נתינהעו'ס(. אילה )עו'ס( מסבירה: -)סיגל
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זו הייתה יותר סוג של 'הינתנות' ולא  .היא נתינה בעייתיתהייתה עם איזה סוג של התבטלות, ש

 נתינה. אבידות".

אך היא באה מאוד  ,"תמיד הייתה לה יכולת נתינה גבוההובכיוון דומה טליה )פסיכ'( מספרת: 

 כי מי היא שתקבל". ,מעמדה של נחיתות. זה ברור שהיא זאת שתיתן

 ושרה )פסיכ'( מדגימה: 

אצלה מהקבלה. יותר קל לה לאהוב אנשים מאשר לקבל הנתינה תפקדה יותר טוב 

היא אוהבת לאהוב, היא  .שאוהבים אותה. אז כשהיא אוהבת אנשים, היא אוהבת

ויותר קשה לה לקבל כשאוהבים אותה ושרוצים  ,אוהבת לתת גם באופן מוחשי

 להעניק לה אהבה.

 

 :"שה שהוא בבית כלאכמו מישהו שנותן ויש לו תחו"  - נתינה מתוך רצייה ותלות בזולת

 אסנת )פסיכ'( מספרת: 

אך בלי לחשוב אם היא רוצה לתת, בצורה  ,בהתחלה היא הייתה נותנת לזולת הרבה

שמה שהיא  ,די אוטומטית, בגלל הרצון של הזולת. הייתה הרגשה שזה לוקח ממנה

כמו מישהו שנותן ויש לו תחושה שהוא בבית כלא, שהוא  ,נותנת הוא לא מספיק

תת לזולת. יש איזה משהו מזוכיסטי בנתינה הזאת. זה לא נתינה שהיא נתינה חייב ל

 משמחת אלא זה נתינה שיש הרגשה שזה על חשבוני.

 בכיוון דומה זהבה )עו'ס( מדגימה:

יש לו חוויה של תלות ופחד מאוד גדול לאבד את הבן אדם. מתוך האיום הזה, מתוך 

ו למצוא לעשות משהו למען מישהו אחר הוא נותן. אני ניסיתי לעזור ל ,המקום הזה

אני  .שלא יהיה כל כך לבד. הוא נורא מפחד להיפגע מאנשים ,ברמה הכי פשוטה

 חושבת שזה החלק העיקרי מאחורי הקושי לתת.

וכך גם היא איבדה את מקומה".  .בהתחלה היא נתנה מתוך חובהומרים )פסיכ'( מוסיפה: "

והגבולות  ,תר מדי, כי היא רצתה לרכוש חיבה ואהבהבהתחלה היא נתנה יו"יהודית )פסיכ'(: 

 שלה לא היו ברורים בכלל". 
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 :קושי ביכולת נתינה

 חולשה ופגיעות. בעיקר לקושי ביכולת לתת כולליםעל ידי המטפלות  ההסברים שניתנו 

 "היה לו פחד אימים שינצלו אותו לרעה "  -  חולשה ופגיעות

 אז היה אצלה קושי לתת". ,מפורקת בפנים "בזמן שהייתהורד )פסיכ'( מספרת: 

 וכרמית )עו'ס( מרחיבה:

היה לו מספיק לתת מעט כדי להרגיש מדולדל. זה לא היה לו קל לתת. הוא הרגיש 

הרבה יותר נותן מאשר מקבל. הייתה לו הרגשה שיש חוסר פרופורציה בין מה שהוא 

לרעה. הוא לא ייתן נותן לבין מה שהוא מקבל. היה לו פחד אימים שינצלו אותו 

כי הוא לא יקבל בחזרה. כל העניין של קבלה ונתינה היה תקוע באיזה מקום  ,כלום

כואב וקשה ונוקשה וקפוא, לא לתת ולא לקבל. היה את החלק של המקופח שמגיע 

ואז לא לתת, לא להגיד מילה טובה לאף אחד. גם כשהוא הרגיש כל מיני דברים  ,לו

אז הוא לא הצליח להגיד משהו נחמד. הוא לא הצליח  ,מאוד חיוביים כלפי מישהו

 לעשות איזו מחווה קטנה של חום, כי אז זה יתנקם בו באיזשהו אופן או יצחקו עליו.

 

 בסוף הטיפול 

 שתיאת הנתינה של המטופלים בסוף הטיפול כנתינה חיובית; והגדירו ארו ימטפלות ת 22

שהייתה יכולת נתינה חיובית  ציינומטפלות  חמששקיים קושי ביכולת נתינה;  ציינומטפלות 

 .פובתחילת הטיפול וגם בסו

 

 :נתינה חיובית

הערכה עצמית נתינה מתוך והתיאורים של נתינה חיובית כוללים נתינה מאוזנת עם שימת גבולות 

 ארו נתינה חיובית כנתינה מאוזנת עם שימת גבולות. ימרבית המטפלות ת וקבלה עצמית.

 

  ם שימת גבולותנתינה מאוזנת ע

 "עכשיו זה ברור שהיא יותר יודעת לשים גבול לנתינה שלה, ואז מה שהיא נותנת היא נותנת"

 "כיום הנתינה יותר מעמדה הדדית שוויונית". וטליה )פסיכ'( מספרת:  פסיכ'(.-)אסנת
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 בכיוון דומה נורית )פסיכ'( מסבירה: 

גבולות. אני חושבת שהיא  היחס עם אחרים השתנה מאוד. זה התחיל עם לשים שמה

אבל אדם שיותר שומר על הגבולות שלו. אני חושבת  ,המשיכה להיות אדם שנותן

 יש שם היררכיה חדשה של דברים. .שגם נכות יוצרת איזה שהן גבולות

היום הוא מרגיש ואורית )עו'ס( מסייגת: ""כיום הוא גם נותן וגם מקבל". כרמית )עו'ס( טוענת: 

ת מעל הקצוות. לפעמים הוא מרגיש את עצמו יכול הרבה יותר, ולפעמים הוא את עצמו שהוא קצ

אני חושבת שהנתינה באמת נורא התפתחה נוספת: " הודוגממרגיש את עצמו יכול מעט יותר". 

אצלו. לפעמים הוא קורא לזה שהוא הפסיכולוג של אשתו והמשפחה שלו. הוא גם למד לתבוע 

פשוט מטבע המציאות יש משהו ס(. וכך גם דנה )פסיכ'( טוענת: "עו'-)אילהיותר. זה יותר מאוזן" 

"...תמיד הייתה לה יכולת נתינה, אבל זה נהיה וכך גם יהודית )פסיכ'(:  שהשקיט את הנתינה".

 יותר מבוקר".

 ומרים )פסיכ'( מרחיבה: 

'לפעמים כשאני מרגישה את עצמי רוצה לתת,  -היום היא יכולה לומר משפט כמו 

ה לעצור ולהגיד לעצמי שאני לא חייבת לתת לו אם זה לא טוב לי. גם אם אני צריכ

אני מרגישה לפעמים רגשי אשמה, אני שומרת לעצמי מקום'. היא יכולה עכשיו 

להחליט להגן על עצמה, להגן על התחום שלה, ולתת באמת איך שהיא רוצה לתת, 

 מתי שהיא רוצה לתת.

 

 הערכה עצמית וקבלה עצמית:

 .הערכה עצמיתארו נתינה מתוך יטפלות תממעט מן ה

"היא החליטה שהיא מארחת את משפחתה אצלה בבית, זה תחושה של  נעמה )עו'ס( מתארת:

". וכרמית )עו'ס( גדילה שהיא יכולה לעשות את זה, באמת תחושה של גדילה שיש לה מה לתת

זה קשה לקבל  "נראה שזה קשור ברמה הפילוסופית. למשל אם רוצים מושלמות, אזמוסיפה: 

 מכיוון שאסור להיות נזקק. אך לתת כן אפשר מכיוון שאתה יכול לתת ממעמד גבוה". 

"זה הופיע בטיפול, שהוא יכול לקבל יותר שאני יכולה להיות לא מושלמת. כרמית )עו'ס( מתארת: 

 ע".הוא הצליח להיות אתי. אז הוא יכל לתת בטיפול, הוא השקי .הוא הצליח לסלוח לי על טעויות
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  אלטרנטיבותלאור  יכולת נתינה לזולת

  יכולת הנתינה לזולת כוללת יכולת נתינה בתחילת הטיפול ובסופו.

 

 בתחילת הטיפול 

ארו את ימטפלות ת שתי ;ארו את הנתינה לזולת כחוויה מחלישהימטפלות ת 23בתחילת הטיפול 

שלהן שהנתינה הייתה חוויה  אך הן הצביעו על פער בין התפיסה ,הנתינה לזולת כחוויה מחלישה

ארו את הנתינה ימטפלות ת שלוש ;מחלישה לבין החוויה של המטופלים שלאו דווקא הייתה כזאת

 לזולת כחוויה טבעית ומחזקת. 

 

 הנתינה לזולת כחוויה מחלישה

 כלפיניצול ורצייה , חולשה ות שלחווי בעיקר  ההסברים שניתנו לנתינה כחוויה מחלישה כוללים

 הזולת. 

 

  ורצייה:  ניצול ,חולשהשל ת ונתינה מתוך חווי

הוא  .זה היה מחליש או מדלל .בהתחלה הוא הרגיש יותר שמשתמשים בואילה )עו'ס( מספרת: "

 באיזשהו אופן זה היה על חשבונו." .נסחט לתת

 תיאור נוסף עולה אצל אורית )עו'ס(:

לי דווקא בגלל שיש בו זה החליש אותו במובן שאם הוא נותן, הוא מאבד אנרגיה. או

 אך הוא הרגיש שאין לו, שהוא לא מעניין... ,עוצמות. הוא היה עסוק בעניין הנתינה

בהתחלה זה החליש אותו ברמה שהוא נמנע, כלומר הוא לא העיז אפילו להתעמת עם 

מה שיש לו ומה שאין לו. הוא הרגיש שזה דלדל אותו. הוא הרגיש מנוצל ממש ברמה 

 נעות ובמחיר של סבל ענק מהבדידות. של בידוד או הימ

ונעמה )עו'ס( , פסיכ'(-)אסנת"בהתחלה הייתה נתינה מתוך רצייה ובלי גבולות וזה מחליש" 

כי היא רוצה שיישארו אתה ולא מתוך תחושה  ,בהתחלה היא נתנה כי היא נאלצת לתתמוסיפה: "

 טובה".

  

 :חווית הנתינהבתפיסתם את פער בין המטפלת לבין המטופל 

כולל  . הפער הזהחווית הנתינהבתפיסתם את פער בין המטפלת לבין המטופל  ניכרפעמים  כמה

בעיני כך אך לא  ,מצב שבו על פי תפיסת המטופל הנתינה הייתה מחזקת –שני מצבים: הראשון 
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 כך בעיניאך לא  ,מצב שבו על פי תפיסת המטפלת הנתינה הייתה מחזקת –, והשני המטפלת

 המטופל.

נראה שהיא נתנה בהתחלה באופן שהייתה לה חוויה שזה מחזק אותה )פסיכ'( מדגימה: " נורית

מהאלטרנטיבות לא  ת"אף אחויהודית )פסיכ'( מוסיפה: , אך אולי זה לא גידל אותה באמת"

יכולה לתת', אבל הרבה פעמים ראיתי  'אני-נכון. הייתי אומרת שהיא חשבה שזה נהדר ש יתנרא

 כל כך נהדר".שהיא גילתה שזה לא 

 זהבה )עו'ס( מסבירה: 

זה מורכב. מצד אחד אני חושבת שיש לו המון מה לתת. בן אדם רגיש, חושב, משתף, 

מעניין, יש לו מה לתת וכנראה הוא נותן. יש אבחנה בין מה שאני רואה כנתינה ומה 

הוא רואה כנתינה. אני מאוד עודדתי אותו להיות במסגרת של קבוצות כי אני תמיד 

שבתי שיש לו מה לתת. מצד שני הוא מאוד קמצן בכסף ששמה יוצא הקושי לתת. ח

 לדעתי אין לו חוויה של נתינה, למרות שאני רואה שהוא נותן. 

 

 בסוף הטיפול 

מטפלות  ארבע ;ארו את הנתינה בסוף הטיפול כחוויה מחזקת אצל המטופליםימטפלות ת שמונה

חוויה מחזקת;  בה גםלפעמים הייתה שמת במציאות ארו את הנתינה כחוויה טבעית כפי שקייית

 שתיפעמים מחלישה; לפעמים מחזקת ולשמורכבת חוויה כארו את הנתינה ימטפלות ת ארבע

 ארו את הנתינה כחוויה מחלישה.ימטפלות ת

 

  :הנתינה מרצון ועם גבולות כחוויה מחזקת

  רצון ונתינה עם גבולות.כוללים נתינה מוטבעית ההסברים העיקריים שניתנו לנתינה מחזקת 

 פסיכ'(.-)מריםמוסיפה לך אלטרנטיבה, שטוב לה לתת עכשיו כאשר היא נותנת מתוך רצון"  "אני

מכיוון שזה נהיה נתינה  ,היום הנתינה שלה היא מחזקתתיאור נוסף עולה אצל ורד )פסיכ'(: "

היא לפי האלטרנטיבה  "עכשיו הנתינה שלהודנה )פסיכ'( מדגישה: ממקום מאוזן ואוטנטי יותר". 

וברוח דומה יהודית )פסיכ'( השלישית )מחזקת( פלוס. הנתינה כיום עוד יותר מחזקת אותה". 

 בסוף הטיפול יכולת הנתינה שלה ממקום טוב יחד עם גבולות".מדגימה: "
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 אסנת )פסיכ'( מסבירה:

ת היא זה ברור שכיום היא יותר יודעת לשים גבול לנתינה שלה, ואז מה שהיא נותנ

נותנת. בטח משהו בין האלטרנטיבה השנייה )טבעית( והאלטרנטיבה השלישית 

כי  ,היא מאוד מאוד חשובה 'לא')מחזקת(. בדבר הזה של נתינה, היכולת להגיד 

 נתינה זה לא מספיק, אלא מאיזה מקום נותנים? אם זה מרצייה אז זה מחליש.

 תינה, אולי יותר לפי מה שטבעי במציאות". "אחר כך היא צמצמה את הנונורית )פסיכ'( מוסיפה: 

 

  :נתינה כחוויה מורכבת שגם מחזקת וגם מחלישה

לפעמים זה לוקח ממנו ומחליש ולפעמים זה גורם להנאה ומחזק לפי  ."כיום זה גם וגם

האלטרנטיבה השלישית )מחזקת(. לפעמים זה לוקח הרבה וסוחט. לפעמים הוא גם יכול נורא 

 עו'ס(.-)זהבהליהנות מזה"

השינוי הוא  .זה מתחלף. זה גם נותן לה וגם מחליש אותהובכיוון דומה טליה )פסיכ'( מתארת: "

  .שהיום היא מרשה לעצמה להגיד שזה לוקח ממנה. פעם זה היה הקושי שלה"

 ואורית )עו'ס( מרחיבה: 

היום לפעמים הוא מרגיש שהוא נהנה מהנתינה שלו. זה הרבה יותר מבחירה מאשר 

חירה. הוא מרגיש מעט רגעים של בדידות יחסית. עדיין אנחנו עוסקים במקום לא מב

הזה שהנתינה יכולה להחליש אותו, לפעמים כי הוא לא ראוי ולפעמים כי השני לא 

 ראוי לו. אבל יש יותר פעמים של מגעים וקשר.

 

 : כחוויה מחלישה מתוך חוסר ערך נתינה

 מתוך חוויה של חוסר ערך.  ההסבר העיקרי לנתינה כחוויה מחלישה הוא

מהאלטרנטיבות לא מתאימה. הוא לא רואה את העולם בצורה של נתינה  תאח אף    

וקבלה בכלל. אלה לא המושגים שלו, זה לא השפה שלו, וזה גם לא השפה שלי. 

לא הייתה לו חווית מודעות של נתינה, החוויה 'הביתית' שלו היא שאין בו מה 

לו, הם אף פעם לא קיבלו ממנו, כאילו 'שאין בו מה לתת. בקשר עם ההורים ש

לתת'. אפילו שעולה לי דוגמא של אירוע אחד שהיה מעניין של קצת נתינה לדעתי. 

הוא עשה משהו למען חברתו על מנת לחזק אותה. והוא הרגיש שזה עשה לו טוב, 

 זה שהוא יכול היה לראות את הצורך שלה ולתת לה. ובכול אופן הוא מחמיר עם
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עצמו והתיאורים שלו הם מאוד קשים. החוויה של דחייה מאוד קשה. זו החוויה 

 עו'ס(.-)זהבה המרכזית שלו

 

 איכות הקשר עם הזולתלבין התמודדות ה . קשר בין דרך2

כפי שהוצג לעיל, המטפלות הציגו את התיאורים שלהן על דרכי ההתמודדות עם חוסר מושלמות 

ויכולת נתינה  מהזולת יכולת קבלההמטופלים לזולת, כולל  של המטופלים ועל איכות היחס של

 בין שני התחומים הנזכרים לעיל.קיים קשר לדעתן האם . לאחר מכן הן נשאלו באופן פתוח לזולת

מטפלות ענו שנראה שקיים קשר  שמונהביניהם; ודאי מטפלות ענו שקיים קשר  נמצא ששמונה

מתוך התשובות של המטפלות  וח ' ו'נראה שיש'.מטפלות ענו תשובה המשלבת 'בט שתיביניהם; 

מהזולת קיים קשר בין אופן ההתמודדות עם חוסר מושלמות לבין יכולת קבלה לדעת כולן נראה ש

זאת ועוד נמצא שחלק מהמטפלות הצביעו על קשר בין שני הנושאים הללו עוד לפני . וונתינה ל

 שנשאלו על כך על ידי המראיינת.

 

 לבין איכות הקשר עם הזולתהתמודדות ה דרך . סוג הקשר בין 3

בין התמודדות עם חוסר מושלמות לדרך הקשר בין יש כל המטפלות ענו שלדעתן כי נמצא מאחר ש

לו, תהיה התייחסות לתשובות של כולן באשר לסוג הקשר בין שני ונתינה מהזולת יכולת קבלה 

 התחומים.

נזכר לעיל, כלומר לדעתן הייחסותן לקשר בהת חיובסחו את תשובתן בינראה שחלק מהמטפלות נ

לקבלה של חוסר המושלמות יש השפעה בעיקר על יכולת קבלה מהזולת וגם על יכולת הנתינה לו 

קשר ן לותסחו את תשובתן באופן שלילי בהתייחסיחלק אחר של המטפלות נועל יצירת קשר עמו. 

יע בעיקר על קושי ביכולת משפ מושלמותהחוסר  אתחוסר קבלה הנזכר לעיל, כלומר לדעתן  

קבלה מהזולת ומשפיע גם על קושי ביכולת נתינה לזולת וביצירת קשר עמו . נראה שלשני 

  הניסוחים אותה כוונה אך מפרספקטיבה שונה.

 

  הזולתאיכות היחסים עם מושלמות על הקבלה של חוסר השפעת ה

מטפלות  חמשלה מהזולת; מושלמות משפיעה על יכולת קבהמטפלות טענו שקבלה של חוסר  תשע

מושלמות משפיעה על יכולת נתינה לזולת; שתי מטפלות טענו שקבלה של הטענו שקבלה של חוסר 

 מושלמות משפיעה על יכולת ביצירת קשר עם הזולת. החוסר 
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אני יכול לקבל. זה לא מוריד  " - קבלה של חוסר מושלמות משפיעה על יכולת קבלה מהזולת

 מערכי"

ההסבר העיקרי שניתן הוא שקבלה של חוסר  .הסברים שונים להשפעה זו המטפלות נתנו

הזדקקות לזולת; הסבר נוסף הוא שקבלה של חוסר למושלמות עצמית מאפשרת לגיטימיות 

וכן שקבלה של חוסר  ,מושלם אינות קבלה מזולת שומושלמות עצמית ושל הזולת מאפשר

 ות ונורמליות בין היחיד והזולת.מושלמות מאפשרת קבלה מהזולת מתוך חוויה של שותפ

 קבלה של חוסר מושלמות עצמית מאפשרת לגיטימיות בהזדקקות לזולת

ככל שיש יותר קבלה של חוסר השלמות, אז יותר קל לקבל,  ."בטח זה קשורטליה )פסיכ'( טוענת: 

 לראות בקבלה משהו לגיטימי".

 וורד )פסיכ'( מפרטת: 

ואתה יכול  ,בשביל לדעת שאין בך הכול לגבי קבלה, צריך לקבל חוסר מושלמות

לקבל ולדעת שלזולת יש מה לתת לך. בשביל לקבל צריך לדעת שאני מוגבל כי יש 

. בגלל זה בפרקי אבות כתוב שנדיב הוא זה 'אין לי את הכול: 'בקבלה משהו שאומר

את ידעת את זה ? שאפילו להיות מסוגל לקבל צריך להיות במידת  .שמסוגל לקבל

כי יש לך  ,אני מקבל ואני צריך לצמצם משהו בתוכי' :כי זה אומר ,מסוימתנדיבות 

 . אבל בשביל לעשות את הצמצום הזה צריך מספיק מסוגלות פנימית. 'גם מה לתת לי

 ונורית )פסיכ'( מוסיפה: 

ברור שתמיד אם אתה לא מושלם, אתה פתוח לקבל מאחרים. אתה מרגיש שאתה 

ככה. טוב, אני חושבת שזה יושב על עוד דברים צריך את זה. לא חשבתי על זה 

שאנחנו עובדים עליהם בטיפול. אני לא רואה בזה משתנה יחיד. זה קשור לשאלות 

 עמוקות באימון.

 ברוח דומה מתייחסת שירה )פסיכ'(:

אז  ,אני רק צריכה לחשוב איך. שאתה מקבל את החוסר מושלמות .ברור שיש קשר

תמיד יש קשר כזה. יש עוד מרכיבים שמשפיעים. אתה יכול לקבל מהאחר. אך לא 

ויחד עם זה  ,יש לי מישהי אחרת ששם יש קושי מאוד גדול לקבל חולשות הלדוגמ

אך לקבל את עצמה היא לא  ,יש מלא נתינה וקבלה .מהותיהיא באה מבית שמלא בא

 יכלה. אז זה לא תמיד הולך יחד.
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 נמצא תיאור נוסף אצל זהבה )עו'ס(: 

ת שסוג ההתמודדות קשור לחוסר משולמות. איך הבן אדם מתייחס אני חושב 

כפי שציינת. לכל דפוס כזה יש קשר לקבלה  ,לחוסר מושלמות שלו. יש כמה דפוסים

זה  .דפוסים שונים. אחד למשל שהופך את זה למשהו שהוא יתרון הונתינה לפי ארבע

ישהו שלא מוכן בן אדם שאני לא הייתי מנבאה לו קושי בנתינה וקבלה. למשל מ

לקבל את החוסר מושלמות, בוודאי שזה בן אדם שקשה לו. יש שם גורמים 

מתווכים. אם אני מתייחסת לחוסר מושלמות כעובדה וכמציאות, אז זו התייחסות 

סיסטית, או אם זה ישל 'זה מה שיש לי'. בוודאי שזה קשור. תלוי אם זה פגיעה נרק

תגר אותו, או אם זה משהו שמדכא משהו שהוא הופך אותו לחלק מהחיים ומא

 אותו.

אם אני לא מושלם ואני מקבל את זה, או אני מבין שבדברים מסוימים אני וכך גם נעמה )עו'ס(: "

 לא, אז אני יכול לקבל. זה לא מוריד מערכי".

מרים )פסיכ'( מרחיבה בנושא ועונה באופן יוצא דופן באמצעות 'נאום'. מפאת אריכות הדברים, 

 על חלקים שנראים רלוונטיים במיוחד לנושא:  הושם דגש

היום אנחנו נמצאים בעידן של הערכת הקבלה, שאנחנו יכולים להעריך את האקט 

מה את יכולה לתת לי, מה אני יכולה לתת  :שפעם הערכנו רק לתת ,של לקבל מהשני

ואנחנו גם בעידן של  ,למישהו. היום אנחנו יותר מודעים לזה שלקבל זה גם משהו

כלל הנקבי זה הדבר המקבל  שבדרך ,הערכה לנקבה, לצד הנשי שזה מחובר לזהה

שכשבן אדם  יש יותר מודעות לזהולא המשפיע. ולכן לדעתי זה קשור וזה מחובר. 

 ידי השני.  מקבל שהוא לא הכול, הוא יכול להיות מועשר על

, ושיש אפשר להגיד שיש לנו יותר מודעות למה שכל אחד יכול לתרום בעולם שלנו

ולכן מושג הקבלה השתנה. אני גם חושבת שזה שיש כל  ,תרומה מכל אחד לכל אחד

וגם כל העניין של קבלה,  ,כך הרבה עניין בקבלה, זה קשור לקבלה שלנו של התורה

כלומר שיש גוף ידע שאפשר פשוט לקבל ולינוק ממנו ושיש לנו מה לקבל. אז לדעתי 

 ר פופולרי, יותר מתקבל.המושג הזה הוא יותר שמיש היום, יות

ידי  ואני חושבת שזה גם בקשר בין המטפל והמטופל, שאם המטפל מאפשר ועוזר על

לעזור למטופל לקבל, הוא עוזר לו בכל התפקידים שאמרתי  העבודה העצמית שלו...

. ובעיניי, אם אני לא מגיעה לקבל את המקום האמיתי שלו ולהגיע לענווהלעיל, 

אז אני לא סיימתי לגמרי את העבודה שלי. ואני חושבת שזה  לנקודה ההיא בטיפול,
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לא תמיד קורה עם כל אחד. אבל בעיניי, מקום הענווה זה המקום שהבן אדם ממש 

. ולכן אני מדגישה את זה. זה המקום 'לא'וגם עד כמה הוא  'כן'מרגיש עד כמה הוא 

ידי העבודה שלי.  אז אני רוצה לעזור למטופל להגיע אליו, גם על ,שאם אני יכולה

כלומר אם אני לא מספיק ענווה, אז אני לא אוכל לעורר את זה במישהו אחר. אני 

 צריכה להיות אתו ממש בקשר של בן אדם אל בן אדם בצורה בדוקה, מובחנת,

ואם אני בודקת את עצמי כל הזמן ואני באמת שם, אני אוכל כאילו  ,מדויקת, נכונה

 שם ביחד, ובדיוק במקום הזה צומחת הענווה.לעורר את זה אצלו. ואז נהיה 

יש קשר בין הענווה והיכולת לקבל. כשאני עוזרת למישהו לקבל, אני יודעת שאני 

מובילה אותו למקום איפה שהוא יבין את הענווה. הוא יבין את הערך של הענווה. 

ית . זאת מתנה עילאומה אני, מה הגבולות שלי 'כן'ובשבילי ענווה זה לדעת מה אני 

להיות במקום הזה. מעט אנשים באמת במלואם מגיעים למשהו כזה, כי זה דבר 

אבל זה המקום איפה  ,שמתפתח. זה כמו הצדיקים הגדולים שממש הרגישו ענווה

 אדם מתחיל למצוא את המיקום הנכון והאמיתי שלו בעולם. שהבן

 

 :קבלה של חוסר מושלמות מאפשרת קבלה מזולת לא מושלם

 מסבירה: שרה )פסיכ'( 

 פעם לא כל כך חשבתי על זה, אבל זה נראה לי די טבעי שזה קשור. כשבן אני אף

אדם מודע למוגבלות שלו באופן בריא ולא באופן נוירוטי, אז זה עושה אותו הרבה 

יותר פתוח לאחרים ולמוגבלות של אחרים במקום להיות בביקורת על השני, שזה 

 תמיד השלכה גם של ביקורת עצמית.

"אני הרגשתי שבכלל יש תהליך מאוד משמעותי בטיפול. הכול נפתח. היא ל )עו'ס( מוסיפה: ורח

 גם יכלה יותר לקבל את עצמה, ויותר יכלה לקבל את בן הזוג שלה למשל".

 

  - קבלה של חוסר מושלמות מאפשרת קבלה מהזולת מתוך חוויה של שותפות ונורמליות

 :"זה מפסיק קצת את הבדידות ...לא רק אצלךלהבין שזה  ...שלמות של כל אחדהחוסר "

 חדוה )עו'ס( משתפת:

אף פעם לא חשבתי על זה ככה. יכול להיות, כי זה מתקשר לי עם המציאות של 

אינטראקציה עם אנשים עוזרת, אז אפשר גם להרגיש  :החיים. זה עוזר להתמודד

ק קצת את אולי את החוסר שלמות של כל אחד, להבין שזה לא רק אצלך. זה מפסי
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הבדידות. לקבל את החוסר מושלמות גם של השני וגם של עצמו, ואולי אז הוא 

 מרגיש לא כל כך חריג. 

 

פחות קשה לתת כי יש פחות "  - מושלמות משפיעה על יכולת נתינה לזולתהקבלה של חוסר 

 "כעס על החוסר

שיש ערך לנתינה ההסבר העיקרי שניתן הוא שקבלה של חוסר מושלמות עצמית מאפשרת תפיסה 

 ובכך משפיעה על יכולת ביצירת קשר. מושלמתאינה למרות ש

 

 :מושלמתאינה ערך לנתינה למרות ש

"ברגע שמרגישים שיש מה לתת, למרות חוסר המושלמות, או שיש תחומים 

מסוימים שאפשר לתת גם אם אתה לא מושלם, אז זה פחות קשה לתת כי יש פחות 

עו'ס(. -)נעמהלי הרגשה שאולי אין לי מה לתת" שהשני לא נותן ,כעס על החוסר

אני לא יודעת למה אך ככל שבן אדם יותר תיאור נוסף עולה אצל טליה )פסיכ'(: "

 מחובר לחוסר השלמות שלו, אני מרגישה שיותר קל לו לתת ממקום אמיתי".

ותר לתת אני הרגשתי שככל שהיא הרגישה יותר טוב עם עצמה, היא יכלה יוכך גם רחל )עו'ס(: "

 גם לסביבה".

 שרה )פסיכ'( מסבירה: 

אז אני חושבת  ,כשאתה מוכן לפגוש פנים אל פנים את החולשות שלך

שבאינטראקציה שלך עם אנשים אחרים אתה מוצא יותר עניין. כשאתה מקבל את 

 עצמך כבן אדם ראוי לביקורת, אז זה עושה משהו בקשר יותר מעניין, יותר שוויוני.

 וסיפה: ואילה )עו'ס( מ

כשיש יותר קבלה של החוסר מושלמות, אתה חי אולי יותר בשלום עם הגבולות שלך. 

שזה סוג של לחיות בתוך עצמך ובתוך  ',לא'ומה אתה  'כן'יש משהו בלדעת מה אתה 

העור שלך קצת יותר בשקט. ואם אתה חי שמה יותר בשקט, אז אתה פחות מאוים 

 גם לקבל וגם לתת. ,מהכניסה והיציאה
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  הזולתאיכות היחסים עם קבלה של חוסר מושלמות על השפעת  חוסר 

ארו קשר בין חוסר קבלה של חוסר מושלמות לבין קושי ביכולת קבלה מהזולת; ימטפלות ת שבע

ארו קשר בין חוסר קבלה של חוסר מושלמות לבין קושי ביכולת נתינה לזולת; ימטפלות ת ארבע

 ה של חוסר מושלמות לבין קושי ביצירת קשר בין אישי.ארו קשר בין חוסר קבלישתי מטפלות ת

 

 חוסר קבלה של חוסר מושלמות משפיע על קושי ביכולת קבלה מהזולת

: קושי להיות במצב של חוסר ונזקקות, חשש והםהסברים לקשר זה  כמההמטפלות הציגו 

 אם הוא לא מושלם. ,מביקורת של הזולת וקושי לקבל מהזולת

 

 :חוסר ונזקקות קושי להיות במצב של

 פסיכ'(.-)דנה "בשבילה לקבל זה חוויית חוסר ולתת זו חוויה מגדלת"

כאשר היא הרגישה פחות שווה, היא הייתה יותר הגנתית " ברוח דומה מוסיפה יהודית )פסיכ'(:

 לה". אך היא לא יכלה לקבל ולא ראתה שמנסים לתת ,ונזקקת. אמנם היא רצתה לקבל

 הנושא: כרמית )עו'ס( מרחיבה את 

אבל כן עולות  ,ברמה הפילוסופית אני לא יודעת אם אני רואה קשר מידי והכרחי

אז  ,כמו למשל, אם אני צריך להראות מושלם ,בדעתי דוגמאות שמראות קשר כזה

העניין הזה של לתת ולקבל, שיש בו סוג של מסר סמוי של  :אני לא יכול להיות נזקק

העניין הזה של הנותן יותר שלם  ,ביכולמעמד שהנותן הוא יותר חזק מהמקבל כ

ולכן זה  ,והמקבל הוא זה שצריך ונזקק. באופן כללי נזקקות זה ביטוי לצורך לקבל

 מגביר את תחושת החוסר מושלמות. 

 שיש קושי לקבל חוסר מושלמות, אז יש קושי לקבל ולהזדקק לשני". וסיגל )עו'ס( טוענת: "

 

 ת מושלם:וציפייה לזול חשש מביקורת של הזולת

 אסנת )פסיכ'( מסבירה: 

אז יש קושי לקבל  ,שיש קושי לקבל חוסר מושלמותכאני חושבת שיש קשר ביניהם. 

שהבאתי, שקורה לה עם אנשים זרים שהיא חווה אותם  הכמו בדוגמ ,מהזולת

כביקורתיים כלפיה. לעומת זאת עם ההורים היא מרגישה שמקבלים אותה עם חוסר 

 ה לה לקבל מהם.ולכן לא קש ,מושלמות



152 

 

"בעניין יכולת קבלה, אולי זה גם שיותר קשה לקבל ביקורת?... ביקורת זה דנה )פסיכ'( מהרהרת: 

שיש קושי לקבל חוסר מושלמות, אז אורית )עו'ס( טוענת: "אחד הדברים שבאמת מטלטלים".

 קושי לקבל ממנו". נראה שלזולת אין יותר מדי מה לתת ויש

 

 מות משפיע על קושי ביכולת נתינה לזולתחוסר קבלה של חוסר מושל

קושי בקבלה עצמית משפיע על קושי בנתינה ההוא שלהגדרה הנזכרת לעיל ההסבר העיקרי שניתן 

 מחשש שהנתינה לא תהיה מושלמתועל קושי ביצירת קשר עם הזולת 

 

 :"צריך לתת עד הסוף...אי אפשר לתת באופן חלקי"  - חשש מנתינה לא מושלמת

שיש קושי לקבל חוסר מושלמות, כגון בעניין האמהות, אז גם כינה, בעניין הנת

הנתינה צריכה להיות מושלמת ואי אפשר לתת באופן חלקי אלא הנתינה היא 

-)אסנת ואם לא אז זה מאכזב ,ממקום של ביקורת עצמית שצריך לתת עד הסוף

 פסיכ'(.

ם קושי לתת. היא מרגישה שלא אז יש ג ,שיש קושי לקבל חוסר מושלמותסיגל )עו'ס( מוסיפה: " 

 יכולה לתת כי אין לה מה לתת".

 וורד )פסיכ'( מרחיבה את הנושא: 

הקשר לנתינה הוא משני כיוונים שונים. לפעמים אם אתה לא מקבל את החוסר 

לפעמים  ,מצד שני .מושלמות, אז קשה לך לתת כי אתה מרגיש שאתה מוחלש מזה

 :א ומחזק שיש הרבה. ככה אצל המטופלתנותנים אפילו שאין, כי זה כאילו ממל

היא נתנה למרות שלא באמת קיבלה את החוסר מושלמות שלה, אלא להתמלא 

מבחוץ. לתת לזולת זה אומר שלי יש משהו שלך אין. מצד אחד אם אני מקבלת את 

אבל אם  ,הדברים הטובים שיש בי, אז אני יכולה לתת לזולת בלי להרגיש מרוקנת

שיש לי כל מיני חורים וחסרים ואני לא מושלמת ואני לא כלום אני בפנים מרגישה 

 .ואני לא שווה, יכול להיות מצב שאז כל מה שאני אתן יהיה דבר שיגמור אותי לגמרי

אז אני אשמור על המעט שיש לי כדי לא להיות לגמרי מרוקנת. אז אפשר לראות את 

ברמה שיתנו המון, גם  זה כך. עכשיו, מצד שני יש כאלה שיכסו על המצב שאין להם

את זה רואים. ככה אפשר גם להבין את כל הילדים שאין להם מי יודע מה ושהופכים 

להיות ילדי הורים, שהם נותנים ונותנים, כביכול הם גדולים, אבל הם מתרוקנים 

 בדרך. הם מתכחשים לזה שאין להם את הבסיס.
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מושלם, אז זה יגרום לו להרגיש שאין  אם הוא מרגיש את עצמו לא מספיקאורית )עו'ס( טוענת: "

 לו מה לתת לזולת".

 וכרמית )עו'ס( מוסיפה:

הנתינה יכולה להיות קשה במובן של פחד להעלות את השני למעמד שלי כי המעמד 

אני נשאר במקום של מי  :שלי יותר. לתת זה נתפס כמשהו מעמדי או משהו של כוח

נתינה  ז הוא יהיה באותו מקום אתי.אבל אם אני אתן לשני ממש מספיק, א ,שיש לו

ואז זה גורם לך  ,מי שנותן לך הוא מעליך :מאיימת סביב מאבק כוחות ומעמד

 להרגיש את החוסר מושלמות, אם קשה לך לקבל חוסר מושלמות. 

 סיגל )עו"ס( מדגימה:

היא אישה שמאוד קשה לה לקבל את החוסר מושלמות של עצמה. קבלה זה כמעט 

ההזדקקות זה משהו  .בל זה הוכחה על החוסר מושלמות של עצמיבלתי אפשרי. לק

 שנורא פוגע. גם לתת זה מאוד משבש את היחסים הבין אישיים. 

 וכרמית )עו'ס( מרחיבה: 

במקרה הטיפולי שהבאתי, החוויה שלו הייתה שהוא לא שווה. אני חושבת שנתינה 

בחינתו זה שהוא אמר והצורה שהוא פתר את התשבץ הזה מ ,מבחינתו זה היה כניעה

אז אני צריך לקבל בדיוק אותו דבר  ,שהכול צריך להיות סימטרי. אם אני נותן

שלא יהיה מישהו למעלה ומישהו  :בחזרה. הוא מאוד הקפיד על סימטריה ביחסים

אבל עם הנהלת חשבונות. זה המצב היחידי שהוא יכול  ,למטה. אפשר לתת ולקבל

ו בטיפול. יצא האני האמיתי שלו שהוא בן אדם היה לתת ולקבל. הדבר הזה עבר ל

 ויש בו גם את זה וגם את זה.  ,גם נדיב וגם יודע לבקש עזרה
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 פרק רביעי: דיון ומסקנות

 

 מבוא 

מקדמת  מהסקירה בתחומים פילוסופיה ותאולוגיה נמצא שהנושא מושלמות העסיק את האדם

לשאלות האם האדם אמור לשאוף  דנא, ואפשר להצביע על תפיסות שונות ואף סותרות ביחס

למושלמות וכיצד עליו להתייחס לחוסר המושלמות שקיים אצלו ובמציאות הסובבת אותו. גם 

אף שלרוב ההתייחסות לנושא אינה ישירה, אפשר לדלות מהתאוריות , בתחום הפסיכולוגיה

מו כן תפיסות שונות בקשר להתמודדות של היחיד עם הנושאים מושלמות וחוסר מושלמות. כ

אפשר לומר כי התאוריות הפסיכולוגיות השונות שנכתבו בנושאים אלה מצביעות על הגדרות 

 שונות של מיטביות ויש להן השלכות אפשריות לתחום הטיפולי.

התמודדות עם חוסר מושלמות של מטפלות ביחס ל ותיהןתפיס ןמהמטרת מחקר זה היא ללמוד 

ה אופן נוכחים הנושאים מושלמות וחוסר מושלמות הטיפולי על מנת לדעת באיזבמסגרת התהליך 

בעולם הטיפול ולאפשר את פיתוח הנושא, את הבנתו ואת ההעמקה בו במסגרת התהליך הטיפולי. 

הנושא הוצג בפני קבוצת מטפלות ומתוך כך נתקבלו שני נרטיבים: הנרטיב של המטפלות על 

ר מתוך המפגש בין החוקרת לבין מטופליהן בנושאים מושלמות וחוסר מושלמות והנרטיב שנוצ

 המטפלות המרואיינות.

 

 חלק א': סיכום הממצאים

 התייחסות המטפלות לנושא התמודדות עם חוסר מושלמות בטיפול. 1

אפשר למצוא אצל המטפלות קולות שונים של היכרות וחוסר היכרות עם הנושאים מושלמות 

 חדשבניסוח זה שהנושא חילת הראיון בתפרו ימרבית המטפלות סוחוסר מושלמות לפני הראיון. 

אולם במהלך הראיון  ,בהקשר הטיפולי מעט מן המטפלות הכירו את המושגים .מוכר להן אינוו

הצליחו המרואיינות שלא הכירו את המושגים "לתרגם" אותם ולהסבירם במושגים של 

 התאוריות הפסיכולוגיות המנחות את עבודתן.

קשר לחשיבות ולמרכזיות של הנושאים מושלמות וחוסר המטפלות נתבקשו לחוות את דעתן ב

מושלמות בהקשר הטיפולי, ומדבריהן של מרבית המטפלות עולה שאלה הם נושאים טיפוליים 

 חשובים ומרכזיים במסגרת התהליך הטיפולי. 
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 הטיפוליהתהליך של הנושא למסגרת אפשר ללמוד מהי דעתן של המטפלות על חשיבותו 

 למצואהצליחו מקרים טיפוליים מדגימים. נמצא שהמטפלות אודות על  ןהבאמצעות הנרטיב של

בעיניהן  יםמושלמות וחוסר מושלמות נרא יםדוגמאות למקרים טיפוליים שבהם הנושאבקלות 

המטפלות מגוון רחב של הציגו . בתארן דוגמאות של התמודדות עם חוסר מושלמות יםרלוונטי

אישיים -הורות, קשרים ביןגון המטופלים, כת בהם מעסיקים אמושלמות החוסר תחומים ש

חל שבמהלך הטיפול  עולה, מהנרטיבים של המטפלות על מטופליהן כךמ . יתרהתחום מקצועיו

 חוסר מושלמות. למושלמות והתייחסות לבשינוי משמעותי 

 ,בכל המקרים הטיפוליים היה קושי להתמודד עם חוסר מושלמות בתחילת הטיפולש נמצא

 רים נראה שחל שינוי משמעותי באופן ההתמודדות עם חוסר המושלמות. ובמרבית המק

מטפלות תפסו את עצם היכולת של המטופלים להתמודד עם חוסר מושלמות זאת ועוד, רבות מן ה

פירשו את המטפלות להפך,  תהליך של גדילה בטיפול. וכןול רמת התפתחות נפשית גבוההכעדות ל

 יטוללכקושי שלהם עם חוסר המושלמות של עצמם  ההימנעות של המטופלים מהתמודדות

התמודדות עם המטפלות הציגו את הש ,אם כך ,אחריות על עצמם ברמה פנימית ואמיתית. נראה

והיא נתפסה בעיניהן כציר של שינוי במסגרת התהליך  חוסר מושלמות כהתמודדות משמעותית

 הטיפולי. 

 

 ליך הטיפוליבמסגרת התההתמודדות עם חוסר מושלמות . דרכי 2

בתארן מקרים ו ,התמודדות עם חוסר מושלמותדרכים שונות ל עלוהנרטיבים של המטפלות מ

נראה שמתרחש לדעתן שינוי משמעותי במסגרת התהליך הטיפולי. תחילתו של התהליך טיפוליים, 

 עם חוסר זה.  השלמהשל חוסר המושלמות, והמשכו מתקדם לעבר  קבלהניכר בעיקר בחוסר 

עמו. מעיד על קושי בהתמודדות הכמצב של חוסר המושלמות קבלה הארו את חוסר יתהמטפלות 

הראשון  המעידים על חוסר נכונות לוותר על מושלמות: סגנונותחוסר הקבלה מתאפיין בשני 

והשני  –עצב, דיכאון וחולשה תפקוד, חוסר השתתקות,  –הכוללת  עמדה פסיביתמתאפיין ב

לדרשנות, לציפיות נטייה ללוחמנות,  –הכוללת  ה אקטיביתחוסר קבלה מתוך עמדמתאפיין ב

  ולפרפקציוניזם. גבוהות

אקטיבי גם לסגנון ביטויים לסגנון פסיבי ועלו המקרים הטיפוליים  של המטפלות עלנרטיבים מה

בחוסר הסגנון הפסיבי בא לידי ביטוי בנטייה לביטול עצמי, . ביחס האדם אל עצמו ואל הזולת

בא לידי ביטוי בנטייה לביקורתיות, , לעומתו, הסגנון האקטיבי. של האחריזציה ביטחון ובאידאל

תיארו . במרבית המקרים מנומכלפי הזולת ושל תסכול של כעס בביטויים  ואףבדרשנות 
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יותר מאשר בסגנון  סגנון פסיבי של חוסר קבלהשתחילתו של הטיפול התאפיינה בהמטפלות 

 אקטיבי.

אפיונים  כמההמטפלות עלו מדברי של חוסר קבלה והאקטיביים סגנונות הפסיביים לבד המ

נטייה לתפוס את העולם באופן טוטלי  גוןמושלמות, כהחוסר  אתחוסר קבלה למצבים של כלליים 

וקושי בהסתגלות למציאות. בהקשר של חוסר קבלה,  כגון נרקיסיזםמאפיינים פתולוגיים, וגורלי ו

מים שעלולים להקשות על האדם לקבל את חוסר מטפלות על מחסומים מסוי הצביעו כמה

חוסר  בשלשלון ובושה יאשמה, כתחושות המושלמות, כולל ציפיות של החברה להשגת מושלמות ו

 מושלמות. 

נראה, אם כך, שרוב המטפלות מציגות את חוסר הקבלה של חוסר מושלמות באור שלילי 

 ל של היחיד. המתבטא בפתולוגיה, הקצנה, חוסר הסתגלות וסבל רגשי גדו

מושלמות החוסר עם השלמה ת ההמטפלות הציגו את גישכל , הנזכר לעיל קבלההחוסר בניגוד ל

 . זההתמודדות עם חוסר גישה רצויה לכוקבלתו 

רגשית סובייקטיבית פנימית  בעיקר להשלמההמטפלות התייחסו  בתארן את גישת ההשלמה,

. בהקשר זה ת החשיבות של השלמה מעין זובהדגישן א חיצונית קוגניטיביתיותר מאשר להשלמה 

הקושי של המטופלים להתייחס לחוסר מושלמות של עצמם ברובד כי מטפלות טענו כמה מן ה

, שהן הגדירו פנימי יכול לבוא לידי ביטוי בעיסוק בחוסר מושלמות של הסביבה ברובד חיצוני

 תהליך של השלכה של האדם על הסביבה. אותו כ

ויתור על וחשוב להכיר בקושי שטמון ב שבמסגרת תהליך ההשלמה לות ציינומטפ בנוסף לכך, כמה

מעין אבל על המושלמות האבודה  שהואתהליך דינמי עמוק לדעתן ויתור זה דורש  .המושלמות

 שהאדם נאלץ לוותר עליה. 

הכלה של מורכבות שיכולת מטפלות  טענו כמהאשליית המושלמות, של  בדןואמלבד ההכרה ב

איזון בהתמודדות עם המציאות בין מה שיש ומה שאין לעומת העמדה של "או  ורמאפשרת ליצ

 או". 

להתמודדות )אפשר דרך מספקת ולא ראו בה  הסתפקו בהשלמה מטפלות לארבות מן הנראה ש

התמודדות עם חוסר לדרכים נוספות  ציעוה (. לפיכך הןהשלימו עם ההשלמה לומר שהן לא

. עבורו סיפור אלטרנטיבינו ויצירת תיקוהחוסר, שינוי ו הייתה . הגישה העיקרית שהציעמושלמות

צורך בסיסי לשנות ולתקן  מאחר שקיים אצל האדם ,השלמהה גישתהוצגה כתגובה לגישה זו 

כפי על מנת להתקדם ולגדול ולא רק להשלים עמם ולהשאיר אותם בחייו לא מושלמים  תחומים

 . שהם
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אף היא כתגובה לדרך של השלמה בטענה שהשלמה עם יצירת סיפור אלטרנטיבי הוצגה להדרך 

סיפור אלטרנטיבי יכולה  ליצורהאפשרות  הלעומתו ,סיפור חיים קשה עלולה להקשות על האדם

סיפור המושלמות של האדם בחייו. במסגרת יצירת הלפתח התייחסות אחרת חיובית לחוסר 

 .ני של תקווהפן אמועם פן הומוריסטי והאלטרנטיבי נמצאו למשל הדגשים עם 

שהוסיפו דרך להתמודדות המבוססת על קבוצה קטנה של מטפלות נמצאה גם באופן יוצא דופן, 

את האדם לדעתן הן הציגו תפיסה המשחררת היבט פילוסופי שעוסק ביחס האדם לזולת. 

האדם יצור נזקק ותלוי באחר משמעותי של היות מהשאיפה למושלמות מתוך קבלה טבעית 

תלות ולחוסר תפיסה זו, במקום לשאוף לעצמאות חיובית על המצב הזה. על פי ומתוך הסתכלות 

 ביטחוןוקבלה זו יוצרת אצלו מעין הרגשת  ,בזולת או באל, האדם מקבל את ההזדקקות לזולת

 והתרחקות מקשר עם האחר. מצב של בדידותומונעת 

דווקא הנובעת ייה קבוצה קטנה של מטפלות הציגה דרך התמודדות של גדילה ובנבנוסף לכך, 

. אפשר לקשר דרך זו לגישת המינוף, שמתוארת להלן ואף היא מתוך ההתמודדות עם הקשיים

 מתייחסת לגדילה מתוך התמודדות עם קשיים.

אליה כדרך להתמודדות עם חוסר המושלמות. מטפלות התייחסו עט מן המאשר לגישת המינוף, 

כדרך הציגה אותה המראיינת עובדה שההייתה בעקבות דרך זו ההתייחסות לנראה שעיקר 

אך עם זאת נראה  ,נוף עוררה אצל המטפלות עניין וסקרנותיגישת המ אמנםהתמודדות אפשרית. 

היותה רחוקה של טיפולי בתהליך הלמסגרת הבאשר לרלוונטיות שלה ספק גם שהיא עוררה אצלן 

גישת אלטרנטיבה של נראה שלאחר שהוצגה ה אף על פי כןמדי מהמציאות הטיפולית המוכרת. 

נוף בתארן את הגישה הרצויה להתמודדות ימטפלות הוסיפו אלמנטים של מרבות מן הנוף, ימה

הגדרה הנוף באופן שונה מהצעת המראיינת. במקום יהגדירו מאם כי מרביתן  , עם חוסר מושלמות

וף ניהמטפלות את ההגדרה של משינו של הפיכת החיסרון ליתרון שהוא היפוך של החוסר, 

 להתייחסות חיובית כוללת המעצימה את המטופל על ידי שימת דגש על כוחותיו. 

 

 טיפוליתהליך המושלמות של עצמן במסגרת ההשיתוף המטפלות בחוסר . 3

בנוסף להתמודדות עם חוסר מושלמות אצל המטופלים, נשאלו המטפלות על שיתוף המטופלים 

מהממצאים סקרנות. בו פליאהו לסוגיה זו במרבית המטפלות הגיבבחוסר המושלמות של עצמן. 

מושלמות של האינן משתפות את מטופליהן מלכתחילה בחוסר כי פרו יסהמטפלות  מרביתנמצא ש

חוסר כאשר פרו שיעל שיתוף מלכתחילה. עם זאת כל המטפלות סומעט מהן סיפרו  ,עצמן
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 לכך בטיפול התייחסון טיפולי, התהליך הבמסגרת ה דרך כלשהיהמושלמות שלהן בא לידי ביטוי ב

 בדיעבד. 

התחשבות במטופלים לגישה של חוסר שיתוף מלכתחילה הם בעיקר המטפלות ההסברים שנתנו 

פרו שברצונן לאפשר למטופלים מקום בלעדי להביע את יסאלה . מטפלות והתחברות לצרכיהם

המטפלות כמו כן ציינו  הקשיים של המטפלת.שהן לא רצו להעמיס עליהם את הקשיים שלהם ו

עליו עליו, להישען  לסמוך ושל המטפל על מנת שיוכלאידאליזציה שברצונן לאפשר למטופלים 

לדעתן ככל שהמטופל מרוכז . בין סוגי מטופלים מטפלות הבחינו כמהבו. בהקשר זה, ולהיעזר 

קשה יותר במישור הנרקיסיסטי, הוא יתקשה יותר לשמוע על חוסר המושלמות של ו מצבובעצמו 

במישורים המטופל מצבו של , ככל שלעומת זאתל, ומתוך כך יש להימנע משיתוף מעין זה. המטפ

 להכיל את חוסר המושלמות של המטפל.  ,לדעתן ,הוא יוכל הנזכרים לעיל הולך ומשתפר

וא מושלמות של עצמן מלכתחילה ההלגישה של שיתוף בחוסר העיקרי שנתנו המטפלות ההסבר 

 ,מושלמותללגיטימציה של חוסר ( modelingמעין הדגמה )המטופל  עבורלשמש  היכול גישה זוש

 ,שהמטפל התמודד עם חוסר מושלמותו. בנוסף לכך העובדהשהמטופל יכול להתחזק מכך עד כדי 

בין יותר קשר הדדי ואנושי  ליצור יכולמושלמות של עצמן ההשיתוף בחוסר ציינו שלדעתן הן 

עתה היכולת של המטפל לקבל את חוסר המושלמות ציינה שלדאף  מטפל ומטופל. מטפלת אחת

 .ולמטופל לקבל את חוסר המושלמות של גם א תנאי לעזורישל עצמו ה

על השפעה חיובית לו בדיעבד הייתה  תרחשמטפלות טענו שגם במצבים שהשיתוף הרבות מן ה

מות של ביכולת של המטופל לקבל את חוסר המושלהן דיווחו על שיפור בכמה מישורים:  .טיפולה

ובהדגמה לכך שאפשר  הפנמה אמיתית פנימית של חווית חוסר המושלמותבלמידה ובעצמו; 

המטפלות על שיפור ניכר , הצביעו בנות מתוך ההתמודדות עם חוסר המושלמות. בנוסף לכךילה

כולל תחושת קרבה שנוצרה ביניהם ויכולת להכיר בקיום נפרד . שיפור זה בקשר בין מטפל ומטופל

מושלמות של עצמן האת המטופלים בחוסר שיתפו שכאשר הן  ציינוומטופל. המטפלות  של מטפל

מטפלות הוסיפו כמה מן ה. ויושרהנוצרה אצלן תחושת שחרור פנימי, מעין חוויה של אמיתות 

. מדובר בתהליך הכולל להצביע על תהליך התפתחותי שמתרחש במהלך הטיפול אפשרשלדעתן 

אם  ,המטפלים. נראה מצדהמטופלים הן  מצדהמטפל, הן של ות מושלמהיכולת הכלה של חוסר 

מושלמות של המטפל נתפסת בעיני המטפלות כהתקדמות בטיפול החוסר את יכולת להכיל הש ,כך

 . זוומתאפשרת מתוך התקדמות 
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 . קשר בין התמודדות עם חוסר מושלמות לבין איכות היחסים עם הזולת4

ות תיארו את איכות היחסים עם הזולת, כלומר את הקבלה בחלק זה יוצג  תחילה כיצד המטפל

 מהזולת ונתינה לו. 

שבתחילת הטיפול היה למטופלים קושי גדול לקבל  ציינוקבלה מהזולת, המטפלות אשר ליכולת ה

את הקבלה מהזולת כחוויה מחלישה מתוך פגיעות וקושי בנזקקות. המטפלות  , ותיארומהזולת

 מהזולת נובע בעיקר מחוסר קבלה של חוסר מושלמות ומחוסרהסבירו שלדעתן הקושי לקבל 

 בזולת. אמון

 ,מטופליםהלכה והשתפרה אצל ה קבלה מהזולתהנמצא שבסוף הטיפול יכולת  ,לעומת זאת

ניסחה זאת במונחים של חוויה אף ת ומטפל. אחת מן הנחוותה כחוויה מחזקת זוונראה שקבלה 

שהמטופלים קשור לכך קבלה מהזולת בסוף הטיפול  לשיכולת השיפור בהמטפלות לדעת . מרפאה

  .וביטחון בעצמם ובזולת אמוןיצירת ושל של גדילה פנימית  כיםעברו במהלך הטיפול תהלי

בתחילת הטיפול הנתינה של המטופלים שלדעתן  ציינונתינה לזולת, מרבית המטפלות אשר ל

פחד  נובעת מתלות בזולת בשלשכנתינה מתוך ביטול עצמי אותה גדירו ן הה. הייתה בעייתית

הזולת ומתוך שאיפה לתת באופן מושלם. נראה שבתחילת הטיפול הנתינה ומניצול על ידי  מפגיעה

 לזולת נחוותה כחוויה מחלישה. 

אמיתית יותר. הנתינה הלכה והתאזנה ונעשתה נראה שבסוף הטיפול הנתינה לזולת  ,לעומת זאת

 ות ומתוך מצב של קבלה עצמית. נמצא שנתינה מעין זוגבול בעלתהמאוזנת יותר תוארה כנתינה 

 נחוותה כחוויה מחזקת וטבעית.

התרחש שינוי משמעותי במסגרת התהליך הטיפולי ש ,אם כך ,מהתיאורים של המטפלות נראה

והן נתפסות בעיניהן כציר של שינוי במסגרת התהליך  ו,ונתינה למהזולת קבלה יכולות הב

קבלה יכולת ההשינוי שחל בפחות מנתינה לזולת מורכב יותר ובולט ת ההטיפולי, אך השינוי ביכול

  מהזולת.

דרך ההתמודדות עם קשר בין האם לדעתן קיים המטפלות הגיבו בפליאה ובסקרנות לשאלה 

חוסר מושלמות לבין איכות היחסים עם הזולת. לאחר שחשבו על השאלה הנדונה וניתחו את 

ונראה  הנזכר לעיל,קשר השלדעתן קיים רו, כולן ענו המקרים המדגימים של הטיפולים שבח

  .מענה לשאלה שנשאלה ביתר קלותלתת הן הצליחו  דרך המקרים המדגימיםש

הנזכר לעיל הוא היחס בין קבלת המוגבלות לבין קבלת  המטפלות לקשר לשהעיקרי ההסבר 

דקקות שלו יותר לקבל את ההז, קל לו כאשר האדם מקבל את מוגבלותוההזדקקות לזולת: 

ומתוך כך  ושל נחיתות, לזולת במקום לחוות את הקבלה מהזולת כחוויה מחלישה של השפלה
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כאשר היחיד אינו מקבל את  ,מהזולת באופן לגיטימי. לעומת זאת קבלהלאפשר לעצמו ביכולתו 

בהיותה מעידה על וכמאיימת  חוסר מושלמותו, הוא עלול לחוות את הקבלה מהזולת כפוגעת

 . זולתלמותו, בהיותו תלוי בחוסר מוש

המטפלות התקשו  יכולת נתינה לזולתבין לקשר אפשרי בין התמודדות עם חוסר מושלמות לבנוגע 

לתת הסברים לגבי קשר בין התמודדות עם חוסר מושלמות לבין יכולת נתינה לזולת יותר מאשר 

התמודדות עם חוסר בין לקשר המטפלות ל . ההסבר העיקרי שלגבי קשר עם יכולת קבלה מהזולת

הוא  ,הוא שכאשר האדם מקבל את חוסר המושלמות של עצמו יכולת נתינה לזולתבין מושלמות ל

נתינה עם גבולות, ומתוך כך הוא יאפשר לעצמו לתת לזולת ביתר  יכול לתת באופן לא מושלם, קרי

באופן כאשר האדם אינו מקבל את חוסר המושלמות שלו, הוא מנסה לתת  ,קלות. לעומת זאת

 בהיותה לא מאוזנת. יותר ואז הנתינה שלו קשה ובעייתית ,מושלם בלי גבולות

מושלמות ים מבחינת ההתייחסות שלהן לנושאתהליך במהלך הראיון  נראה שהמטפלות עברו

היכרות אתם, עם זאת, אצל חלקן הציגו חוסר רובן וחוסר מושלמות בהקשר הטיפולי. בתחילה 

יסוחים שמוכרים להן, כפי שתואר לעיל. לעומת התגובה של חוסר התרחש מיד תרגום לשפה ולנ

שבמהלך הראיון נוצר תהליך של התחממות, הסתגלות  ציינוהמטפלות היכרות בתחילת הראיון, 

ים בהן מעורר יםכל המטפלות שהנושא ענו במשוב המסכם של הראיון ו.ואף התעניינות בלנושא 

 רלוונטית לעולם הטיפול. חדשה היה יעבורן זווית רא ועניין ופתח

 

 ניתוח הממצאים לאור התאוריה  –חלק ב': מסקנות המחקר 

 

 . ניתוח התייחסות המטפלות לנושא התמודדות עם חוסר מושלמות בטיפול1

כפי שהוזכר בפרק התאורטי, נראה שבתאוריות פסיכולוגיות קלסיות הייתה התייחסות מועטה 

הטיפולי, וכשהייתה התייחסות כזו לרוב היא  לנושאים מושלמות וחוסר מושלמות בהקשר

גם במחקר הנוכחי נמצא שהנושאים אינם מוכרים למרבית המטפלות  .הופיעה בניסוח שונה

בהקשר הטיפולי. עם זאת, נמצא בתיאורי המטפלות שרבות מהן תפסו את הנושאים 

אלה עבורן הלכה כמשמעותיים ואף מרכזיים, וכן במהלך הראיון נראה שהרלוונטיות של נושאים 

וגברה. נמצא, אם כך, שיש פער בין חוסר היכרות מוקדמת של המטפלות עם הנושאים או 

סות לנושאים לאחר שהוצגו מינוחיהם, כפי שנמצא גם בתאוריות הפסיכולוגיות, לבין ההתייח

בראיון. ממצאים אלו יכולים להצביע על כך שאי שימוש במושג יכול להיות קשור למיעוט 
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אפשר להציע בהסתמך על המחקר הנוכחי וכן  סות אליו במסגרת הגישות הקלסיות.ההתייח

 שהדיון בנושאים מושלמות וחוסר מושלמות יכול להיות רלוונטי ומשמעותי להקשר הטיפולי.

 

 במסגרת התהליך הטיפולי . ניתוח דרכי ההתמודדות עם חוסר מושלמות2

סיכולוגיות נבחרות שהוצגו בפרק המבוא ופ , תאולוגיותמהסקירה של תאוריות פילוסופיות

מהסקירה בתחום הפסיכולוגיה אפשר  נמצאו התייחסויות שונות למושלמות ולחוסר מושלמות.

 מושלמות וחוסר מושלמות: ים לנושאקטגוריות המתייחסות ארבע להצביע על 

 .וחוסר ויתור על מושלמותמושלמות ל( שאיפה 2

 .למושלמות הידון של השאיפחוסר מושלמות ומתוך כך על ( כניעה1

 .וקבלתו באופן שמאפשר גדילה ( השלמה עם חוסר מושלמות3

  .ליתרון ומינוף של חוסר מושלמות על ידי הפיכת (4

בחלק זה יוצגו התיאורים של המטפלות על דרכי התמודדות עם חוסר מושלמות תוך התייחסות 

לות הצביעו על דרכים מגוונות שהמטפ עולהמהמחקר הנוכחי לארבע הדרכים הנזכרות לעיל. 

להתמודדות עם חוסר מושלמות במסגרת התהליך הטיפולי.  חלקן מאפיינות את השלב ההתחלתי 

של הטיפול וחלקן מאפיינות את השלב הסופי של הטיפול. יתרה מכך, המטפלות סיווגו את דרכי 

יפול התאפיינה ההתמודדות לדרכים רצויות ולא רצויות, ומצאו גם שההתמודדות בתחילת הט

בדרך רצויה פחות בעיניהן, ואילו סוף טיפול התאפיין בדרך התמודדות רצויה יותר בעיניהן. 

נמצא, אם כך, שלדעת המטפלות מתרחש במהלך הטיפול שינוי משמעותי מבחינת אופן 

ההתמודדות עם חוסר מושלמות. אפשר להציע, אם כך, שבמסגרת התהליך הטיפולי יכול 

שתחילתו בקושי בהתמודדות עם חוסר מושלמות וסיומו ניכר ביכולת טובה להתרחש תהליך 

 להתמודדות עם חוסר זה. 

 

  חוסר קבלה של חוסר מושלמות: שאיפה למושלמות וכניעה בפני חוסר מושלמות

המטפלות הגדירו את שתי הדרכים הראשונות להתמודדות עם חוסר מושלמות, המתאפיינות 

דרכם אלה  קבלה של חוסר מושלמות.-, כאיבפני חוסר מושלמותכניעה בשאיפה למושלמות וב

, ולדעתן הן מאפיינות את קשיי התמודדות עם חוסר מושלמותלכלא רצויות בעיניהן נתפסו 

ההתמודדות של מטופלים בתחילת התהליך הטיפולי. מהתיאורים שלהן מתקבל שאלו שתי 

כן אפשר להציע שהגישה של שאיפה  דרכים שונות לביטוי חוסר קבלה של חוסר מושלמות. כמו
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חוסר קבלה מתוך עמדה מהגישה של כניעה, שמבטאת יותר  אקטיביתעמדה למושלמות מבטאת 

  פסיבית.

דוגמאות לגישה של אפשר למצוא  בספרות התאורטית, בתולדות הפילוסופיה וכן בפסיכולוגיה,

. אפלטון מציג יעה ועידוןשאפשר לכנותה גישה אקטיבית יותר מהגישה של כנ שאיפה למושלמות

( מציב מטרה של מימוש Aristotle, 1953אריסטו )ואת האידאה של הטוב )אפלטון, תש"ם(; 

( Kant, 1891קאנט )אפשר לציין את התייחסותו של  ; בפילוסופיה המודרניתאידאלי עצמי

אדם השאיפה של דרווין ומרקס לוכן את  להשגת מושלמות קוסמופוליטית של האנושיות כולה

מאסלאו . בפסיכולוגיה אפשר לציין את המודל של (Passmore, 1970) (übermenschעליון )

(Maslow, 1968),  המדגיש את כוח הרצון ואת האחריות של האדם להגיע לגדילה ולמימוש עצמי

 .מלא

וויתור עליו, שאפשר לתארה כסגנון פסיבי  חוסר מושלמותלדוגמאות לגישה של כניעה 

, המציע לוותר על שאיפות אנושיות ועל צרכים בסטואיזםבין היתר למצוא אפשר  להתמודדות,

בהגות הנוצרית אצל כמו כן אפשר למצוא גישה זו (; Passmore, 1970)ודחפים אנושיים 

המדגיש את חוסר המושלמות של האדם כמצב גורלי של נפילה,  ,(Augustine, 1948) נוסאוגוסטי

( מתארים את הגורל של האדם Calvin, 1958( וקלווין )Luther, 1956לותר )גם חטא ואשמה; 

 טרגית ( מציג את הפן של כניעהReiff, 1961בתחום הפסיכולוגיה ריף )וברוח דומה;  החוטא

 , כפי שמשתקף מגישתו של פרויד. מול דרישות המציאותוהדחקה של סיפוק צרכים מושלם 

העמדה בשני הסגנונות הנזכרים לעיל: על פי תיאורי המטפלות נמצא שיש התנהלות שונה 

, פרפקציוניזםבציפיות גבוהות וב ,דרשנותב ,נטייה ללוחמנותב מתבטאת, בין היתר, האקטיבית

כאון ידב ,עצבבחוסר תפקוד, בבהשתתקות, אצל המטופלים  מתבטאת העמדה הפסיביתואילו 

  .חולשהבו

לסגנון יטויים לסגנון פסיבי ובבנרטיבים על המקרים הטיפוליים למצוא  בנוסף לכך, אפשר

נטייה לביטול מתבטא בסגנון הפסיבי נמצא שהאקטיבי גם ביחס האדם אל עצמו ואל הזולת. 

נטייה הסגנון האקטיבי בא לידי ביטוי ב , ואילואידאליזציה של האחרבחוסר ביטחון וב ,עצמי

פשר לקשור את . ייתכן שאתסכול מהזולתשל ביטויים של כעס ובדרשנות ואף ב ,לביקורתיות

( בין חוסר קבלה עצמית, 2441דרכי הביטוי הנזכרות לעיל להבחנה של אנטוני וסווינסון )

שלדעתם מביאה לתגובה דיכאונית, המציינת סגנון פסיבי, לבין חוסר קבלה את הזולת, שמביאה 

 לתגובה של כעס המציין סגנון אקטיבי. בכיוון דומה, כמה מן המטפלות טענו שעיסוק בחוסר
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מושלמות של הסביבה מבטא לדעתן את הקושי של היחיד לשאת באחריות לחוסר המושלמות 

שקיימת אצלו. במחקר הנוכחי המטפלות ציינו שבתחילת הטיפול נמצא סגנון פסיבי כניעתי של 

חוסר קבלה את חוסר המושלמות יותר מאשר סגנון אקטיבי לוחמני להשגת מושלמות. אפשר 

יש הכרה מסוימת במוגבלות שבמציאות ובקשייו של המטופל, ואילו להציע שבסגנון הפסיבי 

 ,Winnicottהסגנון האקטיבי מתכחש להם ודבק באשליה של מושלמות, כפי שמתאר ויניקוט )

ית השלמות בעזרתה של האם המתווכת. מתוך כך מאשלי( את חשיבותה של ההתפכחות 1965

ות להתמודד עם חוסר מושלמות, וזאת בניגוד נראה שהסגנון האקטיבי מייצג עמדה שאין בה מוכנ

לסגנון הפסיבי, שמייצג עמדה של הכרה מסוימת בחוסר מושלמות, אף על פי שמדובר בהשלמה 

 מתוך עמדה של חוסר ברירה. 

 אפיוניםכמה המטפלות עלו מדברי  ים של חוסר קבלה,אקטיביהו יםפסיביה נותסגנובנוסף ל

נטייה לתפוס את העולם באופן , וביניהם: מושלמותהוסר חאת קבלה מצבים של חוסר ל כלליים

ומתאם בין חוסר הקבלה הנזכר לעיל ובין קווים  , קושי בהסתגלות למציאותטוטלי וגורלי

( מתייחסים לאפיונים של "או או" 2441שחר )-( ובן2441נרקיסיסטיים. אנטוני וסווינסון )

הפרפקציוניזם כחוסר קבלה של חוסר ולביטויים הפתולוגיים של הפרפקציוניזם בתארם את 

קבלה של חוסר מושלמות ובין נטייה -מושלמות. נראה, אם כך, שאפשר להצביע על קשר בין אי

 לקיצוניות ולאפיונים פתולוגיים.

שעלולים להקשות מחסומים מסוימים על מטפלות בהקשר זה של חוסר קבלה הצביעו כמה מן ה

של תחושות ו מושלמותהשגת החברה לשל ציפיות  ל, כולעל האדם לקבל את חוסר המושלמות

לפיכך אפשר לומר שהמטפלות הצביעו על תפיסות  בגלל חוסר מושלמות. שלון ובושהיכ ,אשמה

למשל התפיסה האפלטונית  .עולם שיכולות להשפיע על היחס למושלמות ולחוסר מושלמות

(Plato, 1935בעולם היווני, המדגישה את השאיפה למושלמות ויכ ) ולה להשפיע על מידת הציפייה

( מההגות הנוצרית על האדם כחוטא, Augustine, 1950למושלמות, ותפיסתו של אוגוסטינוס )

היכולה להשפיע על ההתייחסות לחוסר מושלמות כחטא וככישלון. אם כך, ייתכן שהציפייה 

 מחקריםלת והצעו מגבלות המחקרראה החברתית מושפעת מתפיסות תרבותיות שונות. )

 .(עתידיים

שהגישות של שאיפה למושלמות או כניעה בפני חוסר מושלמות נתפסות עולה מהמחקר הנוכחי 

ומאפיינות את קשיי  בעיני המטפלות כדרכים לא רצויות להתמודדות עם חוסר מושלמות

( 2441אנטוני וסווינסון )ההתמודדות של מטופלים בתחילת התהליך הטיפולי, כפי שהוזכר לעיל. 
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את  ים למשל לסכנות שיכולות לנבוע מהדרך של חוסר ויתור על מושלמות בתארםמתייחס

מתאר  (2441שחר )-בן. כפייתיות, הרס עצמי ופגיעה בתפקוד: הפרפקציוניזם במושגים פתולוגיים

 הפרעת חרדה, נוקשות כפייתיות והימנעות. , כמואת הפרפקציוניזם במושגים פתולוגיים אף הוא

כחי עולה שבתחילת טיפול אפשר להצביע על קושי של מטופלים לסיכום, מהמחקר הנו

בהתמודדות עם חוסר מושלמות אשר יכול לבוא לידי ביטוי בדרך אקטיבית של שאיפה 

למושלמות ובדרך פסיבית של כניעה בפני חוסר מושלמות. ייתכן שכניעה בפני חוסר מושלמות 

ועל יכולתו של היחיד לשאת  מעידה על יכולת מסוימת של הכרה במציאות הלא מושלמת

באחריות לחוסר המושלמות של עצמו, ואילו מצב שיש בו אשליה של השגת מושלמות מתבטא 

בקושי של היחיד לשאת באחריות לחוסר המושלמות של עצמו ובקושי לקבל את חוסר המושלמות 

 שבמציאות. 

 

 גישת ההשלמה עם חוסר המושלמות וקבלתו

מתפתח אצל המטופלים שינוי התהליך הטיפולי  סגרתבמש דמתיאורי המטפלות אפשר ללמו

 –וסיומו שלמות וקבלה של חוסר מ-ביחסם לחוסר מושלמות. תחילתו של התהליך מתאפיינת באי

וקבלתו. אפשר לתאר יחס זה לחוסר מושלמות כגישה של  חוסר מושלמותהשלמה עם יכולת ב

כמו כן עולה מדברי  . ביבתוהשלמה בונה ומקדמת עם חוסר המושלמות באדם עצמו ובס

המטפלות שהתהליך הנזכר לעיל מעיד על התפתחות ועל התקדמות בטיפול. נראה, אם כך, 

 שבשלבים שונים בטיפול יכולה להיות התמודדות שונה עם חוסר מושלמות. 

גישה דומה לנזכר לעיל. תהליך זה ניכר ב יהתפתחותגם בתחום הפילוסופיה אפשר למצוא תהליך 

גישה של כניעה , והמשכו באפלטון, תש"ם(, דוגמת התפיסה האפלטונית, )פה למושלמותשל שאי

לאחר מכן אפשר  ;(Augustine, 1948, דוגמת התפיסה של אוגוסטינוס, )בפני חוסר מושלמות

, דוגמת עמדתו של שפינוזה על גישת ההשלמהקיימת מורכבות של תפיסות שונות שביניהן למצוא 

ת מכוונת את האדם לפעול באופן רגוע ושקול מתוך הכרגישה זו . (Russell, 1945פי ראסל )

 לחם בה ולסבול ממנה. יבמקום לנסות לה וקבלתה המציאות

דוגמת  – התפתחות מסוימת משאיפה למושלמותביע על להצ אפשרבתאוריות הפסיכולוגיות 

( ועד Freud, 1915aדוגמת פרויד ) – לכניעה בפני חוסר מושלמות ,(Maslow, 1968מאסלאו )

(. אפשר למצוא שגישת ההשלמה Winnicott, 1962דוגמת ויניקוט ) – לגישה של השלמה
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( Phillips, 1988)דומיננטית בתאוריות פסיכולוגיות מסוימות, דוגמת הזרם של יחסי אובייקט 

 .(2445, בנג'מיןאינטרסובייקטיבית )התייחסותית והגישה ה

השלמה אפשר להצביע על פן אקטיבי יותר להתמודדות ועל מהתיאורים של המטפלות את גישת ה

פן פסיבי יותר. אפשר להציע שהפן האקטיבי מתבטא בקבלה פנימית של האדם את חוסר 

ות הפילוסופיות להלן: למשל לתפיסהמושלמות שלו לעומת קבלה ממקור חיצוני ולקשר זאת 

מטרה פנימית מהותית לעומת המדגיש את החשיבות שבהשגת  ,(,Kant 2622של קאנט )תפיסתו 

בין  (, המבחיןTatarkiewicz, 1979) וויץיטטרקותפיסתו של  מטרה שהוצבה על ידי מישהו אחר

יכול רעיון זה . אדםאצל התהליך המתבסס על השוואה בין דברים לבין תהליך פנימי שמתרחש 

של היחיד  ון עיסוקביההבחנה ( שהוזכרה לעיל, 2441)להבחנה של אנטוני וסווינסון גם תקשר לה

רוב המטפלות עצמו לבין עיסוק בחוסר מושלמות של הסביבה האנושית.  למושלמות שהבחוסר 

אף על פי שקיים  –הדגישו את החשיבות שיש בהשלמה סובייקטיבית פנימית מעין זו. עם זאת 

 –ות הבדל מהותי בין כניעה פסיבית לחוסר מושלמות לבין השלמה חיובית בונה עם חוסר מושלמ

אפשר לומר שגישת ההשלמה לוקה בנימה של פסיביות המתבטאת בקבלה של המציאות המוגבלת 

שיש אף על פי  ,ה מתוך חוסר ברירהשבמצבים של קבלבגלל חוסר ברירה. מתוך כך אפשר להציע 

יש קושי לקבל את חוסר , ועד גבול מסויםמגיעה השלמה עם חוסר המושלמות, ההשלמה 

בכמה גישות דוגמאות לכך . בתחום הפסיכולוגיה אפשר למצוא יצונייםבמצבים ק המושלמות

להשלים עם הופעה הדרגתית ומינורית (, ולפיה אפשר  ,1162Winnicott) גישתו של ויניקוטוהן: 

יכולים לגרום להתפוררות פנימית; שמצבים קשים של טראומה לעומת של כשלים במציאות 

לגשר עליהם,  בלתי אפשריחוויות קשות של פרדוקסים שיש  ולפיה (Pizer, 1998גישתו של פייזר )

. מתוך כך מתקבל שגישת ההשלמה מוגבלת מבחינת יכולת חור שחור אותם הוא מכנהו

 ההתמודדות עם מצבים קיצוניים של חוסר מושלמות. 

מהמחקר הנוכחי עולה שגם אם המטפלות הציגו את גישת ההשלמה כגישה רצויה להתמודדות, 

לא הסתפקו בגישה זו בשל הפן הפסיבי המתבטא בקבלת המציאות כפי שהיא, אלא  רבות מהן

האלה דרכים ה את לכנות. אפשר דרכים נוספות להתמודדות עם חוסר מושלמותטענו שיש צורך ב

מקדמות. כלומר שילוב  אקטיביות –אלטרנטיבי עבורו  ויצירת סיפור ושינוי החוסר, תיקוןכגון  –

לקשר דרכים אלו לגישה  החוסר בתוספת שינוי אקטיבי שלו. אפשר של השלמה פסיבית עם

מתחום הפסיכולוגיה, שלפיה טיפול הוא תהליך שבו אנשים מספרים מחדש את סיפור  הנרטיבית

(. בדומה להבחנה בין סגנון פסיבי לסגנון אקטיבי 1111חייהם בשיתוף המטפל )ווייט ואפסטון, 
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בחינים בין חשיבה לוגית מדעית, שלפי דעתם מציגה את האדם כנזכר לעיל, ווייט ואפסטון )שם( מ

כישות המגיבה באופן פסיבי לקורות חיים, ובין חשיבה סיפורית שמציגה אדם המשתתף באופן 

( שטיפול נרטיבי מעמיד את Morgan, 2000אקטיבי בעיצוב חייו. בגישה דומה כותבת מורגן )

ההגה לספינת חייו מצוי בידיו וביכולתו לכוון המטופל בתפקיד מומחה של סיפור חייו, כמי ש

 אותו.

מהנרטיבים של המטפלות עולה, אם כך, שיש התייחסות מורכבת לגישת ההשלמה עם חוסר 

המושלמות: מצד אחד, השלמה עם מגבלות המציאות בלית ברירה, שיש בה ממד פסיבי, ומצד 

של השלמה עם חוסר מושלמות שהגישה אחר דחף אקטיבי לגבור על מוגבלות זו. אפשר להציע 

מושלמות ומצד השיג מתבססת על יכולת הכלה של מורכבות, שכוללת מצד אחד שאיפה טבעית ל

גם בספרות מודגשת חשיבותה של יכולת ההכלה של  קבלה של המציאות הלא מושלמת. אחר

 מורכבות, כפי שעולה גם מן המחקר הנוכחי כפי שיוצג להלן. 

 (א1115בתפיסה החסידית של הבעש"ט ) ולת הכלה של מורכבותיכלמצוא דוגמאות ל אפשר

 אדםמקנה להיא  אחר,ומצד  ,מעודדת את האיון של האדם מול האלמצד אחד, תפיסה זו  למשל.

מינוף המגבלות, מה שמכונה העלאת ניצוצות. דוגמאות נוספות לכך מופיעות תפקיד עוצמתי של 

המדגיש את חשיבות יכולת ההכלה של  ,(Pizer, 1998) פיזרשונות כגון  אצל ת ופסיכולוגי ותבגיש

ברומברג  .פרדוקסיםקטבים של ניהול משא ומתן בין מורכבות. לדידו יכולת זו מתבטאת ב

(Bromberg, 1993 מדגיש את הפן היצירתי )תהליך הטיפולי של איחוד בין חלקים במסגרת ה

להתמודד עם מציאות אובייקטיבית מהאדם ( דורש Winnicott, 1965) ויניקוטו ,שונים שבאני

 . במקביל של חוסר מושלמות ועם אשליה סובייקטיבית של מושלמות

אפשר להציע שביטוי מסוים ליכולת הכלה של מורכבות הוא היכולת להתמודד עם חוסר 

דוגמאות אבסולוטית. מטרה  ניסיון להשיגלעומת בדרך של התפתחות  ךתהלימושלמות תוך כדי 

 ,Godwinלמצוא למשל בפילוסופיה המודרנית אצל גודווין )תהליך הזה אפשר תיאור שלבי הל

שביקשו להעביר את המוקד משאיפה למושלמות מוחלטת  ,(Locke, 1968( ואצל לוק )1946

-מציג מודל ברוח חסידיתה ,אצל הרב קוק )תשכ"ד(ניתן למצוא ניסוח דומה לתהליך השתלמות; 

אפשר לומר שגישה הדוגלת בתהליך  השתלמות המשתלמת.ה. הוא מכנה מודל זה בכינוי קבלית

של השתלמות מאפשרת את הרצוא ושוב בין הפסיביות לאקטיביות לעומת דרכים קיצוניות 

ומוחלטות יותר של כניעה בפני חוסר מושלמות או שאיפה למושלמות העלולות להשאיר את 

 למות שבלתי אפשרי להשיגה. היחיד בחוויה פסיבית של חוסר ברירה או בדרך של שאיפה למוש
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לסיכום, נמצא שהמטפלות מציגות את גישת ההשלמה כגישה רצויה להתמודדות עם חוסר 

מושלמות. לדעתן גישה זו מעידה על תהליך התפתחותי חיובי ממצב של חוסר קבלה של חוסר 

ית מושלמות לקבלה של חוסר זה. המטפלות הדגישו את חשיבותה של השלמה פנימית סובייקטיב

ואת יכולת ההכלה של מורכבות, כגון הניגוד שבין קבלה פסיבית לבחירה אקטיבית. נראה 

שהמטפלות לא הסתפקו בדרך של השלמה שיש בה פן פסיבי של קבלת המציאות כפי שהיא, אלא 

 הוסיפו עוד דרכי התמודדות לשינוי החוסר שאפשר לראותן כאקטיביות יותר להתמודדות. 

 

 גישת המינוף

 , וזאתליתרון הופך חיסרוןשל המגבלות: הנוף מתחולל היפוך מסוים ימת הבגישלהציע שאפשר 

יכולה נוף ישגישת המאפשר לומר מתוך המפגש עם החסר. מתאפשרת מתוך הרעיון שהצמיחה 

עד כדי ההיפוך  מצב החוסר פעולה אקטיבית של התייחסות חדשה אלעל ידי להעצים את היחיד 

 .שלו לחיוב

להצביע על אלמנטים  , אפשר. עם זאתתפסיכולוגיתאוריה הנוף אינה רווחת בימה תנמצא שגיש

הרעיון של היפוך החיסרון ליתרון תאוריות פסיכולוגיות מסוימות. נוף בימסוימים של גישת המ

אנסבכר ואנסבכר  אותה, כפי שמתארים למשל אדלר בתאוריה הפסיכולוגית שלמוזכר 

(Ansbacher & Ansbacher, 1964),עצם ההתמודדות עם בטענה האדלריאנית  . לדבריהם

קשר מתייחס לאדלר  ומתוך כך לגדול. אחר פיצוי לנחיתותיכול להניע את האדם לחפש הנחיתות 

על חסרי של האחים גרים מיתולוגיה הגרמנית בהתייחסותו ל הוא מציגבין מוגבלות ויצירה, כפי ש

 ,Lacan) לאקאן  אצל. גם (Ansbacher & Ansbacher, 1964, p. 29) האיברים שהפכו לגיבורים

2006, p. 306 איווי נוצרת תנועה של השתוקקותהבתארו שמתוך החוסר ו( נמצא רעיון המינוף .

( מצביעים על כך שאצל לאקאן רעיון החוסר עומד כרעיון מרכזי בגישתו 2441אפרתי וישראלי )

חסידית נראה שמינוף -ות היהודיתהגבשדווקא מתוך החוסר מתרחש תהליך הגדילה של האדם. 

( 1116אצל שלום, תרפ"ז, ) המגיד ממזריטש חוסר המושלמות מהווה צורת התמודדות רווחת.

, מה שהוא מכנה תהליך של מתאר שהאדם מגיע למדרגה גבוהה דווקא מתוך הירידה למקום נמוך

רעיון זה  ;סא לטובירעיון שהרע הוא כמציג את ה( ' 8ב, עמ1115; הבעש"ט )ירידה לצורך עלייה

סיפור על יש ביטוי לגישה זו ב הרב נחמן מברסלב )תשמ"ה(מופיע בסיפורים שונים, למשל אצל 

יה וכן בסיפור שבעת הקבצנים של רבי מתוך חסרונותדווקא נובעת  המנורה של חסרונות ששלמות

 .(1111 ,שטיינזלץ) מרחק של נצחלהקבצן העיוור יכול לראות , ובו נחמן מברסלב
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איננה נובעת מחוסר ברירה אלא  השלמה עם חוסר מושלמותה המינוף, תשבגישאפשר להציע 

על פי גישה זו האדם יכול לבחור לייחס ערך לחוסר המושלמות, מאחר שחוסר זה מניע  –מבחירה 

את האדם לצמוח. נראה שגישת המינוף, בניגוד להשלמה מתוך חוסר ברירה, מאפשרת צמיחה גם 

 עם מצבים קשים וקיצוניים של חוסר מושלמות.  ותהתמודדמתוך 

 לאחר שהמראיינתבעיקר מינוף גישת הבמחקר הנוכחי הייתה התייחסות של המטפלות לנמצא ש

נראה שרעיון המינוף עורר סקרנות אצל הציעה אותה, ומעט מטפלות הציעו אותה בעצמן. 

ארן דרכים רצויות אלמנטים של מינוף בתהן ניסו להתייחס ל ולאחר שהוצע ,המטפלות

נראה שרעיון המינוף נתפס על ידן כרחוק ואולי קיצוני  ,עם זאת. להתמודדות עם חוסר מושלמות

מטפלות נראה לאינו  נוף כגדילה וצמיחה מתוך הקושייהרעיון של מייתכן שמדי בהקשר הטיפולי. 

זה לשפה מוכרת ומתוך כך אפשר להבין את הניסיון של המטפלות לשנות רעיון  ,מציאותימספיק 

מינוף מייצגת ת השמבחינה מסוימת גיש הציעל וקרובה יותר למסגרת התהליך הטיפולי. אפשר

מהנפוץ, ולפיכך לא מן הנמנע להציע שגישת  יצירת סיפור אלטרנטיבי בדרגה קיצונית יותר

המינוף, למרות שהיא מופיעה במעט תיאוריות פסיכולוגיות והוצעה על ידי המטפלות במקרים 

עטים, יכולה להעצים את היחיד המשתתף באופן אקטיבי בהתמודדות עם חוסר המושלמות מ

 מתוך בחירה בהתייחסות אחרת למצב החסר, עד כדי היפוכו. 

לסיכום, מתיאורי המטפלות עולות דרכים שונות להתמודדות עם חוסר מושלמות, ונראה 

חוסר מושלמות להשלמה עם שבמסגרת התהליך הטיפולי מתרחש מעבר בולט מחוסר קבלה של 

  .לתקן את הלא מושלםולשנות  הצורךיחד עם  חוסר זה

 

 . ניתוח שיתוף המטפלות בחוסר המושלמות של עצמן במסגרת התהליך הטיפולי3

לאחר בירור של דרכי התמודדות עם חוסר מושלמות של המטופל יש מקום לברר באיזה אופן 

 ן במסגרת התהליך הטיפולי. מתייחסות המטפלות לחוסר המושלמות של עצמ

כחלק מהחשיפה של  שיתוף המטפל בחוסר מושלמות של עצמואפשר להתייחס לסוגיה של 

( ומופיע למשל אצל ליין disclosureהמטפל בפני המטופל. נושא זה מכונה בתאוריה גילוי עצמי )

הקלסית של (. אפשר להצביע על הבדל בין התפיסה הפסיכואנליטית Lane & Hull, 1990והאל )

(, לבין blank screen(, שדוגלת בניטרליות ובאנונימיות של המטפל )המכונה Freud, 1912פרויד )

( דגל במדיניות של חוסר גילוי מצד ibidגישות המתייחסות בחיוב לגילוי עצמי של המטפל. פרויד )

 "opaque to his patients, like a… המטפל, בתארו שתפקיד המטפל לשמש כמראה חלקה:
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mirror and show them nothing but what is shown to him." (Freud, 1912, p. 118 .)

 ,Clover, 1995; Greensonתאורטיקנים רבים בני תקופות שונות תומכים בתפיסה זו  )ראה

Menninger, 1958;1982 ,Fine ;1967; Fenichel, 1945 ולטענתם חוסר גילוי יוצר אווירה ,)

 המטופל.מוגנת עבור 

( Ehrenberg, 1984לעומת זאת, קיימת גם תפיסה מנוגדת המיוצגת בין היתר על ידי ארנברג )

ודוגלת בגילוי עצמי של המטפל. על פי תפיסה זו הגילוי העצמי של המטפל מעיד על תמיכה שלו 

( Murphy, 1958במטופל ועל הבנה אמיתית למטופל ומעודד את המטופל לגלות אחריות. מרפי )

בקר את התפיסה הקלסית בטענה שחוסר גילוי יכול לגרום להתנשאות וחוסר פניּות מצד מ

 non( שנמצא קשר בין היעדר גילוי מצד המטפל )Renik, 1995המטפל. ברוח דומה טוען רניק )

disclosureה( לבין נטיי ( של המטופל לעשות אידאליזציה של המטפל. קולברטCulbert, 1961 )

( טוענים שגילוי עצמי הופך את המטפל למודל לצמיחה עצמית המאפשר Trilling, 1975וטרילינג )

 , אותנטיות ויצירתיות אצל המטופל.תספונטניו

( כותבים על מורכבות החשיפה העצמית של המטפל. הם שואלים Lane & Hull, 1990ליין והאל )

 dyadic  אותהשמתקשרת לאנושיות שלו, שג'וררד מכנה  –האם חשיפה אישית של המטפל 

effect (Jourard, 1971 )–   יכולה לגרום ללגיטימציה של חשיפה אצל המטופל ובזאת לשפר את

להכביד על המטופל ובכך לגרום לנזק בתהליך הטיפולי. הם גם  –התהליך הטיפולי או להפך 

שואלים האם הפתיחות של המטפל מתקשרת עם האותנטיות שלו, וכן האם מידת החשיפה תלויה 

סוג המטופלים. באופן דומה אפשר למצוא שכמה מן המטפלות קישרו בין שיתוף עצמי לבין ב

תחושה של אותנטיות. כמה מטפלות גם טענו שלדעתן מידת השיתוף קשורה לסוג המטופלים. יש 

(, המדגיש את החשיבות בתהליך משא ומתן בין מטפל ומטופל, מזהיר Pizer, 1998לציין שפייזר )

ניטרליות של המטפל במצב שבו הוא כופה על המטופל מידע אישי מתוך צרכים מפני אובדן ה

 אישיים.

שעל פי תיאור המטפלות אמנם יש לשיתוף המטופלים בחוסר מושלמות  עולהמחקר הנוכחי מה

של עצמן השפעה טיפולית חיובית, אך אצל רובן רווחת תפיסה המתנגדת לשיתוף, מה שבסופו של 

ההסבר שנתנו לכך המטפלות דומה לנימוק הפרוידיאני הקלסי: . לגישתן מהווה גורם מכריע דבר

שמירה על דימוי של מושלמות המטפל נתפסת על ידי מרבית המטפלות כהתחשבות בצרכי 

המטופל. לעומת זאת, ההסבר שניתן לגישה של שיתוף בחוסר מושלמות מלכתחילה מתקשר עם 
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(. אפשר Jourard, 1971ופל, שבשמו מדבר ג'וררד )הפן של אנושיות, קרבה והדדיות בין מטפל ומט

להציע, אם כן, שההימנעות של המטפלות מלשתף בחוסר מושלמות של עצמן במסגרת התהליך 

הטיפולי מתקשרת לתפיסה נרחבת הדוגלת בגדילתו של המטופל מתוך הישענות על דמות מטפלת 

(, וזאת בניגוד לגישה Freud, 1912חזקה ומושלמת, כפי שנמצא למשל בתאוריה הפרוידיאנית )

של שיתוף המטפלות בחוסר מושלמות של עצמן, שיכולה להתקשר לאפשרות של תהליך גדילה 

בין  (sharing experience)מתוך חשיפה לחוסר מושלמות של המטפל ויצירת קשר הדדי יותר 

 ,Benjaminאינטרסובייקטיבית שבנג'מין )התייחסותית מטפל ומטופל. קשר זה מוכר מהגישה ה

( שייכת אליה. לפיכך אפשר להציע מתוך המחקר הנוכחי, שלמרות שמרבית המטפלות 1995

נוהגות להימנע משיתוף המטופלים בחוסר מושלמות של עצמן, כפי שמוצג בתאוריה פסיכולוגית 

 קלסית, הוצע שחשיפה לחוסר מושלמות של המטפל יכול לחזק את המטופל ולא להחליש אותו.

 

 הקשר בין התמודדות עם חוסר מושלמות לבין איכות היחסים עם הזולת  . ניתוח4

הבסיסיים הרלוונטיים למסגרת הטיפולית, כפי אחד הנושאים  אאיכות היחסים עם הזולת הי

. במסגרת הסקירה (Greenberg, & Mitchell, 1983שמדגישה התאוריה של יחסי אובייקט )

שתה במחקר, נמצאה התייחסות בולטת לנושא התאורטית של מושלמות וחוסר מושלמות שנע

איכות היחסים של היחיד עם הזולת. מתוך כך התווספה השאלה האם יכול להיות קשר בין שני 

 מהו הקשר.  –התחומים, ואם כן 

איכות התייחסויות שונות ל עולות שהוצגו במחקר זה של מושלמות וחוסר מושלמות מהתאוריות

 :זולתהיחסים עם ה

אפשר למצוא מכוונת את האדם להשיג עצמאות וחוסר תלות בזולת. בפילוסופיה חת תפיסה רוו 

ואצל  ,תלות כמטרההחוסר המדגיש את  ,(Aristotle, 1953דוגמאות לכך אצל אריסטו )

שמדבר על השגת שקט נפשי על ידי נסיגה מההמון לתוך קהילה  ,(Epicurus, 1925אפיקורוס )

מציג את האוטונומיה כמטרה ש ,(Maslow, 1968מאסלאו )את . בפסיכולוגיה אפשר לציין קטנה

 .רצויה מתוך הקישור שלה לחופש ולשחרור

תפיסה נוספת בתחום הפסיכולוגיה היא שהאדם צריך להכיר בתלות שלו בזולת מתוך כניעה 

 יוומשתלטת עלאת היחיד האהבה על פי פרויד כובשת מתאר ש(  ,1161Reiffריף )וחוסר ברירה. 

היחיד בהיותה מרסנת,  שלהחברה מייצגת את המוגבלות על פי גישה זו לו להיכנע לאחר.  וגורמת
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מדגישה את העצמת האני גישה זו שריף טוען  של היחיד. האינדיבידואליות מגבילה ומאיימת על

 מתוך תלות.לו מתאפשרת על ידי ריחוק מהזולת או כניעה ה

דורשת ממנו הכרה  אחרומצד  ,צד אחדתפיסה אחרת מתייחסת לצורך של האדם לעצמאות מ

ועצמאות בתחום ביטוי למורכבות בין תלות אפשר למצוא בקיום הזולת ובתלות שלו בזולת. 

היחיד שואף להחזיק  שלשיטתו( Phillips, 1988אצל ויניקוט, כפי שמתאר פיליפס )הפסיכולוגיה 

כמי זולת מתוך התנסותו ב נפרד של הזולת ובתלות שלו בזולתהכיר בקיום מ עם זאתבעצמאותו ו

 להרוס אותו. האניעומד בפני הניסיון של ש

התייחסותית ה הבגישנמצא תלות בזולת בין ת מורכבת בין צורך בעצמאות לותייחסביטוי אחר לה

. בין שני סובייקטים ההדדיות שנוצרתחשיבות מדגישה את ( 1112בנג'מין ) אינטרסובייקטיבית.

טוענת שהיחיד במסגרת גישה זו היא . זה, אכפתיות, נתינה וקבלההדדיות זו מאפשרת הנאה זה מ

אדלר, כפי גם אצל בו.  זולתלומד להכיר בקיום הזולת מתוך הצורך שיש לו בהכרה של ה

יש דגש על הצורך של היחיד (, Ansbacher & Ansbacher, 1964שמתארים אנסבכר ואנסבכר )

פועל מתוך השתייכות לחברה  הואאשר מתאפשר כשל האדם המצב הנורמלי בזולת בטענה ש

  לא נורמלי., שהוא מכנה כמצב לעומת מצב של אגוצנטריות

מצד אחר ועצמאי קיום בצורך של האדם מתייחסת מצד אחד ל חסידותבתחום ההגות היהודית ה

( מתאר את הלגיטימציה שנותנת החסידות 2414)כהנא ליכולת שלו להצטמצם בפני הזולת. 

' )המגיד ממזריטש, תשמ"ו(, כלומר את שאיפתו להיות שלם, מוחלט למלוך' נטייה של האדםל

ולצד זאת את חשיבות ה'התבטלות', שמכוונת את האדם לפעול מתוך עמדה של  ובלתי מוגבל,

נראה שהגישה החסידית מציעה הסתכלות חיובית על ההזדקקות של היחיד לזולת, מאחר  ענווה.

האדם יכול להניע אותו ליצור קשר עם הזולת ובזאת לשמש  שעל פי גישה זו חוסר המושלמות של

כמנוף לגדילה. ניתן למצוא דוגמה לכך בתפיסה החסידית של ר' יעקב יוסף מפולנואה. בהסבירו 

מדוע נצטוו ישראל לתת מחצית השקל, הוא מתאר את האדם כחצי צורה שרק יחד עם הזולת 

צי ובהתחברו עם כל אחד ואחד מישראל נעשה הוא הופך לצורה אחת שלמה: "...כאילו כל אחד ח

 (. 243, עמ' 2614שלם, ע"כ כל אחד ייתן מחצית..."  )אצל נגאל, 

 ביןנראה אם כך שבמסגרת התאוריות השונות שהוצגו בסקירה התאורטית, ניתן להצביע על קשר 

ת : נראה שתפיסוזולתים עם היחסהנושא איכות ה חוסר מושלמות לביןהנושאים מושלמות ו

, ואף חוסר תלות בזולתלשאיפה לעצמאות והבנויות על שאיפה למושלמות נוטות לצדד גם ב

(. גם גישות המצדדות בוויתור על Aristotle, 1953; Maslow, 1968מזהות עצמאות עם שלמות )
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מושלמות מזהות את המושלמות עם עצמאות בדגש על הכניעה של היחיד בפני התלות שלו בזולת 

מדגישה חוסר מושלמות . לעומת זאת, גישה של השלמה בונה עם ( ,1161Reiff)מחוסר ברירה 

 ,Phillips; 2445 ,בנג'מין)את הערך החיובי שבהכרה בקיום נפרד של הזולת ובתלות של היחיד בו 

(. בגישה של מינוף וצמיחה מתוך חוסר מושלמות מתואר שחוסר המושלמות מפנה מקום 1988

 אופנהיימר, תשכ"ח(.-וא הכוח המניע ליצירת קשר עם הזולת. )ש"ץליצירת קשר עם הזולת ושה

 ,(Tatarkiewiez, 1980)יץ וובהקשר זה אפשר למצוא בתחום הפילוסופיה, למשל אצל טטרקי

  .לזולתוחוסר אכפתיות סכנה של אגוצנטריות ה למושלמות טמונבלתי מתפשרת שאיפה בשטענה 

מהשאיפה למושלמות בטענה שהתפיסה הקלסית של ( מסתייג אף הוא Passmore, 1970פסמור )

תלות בזולת  תמאפשר האינ ,ועצמאותסיפוק  ,אחדות, הרמוניה, שלמות , שכוללתמושלמות

 בדן אנושיות. ולאלאדם לגרום  האהבה אלא עלוללביטוי לתשוקה ו תמאפשרה ואינ

אדם לחוסר יחס ה קיים קשר ביןשלדעת המטפלות נראה שהמחקר הנוכחי מחזק את האפשרות 

מושלמות לבין איכות יחסיו עם הזולת. מהתיאורים של המטפלות נראה שבמהלך הטיפול 

מתרחש שינוי משמעותי ביכולות של קבלה מהזולת ונתינה לו: בתחילת טיפול הקבלה מהזולת 

כחוויה מחזקת. הנתינה לזולת בתחילת הטיפול נתפסת לרוב  –נתפסת לרוב כחולשה ובסופו 

חלישה בהיותה נתינה ללא גבולות ובסוף הטיפול הנתינה הולכת ומתאזנת וגם כבעייתית וכמ

 והיא נתפסת בעיני המטפלות כציר של שינוי במסגרת התהליך הטיפולי.  ,מחזקת

אשר לשינוי שחל ביחס לזולת בהקשר הטיפולי, נמצא כי המטפלות טענו שלדעתן קיים קשר בין 

ההתייחסות של היחיד לזולת, קרי קבלה של חוסר  סר מושלמות לבין אופןחו ה שלקבליכולת 

מקבל את ו. אפשר לומר, אם כך, שכשהאדם נתינה למושלמות מאפשרת יכולת קבלה מהזולת ו

 הביתר קלות את גבולותיו בהיותו יצור חברתי הזקוק לקבלביכולתו לקבל אזי  ,חוסר מושלמותו

 נראהסיו עם הזולת. לפיכך ו ובזאת האדם יכול לשפר את איכות יחלמהזולת ולנתינה 

 . אישי-יכולות להיות השלכות בתחום הביןלהתמודדות רצויה עם חוסר מושלמות ש

בהציגן את התפיסה הטיפולית פילוסופית שלהן:  להלן מיוזמתןרעיון את ה עושתי מטפלות הצי

ככל שהאדם מקבל את חוסר מושלמותו ואת התלות שלו בזולת כלגיטימיים, בהיותו משתחרר 

יחסיו עם הזולת. מדבריהן נראה שדווקא שפר את מהשאיפה למושלמות, הוא יכול לדעתן ל

מתוך הכרה פנימית שהאני האמיתי  ,קבלה של חוסר מושלמותו של האדם כאידאל מלכתחילהה

 ,הגישה של שאיפה למושלמות ,רשת ביטחון. לעומת זאת יצור לאדםלה יכול ,הוא אנושי ומוגבל

 האדם בודד במערכה. אוטונומיה מהזולת, עלולה להשאיר אתלמאות ועצהמתבטאת בשאיפה ל
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-ליבליך, תובלל פי עחברתי. -אפשר לקשר את הרעיונות שהציגו המטפלות הללו למישור תרבותי

(, בנוסף ללמידה הספציפית על Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998) משיח וזילבר

ללמוד מהנרטיבים הסובייקטיביים על הקשרים המרואיינים שהם מספרי הנרטיב, אפשר 

( כולל בהקשר התרבותי את המישורים: גלובלי, Geertz, 1973חברתיים נרחבים. קליפורד גירץ )

לאומי, קהילתי, מוסדי ומשפחתי. נמצא ששתי המטפלות שרעיונותיהן הפילוסופיים הוצגו לעיל 

ת עם התפיסה האמונית שלהן שחוסר הן דתיות, לפיכך ייתכן שאפשר לקשר את גישתן הטיפולי

מושלמות ותלות האדם בזולת הם עמדות אמוניות המבטאות את מקומו של האדם מול האל 

המושלם לדעתן. ייתכן שניתן למצוא אצל מטפלות נוספות קשר בין תפיסתן הטיפולית לתפיסתן 

  האמונית.

 

 מחקרים עתידייםלת והצעו מגבלות המחקרחלק ג': 

מושלמות וחוסר מושלמות  יםקר זה הוא מבחינה מסוימת מחקר ראשוני בנושאלומר שמח אפשר

להציע הרחבה לא מן הנמנע להצביע על כמה מגבלות של המחקר ובהקשר הטיפולי. מתוך כך 

 במחקרים עתידיים. יםוהעמקה של הנושא

 תוהמספר ותמטפלם באינפורמנטים עצמם בהיות מההמגבלות הבולטות במחקר הנוכחי גלו תאח

ין את , מעין נרטיב על נרטיב. הסיבות לראיןמטופליהשל  בעקיפין סיפור על חוסר המושלמות

הן טכניות ומהותיות. במישור הטכני, ראיון ישירות המטופלים לראיין את מטפלות במקום ה

נגישות, שמירה על אנונימיות ושמירה על  :ישיר של המטופלים עצמם כרוך במגבלות רבות

אפשר להצביע . במישור המהותי, נגישה יותרהאפשרות לראיין מטפלים ואילו  ,אתיקה מקצועית

של המשגה השיכולת  ייתכן ,ראשית :יתרונות לראיון של מטפלות ולא של מטופליהן כמה על

באמצעות ייתכן ששנית, ; המטופליםמזו של טובה יותר המטפלות למסגרת התהליך הטיפולי 

מזו שתתקבל באמצעות הנרטיב נה מורכבת ועשירה יותר תמולקבל  אפשר ותשל המטפל נרטיבה

את הנרטיב של המטפלות על שהרי נקודת המבט של המטפלות כוללת המטופלים בלבד, של 

שיש מגבלות לעובדה עם זאת, מכיוון  .בעקיפין וגם את הנרטיב של המטופלים המהלך הטיפולי

, לא ישיר של המטופלים על עצמםבמקום לשמוע את הסיפור ה ןעל מטופליה ותמספרות שהמטפל

של התמודדות עם  נרטיבאת השהמטופלים עצמם ישמיעו במחקרים עתידיים מן הנמנע להציע 

 .יטיפולמסגרת התהליך הבחוסר מושלמות 

על מנת לא לערב מטפלות  לראיין נשיםמבחינת מדגם האוכלוסייה הנחקרת, הוחלט במחקר זה 

בטיפול באופן חוסר המושלמות מטפלות מתייחסות לנושא יתכן שנשים י. בתוכו השוואה מגדרית
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לנושאים מושלמות  מטפליםגברים מסוים, ויש מקום לחקור במחקר עתידי מהי גישתם של 

גישותיהם של מטפלות ובין גישותיהם של בין וחוסר מושלמות. מתוך כך תתאפשר השוואה 

בין נרטיבים של מטפלים על כמו כן אפשר לערוך השוואה  .ים הנזכרים לעילמטפלים לנושא

ים של מטופלות. ניתן גם מקרים מדגימים של מטופלים לבין הנרטיבים שלהם על מקרים מדגימ

זאת ועוד, מדגם האוכלוסייה  להציע במחקרי עתידיים השוואה בין מטפלים ותיקים וצעירים.

ו הבדלים בין כולל כאמור מטפלות שהן פסיכולוגיות ועובדות סוציאליות. במחקר זה לא נמצא

הנרטיבים של שתי קבוצות אלו, אך ייתכן שבמחקרים עתידיים יש מקום להשוות בין שתי 

 הקבוצות הללו מבחינת התייחסותם להתמודדות עם חוסר מושלמות.

שמלבד היותן פסיכולוגיות או עובדות סוציאליות  ות,מטפלבנוסף לנזכר לעיל, נבחרה קבוצת 

ה בעבודה הטיפולית, הן מייצגות מגוון אסכולות פסיכולוגיות, כגון ובעלות עשר שנות ניסיון ומעל

 ותייתכן שיש מקום לבדוק מראש מטפלגישה יונגיאנית, גישה פמיניסטית וגישה נרטיבית. 

ן, מאחר שנראה שאסכולות ולהשוות ביניה מסוימותלאסכולות פסיכולוגיות  ותששייכ

מימוש עצמי של האדם ה של הגדרבלם שונות פסיכולוגיות שונות יכולות להיבדל בתפיסות עו

  והשלכותיה ולהתייחסות למושלמות ולחוסר מושלמות.

זאת ועוד, מן המחקר עולה כי ייתכן שהתפיסה האמונית של המטפלות משפיעה על תפיסתן 

הטיפולית, ושיש לכך השלכות ספציפיות להתייחסות שלהן למושלמות ולחוסר מושלמות. יש 

ת מחקר עתידי קבוצת מטפלות בעלות תפיסות אמוניות שונות בנוגע  מקום לבדוק במסגר

 למושלמות ולחוסר מושלמות. 

שהמראיינת בהתייחס לעיסוק המשותף של המראיינת והמרואיינות, אפשר להצביע על יתרון בכך 

אמון, קירבה, תקשורת שותפות ועובדה זו מאפשרת  ,מקצוע משותףות בעל ןה ותוהמרואיינ

להימנע משיתוף  ותעלול ה. עם זאת יכולות להיות לכך גם חסרונות: המטפלותיוצא באלוכ

המראיינת לגבי גישתן הטיפולית ולגבי מקרים טיפוליים דווקא מתוך השותפות המקצועית מתוך 

  חשש מביקורת מקצועית.

בסקירה התאורטית של ההתייחסות למושלמות וחוסר מושלמות בתחום הפסיכולוגיה, נבחרו 

תאוריות פסיכולוגיות קלסיות. במחקרים עתידיים ניתן להציע סקירה של תאוריות בעיקר 

התנהגותיות או ייעוץ פילוסופי -פסיכולוגיות נוספות שהתפתחו לאחר מכן כגון גישות קוגניטיביות

בנושא של מושלמות וחוסר מושלמות. בהקשר זה יש מקום לחקור במחקרים עתידיים האם 

 יעה על תפיסת המטפל לגבי מושלמות וחוסר מושלמות. התיאוריה הטיפולית משפ
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אפשרות להציג מטפלות ניתנה לבמחקר הנוכחי,  מבחינת אופן ההגדרה של חוסר המושלמות

ללא הכוונה של המראיינת לסוג מסוים של  באופן פתוחחוסר מושלמות ם של מגוון רחב של סוגי

הבדל בין סוגים שונים של  להצביע עלאפשר האם במחקרים עתידיים יש מקום לבחון . זהחוסר 

בין אפשר למשל לשאול האם יש הבדל קשיים וחוסר מושלמות, מבחינת אופן ההתמודדות איתם. 

  .תוהתמודדות של היחיד עם חוסר מושלמות של עצמו לבין התמודדות עם חוסר מושלמות בסביב

לי נמצא במחקר הנוכחי מהניסיון ללמוד על הנושאים מושלמות וחוסר מושלמות בהקשר הטיפו

ש יעל אופן ההתמודדות עם מושלמות וחוסר מושלמות. משפיעות ציפיות החברה כי ייתכן ש

תפיסות של האפשריות ההשפעות תוך כדי בדיקה של  לפתח נושא זה במחקרים עתידייםמקום 

ים להציע מחקר הקשר זה אפשרחוסר מושלמות. בללמושלמות ו ןעל יחסעולם חברתיות שונות 

, חוסר מושלמותלהשפעה תרבותית על היחס למושלמות ואפשרות של ב השוואתיים שיעסקו

עם  ותדרכי התמודדות שונ שיכולות להשפיע עלעל מנת ללמוד מהן תפיסות העולם  וזאת

  חוסר מושלמות.עם מושלמות ו

ם לסיכום, מאחר שבספרות הפסיכולוגית וכן בתיאוריהן של המטפלות במחקר הנוכחי, הנושאי

הציע ל מושלמות וחוסר מושלמות אינם מופיעים בדרך כלל כנושאים טיפוליים מוגדרים, אפשר

צירת כלים פרקטיים שניתנים ליישום בהקשר הטיפולי, הן על ידי י האלה יםנושאשל ה חותיפ

הנושא. בין היתר אפשר להרחיב את גישת  הן על ידי פיתוח תאורטי המשגתי של בטיפול

 טפלות נמצא בה פן פסיבי, לדרכי התמודדות אקטיביות יותר.ההשלמה, שלדעת המ

לפתח ולחקור את גישת המינוף כדרך התמודדות עם חוסר מושלמות, מאחר שיש אפשר להציע 

עניין וסקרנות בקרב עוררה  ועם זאת היא ,התייחסות מועטת לגישה זו בתאוריה הפסיכולוגית

ך הראיון; אפשר להציע לחקור את האפשרות והן אף ניסו ליישם אותה מיידית במהל המטפלות

של שיתוף המטפל בחוסר מושלמות של עצמו מלכתחילה כאמצעי המאפשר למטופל לקבל את 

חוסר המושלמות של עצמו, אף על פי שרק מעט מן המטפלות הציגו גישה זו; כמו כן יש מקום 

היחס של היחיד לפתח ולחקור השפעה אפשרית של התמודדות עם חוסר מושלמות על איכות 

לזולת, מאחר שנראה שקיים קשר בין השניים הן בתאוריה הפילוסופית והפסיכולוגית הן לדעתן 

 של המטפלות. 
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 אחרית דבר

 

אף שבספרות הפסיכולוגית הנושאים מושלמות וחוסר מושלמות וההתמודדות עמם אינם 

מדובר בנושאים טיפוליים מופיעים כנושאים טיפוליים מוגדרים, נמצא שמרבית המטפלות טענו ש

מן  חשובים, וחלקן טענו שמדובר בנושאים מרכזיים במסגרת התהליך הטיפולי. בנוסף לכך כמה

תהליך של גדילה כביטוי לשל המטופלים עם חוסר מושלמות  ההתמודדות מטפלות תפסו את ה

 וכציר של שינוי במסגרת התהליך הטיפולי.  בטיפול

מעורר  ואהמטפלות שהענו כל  במשוב המסכםוהתעניינות בנושא,  נוצר תהליך שלבמהלך הראיון 

לפיכך אפשר להציע ששימוש  יה רלוונטית לעולם הטיפול.יעניין ופתח עבורן זווית ראבהן 

 במושגים וברעיונות הנזכרים לעיל יכול לתרום לעבודה הטיפולית ולקדם אותה. 

ות שונים עם חוסר מושלמות: נמצא בנוסף לנזכר לעיל אפשר ללמוד מהמחקר על סוגי התמודד

שהמטפלות יכלו לזהות דרכי התמודדות שונות עם חוסר מושלמות. גישת השאיפה להשגת 

מושלמות וגישת הכניעה בפני חוסר מושלמות נתפסו בעיניהן כרצויות פחות להתמודדות בטענה 

פלות כדרך שהן מעידות על חוסר התמודדות. לעומת זאת, גישת ההשלמה הוצגה על ידי המט

רצויה להתמודדות, אך חלק מן המטפלות טענו שאינה מספקת כי היא פסיבית מדי, ויש צורך 

למצוא דרכים נוספות, אקטיביות יותר. אף שבתאוריה הפסיכולוגית ההתייחסות לגישת המינוף 

יכולה  –ייתכן שבשל היפוך אקטיבי של החיסרון ליתרון  –מועטה, המטפלות ציינו שגישה זו 

רום להתמודדות עם חוסר מושלמות בהיותה נועזת, מסקרנת ומעצימה. עם זאת הן לא הציעו לת

 את גישת המינוף מיוזמתן ונראה שהיא נתפסה על ידן כרחוקה מיישום.

בחוסר המושלמות  מלכתחילהאת המטופל רוב המטפלות לא משתפות נמצא שבמהלך הטיפול 

זאת. למרות מיעוט המטפלות הדוגלות בגישה זו  של עצמן, אלא אם כן נוצרים מצבים המחייבים

של שיתוף מלכתחילה ולמרות היותה גישה לא נפוצה בתאוריה, נמצא במחקר שלשיתוף יכולה 

 להיות השפעה חיובית על התהליך הטיפולי. 

כמו כן נמצא שבעיני המטפלות ליכולת הקבלה מהזולת והנתינה לזולת יש ציר שינוי משמעותי 

ארו שבתחילת הטיפול היה יקבלה מהזולת, המטפלות תהטיפולי. אשר ל במסגרת התהליך

 ,לעומת זאת .חוויה מחלישההייתה עבורם הקבלה מהזולת ולמטופלים קושי גדול לקבל מהזולת 

ונראה שקבלה מהזולת  ,קבלה מהזולתלמטופלים חל שיפור ביכולת של הנמצא שבסוף הטיפול 

ארו שבתחילת הטיפול יה לזולת, מרבית המטפלות תבתחום של נתינ. נחוותה כחוויה מחזקת
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הנתינה הפכה נראה שבסוף הטיפול  ,לעומת זאת .הנתינה של המטופלים הייתה לדעתן בעייתית

 שנחוותה כחוויה מחזקת. לזולת למאוזנת יותר ואמיתית יותר

ו קשורות ליכולת ונתינה למהזולת שלדעתן יכולת קבלה כל המטפלות המרואיינות טענו 

תמודדות עם חוסר מושלמות. הן יכלו להסביר את הקשר שבין יכולת קבלה מהזולת לבין ה

התמודדות עם חוסר מושלמות בקלות רבה יותר מאשר את הקשר שבין יכולת נתינה לזולת לבין 

ההתמודדות הנזכרת לעיל. לפיכך אפשר ללמוד מן המחקר שלדעת המטפלות יש קשר בין היחס 

מות ובין יחס היחיד לזולת ושיכולת התמודדות טובה עם חוסר למושלמות ולחוסר מושל

 מושלמות יכולה להשפיע באופן חיובי על איכות היחס של היחיד לזולת.

לקבל את האנושי בין הצורך במבט כולל על ממצאי המחקר אפשר להציע שמתקיים מתח תמידי 

תהליך זהו לבחור ולתקן.  ,לשנותלבין הצורך נולד ולהשלים עמו  האדםהעולם המוגבל שלתוכו 

רצון אקטיבי להתקדמות המגבלות לבין בין קבלה פסיבית של מתמיד של תנועת 'רצוא ושוב' 

 . שינוילו

את : האם המטרה של הטיפול לקבל השאלה טיפוליתהליך הבמסגרת המתעוררת פעמים רבות 

שלמות נמצא ייתכן שהקושי לקבל את חוסר המו להשתנות.לשנות ו אועמו ולהשלים הקושי 

בחייו, כולל בתפקיד  עמםקשיים שהאדם מתמודד התסכולים והבשורש של הרבה מהמכאובים, 

עד כמה האדם מוכן לפעול נשאלת השאלה . טכותבי הדוקטור יןההורי, בתחום המקצועי ואף ב

 . מוחוסר המושלמות של הדבר והשלמה עכדי לקבל את  בתחומו 

להקשיב לאנשים הסובלים לאפשרות דוקטורט שלה מתייחסת בעבודת ה (2414) ציפי פרי

המפגש של האדם עם חוסר המושלמות, כמו גם הפסיכוזה, מציין שבר . וללמוד מהם פסיכוזהמ

במחקר זה נעשה ניסיון להקשיב וקושי, ולכן אפשר במפגש זה להקשיב לאדם וללמוד ממנו. 

ללמוד מכך. מהמחקר עולה למטופל ולמטפל בשעה שהם צריכים להתמודד עם חוסר מושלמות ו

מפגש עם  הלכנות אפשרלא רק מעמדה של חוסר ברירה, ששאפשר להתמודד עם הלא מושלם 

לאפשר  ביכולתןלהתמודדות שאקטיביות , אלא מתוך חיפוש אחר דרכים בדיעבד המציאות

שיש דרכים רבות עולה הנרטיבים של המטפלות  ןוהתקדמות. נראה שמהעצמה  ,גדילה

של הדחקה, עידון, כניעה, מלחמה והשלמה,  יותאפשרומלבד הם חוסר מושלמות ושלהתמודדות ע

 .כדי לאפשר גדילהלמנף את ההתמודדות עם הלא מושלם  שאפשרייתכן 
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 . ניו יורק: קה"ת.מגיד דבריו ליעקבהמגיד ממזריטש, ד.ב. )תשמ"ו(. 

 

. תל אביב: צ 'ריקובר ת טיפוליותואמצעים סיפוריים למטר(. 2661וויט, מ. ואפסטון, ד. )

 .מוציאים לאור בע"מ

 

 .ירושלים .מבוא שערים(. 2113ויטל, ח. )

 

. תל אביב: 21-וה 21-רציונליזם ואמפיריציזם: מגמות פילוסופיות במאה ה וינריב, א. )תשנ"א(.

 האוניברסיטה הפתוחה.

 

 . ירושלים: מוסד להוצאת ספרי מוסר וחסידות.חיים וחסדחייקא, ח. מאמדור )תשי"ד(. 

 

 ירושלים: בית זבול. ראשית.מי מרום: שיחות על ספר בחרל"פ, י.מ. )תשנ"ח(. 

 

אוניברסיטה המשודרת, משרד תל אביב: ה .מקבלת האר"י עד לחסידות .(2614) יעקובסון, י.

 הביטחון ההוצאה לאור.

 

 ירושלים: בית ראובן מס.שבירה ותיקון: מודל חסידי לפסיכולוגיה קלינית.  .(1121כהנא, ב. )

 



114 

 

. ית והנהגתו החברתית של רבי ישראל בעל שם טובסוד הדעת: דמותו הרוחנלדרברג, נ. )תשמ"ז(. 

 ירושלים: בית ראובן מס.

 

 ורשה. ספר שמועה טובה.  .)תרח"ץ(  .מברדיצ'ב, )עורך( .לוי י

 

 בני ברק: ספרייתי. .דעת תבונותלוצאטו, מ. ח. )תשמ"ט(. 

 

סיפורי חיים. (. מחפשים ומוצאים: הכללה והבחנה ב2662משיח, ר. )-ת. ותובל ,זילבר ,ע. ליבליך,

 .62–14עמ'  ,(2)ה, פסיכולוגיה

 

עת -אקדמות: כתב .(. על צמצומים ומה שביניהם: שלוש מדרגות במושג השלמות1114ליסון, א. )

 . ירושלים: בית מורשה בירושלים.112-263עמ'  טו, ,למחשבה יהודית

 

 . תל אביב: דפוס מ. גרינברג.תפארת עוזיאלמייזליש, ע. )תשכ"ב(. 

 

. נאהודעות ומשלים בראשית החסידות ע"פ ספרי ר' יעקב יוסף מפול. מנהיג ועדה (.2651ג. )נגאל, 

 ירושלים: דפוס יהודה בע"מ.

 

 ירושלים: מוסד הרב קוק. תורות בעל התולדות.(. 2614) .נגאל, ג. )עורך(

 

 . ירושלים: אגודת "משך הנחל".ספר סיפורי מעשיותנחמן מברסלב )תשמ"ה(. 

 

ירושלים: קרן ר' ישראל דב אודסר סיפורי מעשיות משנים קודמות.  .)תשנ"ה( נחמן מברסלב

 להדפסת והפצת ספרי נחמן מברסלב.

 

 . ירושלים: מוסד ביאליק.חסידות ברסלב(. 2611פייקאז', מ. )

 

 ירושלים: מוסד ביאליק.בימי צמיחת החסידות .  .(2611פייקאז', מ. )

 

  ב: דביר.. תל אביויניקוט .(2666פיליפס, א. )

 

הנרטיב הפסיכוטי כיצירת עבר  -חקר הפסיכוזה: מן העשייה אל ההוויה  .(1121פרי, צ. )

, האוניברסיטה העברית (,"דוקטור לפילוסופיה"תואר קבלת . )חיבור לשם היסטורי

  .ירושלים

 

 . גבעתיים: מסדה.המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה(. 2661צבר בן יהושע, נ. )

 

 לוד: דביר.-. גני אביבמסורות וזרמים במחקר האיכותי(. 1112, נ. )עורכת( )צבר בן יהושע



111 

 

 

 ירושלים: מאגנס.  .מ. שפי( תרגום:. )הנחת יסוד למטפיסיקה של המידותקאנט, ע. )תשנ"ד(. 

 

 .  ירושלים: מוסד הרב קוק.ג-ב ,אורות הקודש .קוק, א.י.ה. )תשכ"ד(

 

ירושלים: מודל התנהגותי לפי החסידות הקבלית.  קיום בסוד הצמצום:רוטנברג, מ. )תש"ן(. 

 מוסד ביאליק.

 

. ירושלים, תל ר' נחמן מברסלב ,ותיחסיפורים, חלומות, ש :תיקון הלב(. 2611) .(ורךשדה, פ. )ע

 אביב: שוקן.

 

ששה מסיפורי המעשיות של ר' נחמן מברסלב מועתקים, מבוארים ( 2612שטיינזלץ, ע. )

 ביב: דביר.. ירושלים, תל אומפורשים

 

 . תל אביב: מ' ניומן.. שער החסידות(2621שטיינמן, א. )

 

 . תל אביב: עם עובד.דברים בגו(. 2615שלום, ג. )

 

מודרניסטיות במחקר החינוך. -מהגישה הפרשנית לגישות פוסט (.1112, מ. )ואריאלי , ש.שלסקי

יהודה:  . אור(15–32 עמ') מסורות וזרמים במחקר איכותי ,בן יהושע )עורכת( בתוך נ. צבר

 דביר.הוצאת 

 

 מאגנס, האוניברסיטה העברית.  ירושלים:החסידות כמיסטיקה. אופנהיימר, ר. )תשכ"ח( -ש"ץ 

 

ירושלים: מאגנס, מגיד דבריו ליעקב למגיד דב בער ממזריטש. אופנהיימר, ר. )תשל"ו(. -ש"ץ

 האוניברסיטה העברית.

 

תל אביב: הוצאת תאוריה ויישום.  -חקר איכותנימילים המנסות לגעת: מ(. 1114שקדי, א. )

 אוניברסיטת תל אביב.-רמות

 

 תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.  .ב כרך , פילוסופיה יווניתוינריב, א. )תשנ"ז(. ושקולניקוב, ש. 

 

 . ירושלים: שוקן."י תורת הרע והקליפה בקבלת האר(. 2612תשבי, י. )
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 נספח

 

 ראיון : תפיסתן של מטפלות לגבי התמודדות עם חוסר מושלמות בתהליך הטיפולי

 

 פתיחה:

עם חוסר מושלמות במסגרת  במחקר הנוכחי אני מראיינת קבוצת מטפלות לגבי התמודדות

 התהליך הטיפולי. נראה שאדם המגיע לטיפול מביא קשיים ותחושות של חוסר מושלמות ועליו

חוסר מושלמות כולל כל קושי למצוא דרך להתמודד עם חלקים לא מושלמים בו ובסביבתו. 

שלמות שיוצר חוויה של חלקיות, מוגבלות, כלומר הכרה בכך שהאדם אינו כל יכול. חוסר המו

יכול לנבוע ממקור פנימי )תכונה לא מושלמת( או ממקור חיצוני ) סביבה לא מושלמת(. במהלך 

הראיון אני אשאל אותך כל מיני שאלות הקשורות לנושא זה של התמודדות עם חוסר מושלמות. 

  אני מעוניינת לשמוע את התפיסה שלך כמטפלת לגבי נושא זה. אין תשובות נכונות או לא נכונות. 

 

   מה ההתייחסות הכללית שלך לנושא התמודדות עם חוסר מושלמות במסגרת התהליך הטיפולי: 

 בעניין ההתמודדות עם חוסר המושלמות, האם זה נושא שחשבת עליו לפני הראיון; 

 האם נושא זה חשוב בעינייך בהקשר הטיפולי; 

 .ביע על הבלעדיות של הנושאמצ האם לדעתך זהו נושא מרכזי בטיפול? )בראיון זה 'מרכזי' אינו

 .(דובטיפול בהיותו נושא משמעותי מאיש משמעות רבה נושא ל)לא נאמר 'המרכזי ' אלא על כך ש

 

   מה הגישה שלך להתמודדות עם הנושא:

 מה הגישה שלך להתמודדות עם חוסר המושלמות של מטופלים; 

 ת; איך לדעתך רצוי שמטופלים יתמודדו עם החוויה  של חוסר מושלמו

 בסוף טיפול, איך היית מצפה שמטופלים יתייחסו לחוסר המושלמות שעמה הם מתמודדים.

  

ספרי על טיפול ספציפי כמקרה מדגים של התמודדות עם חוסר מושלמות במסגרת התהליך  

 הטיפולי: 

 במקרה הספציפי שאת מדגימה, מה הקושי שהמטופל התמודד עמו;

 ר המושלמות שהמטופל התמודד עמו;במקרה הספציפי שאת מדגימה, מהו חוס

 כיצד את מתארת את ההתמודדות  עם חוסר המושלמות של המטופל במהלך הטיפול;
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כיצד את מתארת את ההתמודדות בתחילת הטיפול, וכיצד את מתארת את ההתמודדות בסוף 

 הטיפול; 

 לאחר שהמטפלת ענתה לשאלה באופן פתוח בשפה שלה, המראיינת שואלת: 

לים וקראתי על דרכים שונות להתמודדות עם חוסר המושלמות במסגרת התהליך  שמעתי ממטפ

 הטיפולי. מתוכן אפשר להצביע על ארבע דרכים עיקריות:

 שאיפה להשגת מושלמות ואי קבלה של חוסר המושלמות.  .א

 כניעה וויתור בפני חוסר המושלמות בלית ברירה.  .ב

 דילה.השלמה עם חוסר המושלמות שבמציאות כחלק מתהליך ג .ג

 שימוש בחוסר מושלמות כמנוף לגדילה. .ד

  

האם את יכולה להתייחס לדרכים האלו של התמודדות עם חוסר מושלמות  בהקשר לטיפול 

 הספציפי שסיפרת עליו; 

האם את יכולה להתייחס לדרכים האלו של התמודדות עם חוסר מושלמות  הן ב תחילת הטיפול 

 והן בסוף הטיפול;

נוספות מלבד אלו שתיארתי, ואת יכולה לומר שאף אחת מהדרכים  את יכולה לציין דרכים

 שתיארתי אינה רלוונטית למקרה הטיפולי שאת מתארת. 

 

 האם את משתפת את המטופלים בחוסר המושלמות של עצמך במסגרת התהליך הטיפולי

 במסגרת המקרה הטיפולי שתיארת, האם שיתפת את המטופל בחוסר מושלמות של עצמך;

 את המטופל בחוסר מושלמות של עצמך, מה הייתה המטרה של השיתוף; אם שיתפת

 אם שיתפת את המטופל בחוסר מושלמות של עצמך, כיצד זה השפיע על הטיפול;

האם באופן כללי את משתפת את המטופלים בחוסר מושלמות של עצמך במסגרת התהליך 

 הטיפולי.

 

 ת: במקרה שתיארת, מה איכות היחסים של המטופל עם הזול

 מהי לדעתך יכולת הקבלה של המטופל מהזולת

במסגרת המקרה הטיפולי שתיארת, כיצד את יכולה לתאר את יכולת הקבלה של המטופל 

 מהזולת;

 כיצד את מתארת את יכולת הקבלה של המטופל מהזולת בתחילת הטיפול ובסוף הטיפול.
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 לאחר קבלת תשובה פתוחה מהמטפלת בשפה שלה, נשאלה השאלה הבאה:

 

 יכולת קבלה מהזולת לאור אלטרנטיבות שהציעה המראיינת

 מצאתי אצל אנשים  וקראתי על שלוש חוויות שונות בקשר ליכולת קבלה מהזולת: 

 קבלה מהזולת כחוויה מחלישה. .א

 .קבלה מהזולת כחוויה טבעית .ב

 קבלה מהזולת כחוויה מחזקת. .ג

בקשר לטיפול הספציפי  האם את יכולה להתייחס לתיאורים האלו של יכולת קבלה מהזולת

 שסיפרת עליו; 

האם את יכולה להתייחס לתיאורים האלו של יכולת קבלה מהזולת הן בתחילת הטיפול הן בסוף 

 הטיפול;

את יכולה להוסיף עוד דרכים מלבד אלו שתיארתי, ואת יכולה לומר שאף אחת מהדרכים 

 שתיארתי אינה רלוונטית למקרה הטיפולי שאת מתארת. 

 

 יכולת הנתינה של המטופל לזולת מה לדעתך

במסגרת המקרה הטיפולי שתיארת, כיצד אפשר לתאר את יכולת הנתינה של המטופל לזולת 

 בתחילת הטיפול ובסוף הטיפול;

 לאחר קבלת תשובה פתוחה מהמטפלת בשפה שלה נשאלה השאלה הבאה:

 

 יכולת נתינה לזולת לאור אלטרנטיבות שהציעה המראיינת

 חוויות שונות בהקשר של יכולת נתינה לזולת:  ם  שלושמצאתי אצל אנשי

 זולת כחוויה מחלישה.ל נתינה .א

 .זולת כחוויה טבעיתנתינה ל .ב

 זולת כחוויה מחזקת.נתינה ל .ג

 

האם את יכולה להתייחס לתיאורים האלו של יכולת נתינה לזולת בקשר לטיפול הספציפי שספרת 

 עליו הן בתחילת הטיפול והן בסוף הטיפול;

ולה להוסיף עוד דרכים מלבד אלו שתיארתי, ואת יכולה לומר שאף אחת מהדרכים את יכ

 שתיארתי אינה רלוונטית למקרה הטיפולי שאת מתארת. 
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 קשר אפשרי בין התמודדות עם חוסר מושלמות לבין איכות היחסים עם הזולת

חוסר האם נראה לך שיכולת הקבלה מהזולת והנתינה לזולת  קשורות לדרך ההתמודדות עם 

 המושלמות;

 אם כן, מהו הקשר. 

 

 לסיכום : 

 האם אפשר לקבל ממך פידבק  על הראיון.

 מהי תגובתך לאלטרנטיבות  שהציעה המראיינת.  

עכשיו  בסוף הראיון,  האם תוכלי לתת כותרת לגישתך לגבי התמודדות עם חוסר מושלמות 

 במסגרת התהליך הטיפולי.

ות ניסיון טיפולי, אוריינטציה טיפולית, גיל, סטטוס אישי, שאלות דמוגרפיות: תחום מקצועי, שנ

 דת. 
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Abstract 
 

This research study deals with the issue of dealing with imperfection within the 

context of the therapeutic process. Although human perfection and imperfection have 

engaged the interest of thinkers – philosophers, theologians, psychologists – in 

various eras and cultures, it seems that classic psychological theory hardly relates 

directly to the issue of dealing with imperfection. The purpose of this study was to 

learn the perceptions therapists have towards the issue of dealing with imperfection 

within the context of the therapeutic process; both via their own perceptions towards 

this issue, as well as via their descriptions of clinical cases that relate to this issue. In 

addition, since within the theoretical review of the issue of dealing with imperfection, 

the topic of one’s relationship to others stood out, it was decided to also examine the 

therapists’ perceptions regarding the connection between the issue of dealing with 

imperfection and the issue of one’s relationship to others. 

 

Introduction- theoretical background 

The theoretical background of the issue of perfection versus imperfection includes the 

fields of philosophy, theology and psychology. The review in the field of philosophy 

includes both ancient and modern eras. Among the philosophers in the ancient world 

who considered the issue of perfection, Plato and Aristotle adopt a rationalist 

approach, describing a life whose guiding light is the intellect, as a perfect life that 

succeeds in overcoming the limitations of human existence. In contrast, one can point 

to the approach of Epicurus and the Stoic school, which, while emphasizing the 

aspiration for perfection, seeks the attainment of peace of mind through the avoidance 

– and, in fact, a priori relinquishment - of basic human urges. The modern era is 

regarded as a continuation of the period of the Enlightenment, which championed the 
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idea of the world progressing toward a perfect future. One can find in the modern era 

approaches advocating the recognition – and acceptance – of human limitations;  

instead of an aspiration toward absolute perfection, an alternative approach promoting 

perfection or a gradual attempt to attain perfection has developed. In light of the 

review of the field of philosophy, it is possible to point to an operative definition of 

the terms perfection and imperfection that suits the present study. The definition of 

perfection is the attainment of a goal (telos) in a perfect, flawless manner.  

The review of the field of theology relates both to Christian theology and the Hasidic 

approach that has emerged in the context of Jewish theological thinking. According to 

the mainstream view in Christianity, such as the approach taken by St. Augustine, 

only a few individuals who have been granted divine grace can aspire to perfection, 

while the rest of humanity cannot hope for perfection because all mortals are flawed 

as the result of the Original Sin. According to the Hasidic approach, not only should 

we accept the fact that we are imperfect, we should see our imperfection as a lever for 

growth. The Hasidic approach can be summed up as "descent for the sake of ascent". 

This idea intermeshes with other Hasidic ideas such as the conversion of bad to good 

and the elevation of one’s bad qualities. Some scholars of the social sciences consider 

Hasidism a source of inspiration for alternative therapeutic approaches.  

Among the different psychological theories, one may point to four major ways of 

dealing with imperfection: 

1. An aspiration toward perfection combined with a refusal to accept imperfection. 

An example of this view is the approach taken by Abraham Maslow, who supports 

the concept that aspiration toward perfection is inherent in the drive toward total 

self-actualization. His scale of human needs describes a gradual attainment of 
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perfection that helps individuals to achieve self-control and autonomy and which 

enables them to be independent of their surroundings. 

2. Surrender to the idea that imperfection is inevitable combined with sublimation of 

the aspiration to perfection. Sigmund Freud’s approach is presented here as an 

example of this approach of surrender and sublimation in the face of imperfection. 

According to Freud, we all have a built-in conflict between our ego’s demands for 

the gratification of its needs and the demands made by others and by society. 

Since it is impossible to fully satisfy the ego’s needs, we must accept the fact that 

our urges cannot be totally satisfied and we must relinquish our aspiration for 

perfection. 

3. Coming to terms and acceptance of one's essential imperfection in a way which 

enables the possibility of growth. The approach toward the idea of constructive 

coming to terms with and acceptance of imperfection is represented by Donald 

Winnicott of the object-relations school and by Jessica Benjamin and Stuart A. 

Pizer of the intersubjective school. According to Winnicott, we can live with a 

certain degree of acceptance of both the unattainability of perfection and the 

inevitability of our imperfection. In Addition, while there is a basic conflict 

between human beings, one can develop one's personality and one’s existence by 

exposure to others. While recognizing one's need to be omnipotent, Benjamin 

describes the process through which the ego’s aspiration to power is softened and 

diluted by acceptance of our need for recognition by the other. Similarly, Pizer 

emphasizes our capacity for managing situations of imperfection through 

negotiations between paradoxes. 
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4. A leveraging of imperfection by the transformation of imperfection into an 

advantage. In the approaches taken by Alfred Adler and Jacques Lacan, one can 

find the idea that we can use our shortcomings as an advantage that can enable us 

to leverage our imperfection. In Adler’s view, our sense of inferiority, stemming 

from the recognition of our essential imperfection, can serve as a motive for 

seeking self-improvement and growth. Lacan presents the view that imperfection 

creates the yearnings that are an integral part of human existence, and that 

perfection is an illusion and is unattainable.  

In addition to the classical psychological theories presented above, two contemporary 

psychological theories dealing with this issue are also presented: the theory developed 

by Martin M. Antony and Richard P. Swinson and the theory formulated by Tal Ben-

Shahar. Both theories distinguish between a normative aspiration towards perfection 

and a tendency towards perfectionism and emphasize the idea that acceptance is the 

preferable way of dealing with imperfection. 

 

The present study’s research questions 

The research questions examined in this study were: 

1. How do the therapists interviewed in the study relate to the idea of dealing with 

imperfection within the context of the therapeutic process? 

2. Do the therapists believe that there are various ways of dealing with imperfection? 

3. In the course of the therapeutic process, do the therapists share their own 

imperfection with their patients? 

4. Do the therapists believe that there is a connection between ways of dealing with 

imperfection and the quality of one’s relationships with others? 
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Methodology 

The method used for this research study is based on a qualitative-constructive-

narrative approach, which was considered to be most appropriate for a study dealing 

with the field of the therapeutic process. The research study’s method combines open-

type questions with more structured and directed questions. In this study, 18 women 

who are professionals in their respective fields of therapy were interviewed. Ten of 

them are psychologists and eight are social workers. All of them have at least ten 

years of professional experience working as therapists and they were selected by a 

method of intentional sampling. 

The analysis used for the text was categorical-content. Several methods were used to 

increase the study’s credibility, such as continual interaction between, on the one 

hand, the findings and their interpretation and, on the other, the relevant 

conceptualizations existing in the professional literature and the author’s reflections 

on the topic. 

 

Results 

From the analysis of the findings, four major themes emerged: 

1. How the therapists relate to the subjects of perfection and imperfection within the 

context of the therapeutic process. 

2. Various ways of dealing with imperfection. 

3. The therapists’ willingness to share their own imperfection with their patients 

within the context of the therapeutic process. 

4. The way the therapists perceive the connection between imperfection and the 

quality of one’s relationships with others. 



vi 

 

From the therapists’ descriptions, the following picture emerged:  

The subjects of perfection and imperfection are relevant, important and central within 

the context of the therapeutic process. 

The therapists talked about different ways of dealing with imperfection within the 

context of the therapeutic process. They presented the difference between one's way 

of dealing with imperfection in the initial stages of therapy, namely, a refusal to come 

to terms with and accept imperfection, and one's way of dealing with imperfection in 

the final stages, namely, acceptance of imperfection. They saw a refusal to accept 

imperfection as an obstacle to an effective way of dealing with imperfection, and they 

described acceptance of imperfection as the preferable approach. Nonetheless, many 

of the therapists considered acceptance as too passive an approach and pointed to the 

need for more effective ways of changing and repairing imperfection and creating an 

alternative narrative to one's imperfections. Only a small number of therapists 

regarded the idea of leveraging imperfection as an effective approach. Most 

therapists, although they did consider it interesting, attractive and even daring, on the 

whole regarded leveraging as too extreme an approach and as one that is too distant 

from the therapeutic context. 

In the course of the therapeutic process, most of the therapists do not tend to initially 

share their imperfection with their patients unless the circumstances warranted 

sharing. Nonetheless, in those cases where sharing did take place, it was regarded as a 

factor that had a positive impact on the therapeutic process. 

From the therapists’ descriptions, it emerges that in the course of the therapeutic 

process, the patient’s relationship towards others develops, which was expressed by a 

greater willingness to give to, and receive from, others. This change is perceived by 

the therapists as being connected to the way one deals with imperfection. Namely, the 
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ability to accept imperfection is connected to an increased ability to receive from 

others and to a more balanced ability to give to others. 

 

Discussion and conclusions 

Although for the most part psychological literature does not present the subjects of 

perfection and imperfection as defined therapeutic topics, the present study indicates 

that these subjects were perceived by the therapists as indeed relevant and important 

within the context of the therapeutic process. Therefore one may suggest that the 

utilization of the topics of perfection and imperfection could perhaps contribute to, 

and advance, the therapeutic process. 

In addition to the relevance of these subjects in the therapeutic context, it was found 

in the present study that the therapists identified different ways of dealing with 

imperfection in the therapeutic process. They described a progression from refusal to 

accept imperfection in the initial stages of the therapeutic process which was 

considered as an inferior way of dealing with imperfection, to coming to terms with 

and acceptance of imperfection in the final stages of the therapeutic process, which 

they considered as a preferable way of dealing with imperfection. It can thus be 

concluded that, in various stages of the therapeutic process, there can be different 

levels of dealing with imperfection and that, in the therapeutic process, an opportunity 

could be given for allowing the patient to develop a more effective way of dealing 

with imperfection. In the various psychological theories presented in the study, there 

appears to be a development in the direction of acceptance of imperfection. 

In the present study, as noted above, many of the therapists claimed that, beside the 

acceptance approach, there is a need for more active ways of dealing with 

imperfection because of the passive element of the acceptance approach. Among the 
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different active ways of dealing with imperfection that the therapists proposed, one 

can find changing and repairing the imperfection and creating an alternative narrative 

to one's imperfections. Thus, it might be possible to expand the acceptance approach 

to more active methods. 

In the continuum between passivity and activism, one can relate to the leverage 

approach as an active approach that is capable of converting imperfection into an 

advantage. Although the leverage approach is not widely encountered in 

psychological theory, the present study indicates that, while the therapists regarded 

this approach as distant and even extreme in the therapeutic context, it did arouse 

wonder and curiosity perhaps because it is an active approach that can empower the 

individual. Thus, there is room for further research of implementing such an 

approach. 

The present study also indicates that, when therapists share their own imperfection 

with their patients, this can have a positive impact on the therapeutic process because 

it can strengthen the patient, even though only a few of the therapists advocated this 

approach and it is not widely discussed in psychological theory. 

In the context of the theoretical review of the fields of philosophy, theology and 

psychology, it was found that a connection could be identified between, on the one 

hand,  the attitude toward perfection and imperfection and, on the other hand, the 

quality of relationships with others. Generally speaking, an aspiration toward 

perfection is associated with an aspiration towards independence and a lack of 

dependence on others, whereas an acceptance of imperfection is more closely 

associated with the recognition of the individual’s need for others. It further emerged 

that according to the therapists’ view, there is a connection between acceptance of 

imperfection and one’s positive relationship with others. The therapists claimed that 
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the ability to effectively deal with imperfection can enable one to receive from, and 

give to, others. This finding could make a significant contribution to the field of 

therapy, and there is room both for creating practical tools and for developing a 

conceptual theory of this subject. Furthermore, there is room for an in-depth research 

into the possible impact of dealing with imperfection on the quality of one’s 

relationships with others. 
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