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בינאישימטיפולנרתעיםרבים

פסיכולוגיממעקבאוממושך

מכבידשהואכיווןזמן,לאורך

לדבר)שלאשלהםהשגרהועלעליהם

שהטרנדייתכןשלהם(.הבנקחשבוןעל

ידברבארץ,תאוצההצוברהחדש,הטיפולי

מקצועאנשיכמהפועליםכיוםלבם.אל

בינאישייםטיפוליםהמציעיםהפרטיבשוק

בפגישהומסתיימיםשמתחיליםוייעוץ

בלבד.אחת

מרביםאחתהיאנשואה35אורנה

יחסיההחדשני.הטיפולסגנוןאתשניסו

בתחילתכברשרטוןעלעלוחמותהעם

בעלה,עםהיכרותהבתחילתעודהדרך.

מתח.ביניהןשררשנים,כעשרלפני

דעותחילוקיבינינוהיוהראשונות״בשנים

במשךהחריפואלואבלקטנים,בדברים

היאהילדים.שלושתכשנולדוהשנים

המבינה,והיאהיודעתשהיאשידרהאמנם

המתחאתהצדיקלאשזהמודהאניאך

באוויר".שהיההתמידי

עלוליםביניהןהיחסיםכיהבינהאורנה

שזהרצתהלאוהיאולהידרדרלהסלים

לאסוףהצליחהלאמעולםאבליקרה,

ייעוץבעזרתבבעיהלטפלכדיעצמהאת

דורשבינאישישייעוץ"ידעתימקצועי.

בדיוקוסבלנות,זמןמשאבים,הרבה

שאניידעתיאבללי.שאיןהדברים

כיווןהצעד.אתלעשותשצריכהזוהיא

אחתשאםהבנתיבינינו,הצעירהשאני

אני״.רקתהיהזאתתשתנהמאיתנו

לייעוץאפשרותישכישמעהכשאורנה

היאאחתבפגישהולהכוונהפעמיחד

זוכרת"אניהכפפה.אתלהריםהחליטה

מספרעםהפתקאתלוקחתעצמיאת

׳זהו.ואומרת:חברהלישנתנההטלפון

רקזאתוהולכת.קובעתמתקשרת,את

אחת׳״.פעם

להשהקדישהביועצתפגשהאורנה

היועצתעבד.והטיפולהבוקר,כלאת

הרקעאתממנהושמעההקשיבה

הטעוניםהסיפוריםואתלקונפליקט

לרגעלעבורכמו:בעצותאותהוציידה

אתלראותולנסותחמותהשללצד

אתלשתףמבטה,מנקודתהחיים

להולהעניקנעימותבחוויותחמותה

כשצריךלהלעזורפעם,מדימתנה

ורחומה.אמפתיתלהיותולעתים

שלי.האופיאתלזהותהצליחה"היועצת

להתמסר,שיודעתאחתשאניקלטההיא

נקשרת.אניומעניקהנותנתאניואם

הרחמיםרגשעללפרוטידעהגםהיא

התפוגגהואזחמותי,כלפיוהחמלה

והתחרותיות,המתחתחושתכל

כמובןהקונפליקט.לבכנראהשהיו

נתנהוהיאאחדביוםקרהלאשהשינוי

שלבאחרשלבשביצעתימשימותלי

שהכלאותישכנעההיועצתזמן.לאורך

שהיאאותיעודדההיאבשליטתי.נמצא

השינויאתלעשותיכולהשאנימאמינה

מאוד".אותיחיזקוזה

fuiniuutu'cif

מטיפוליםשעייפולמינוספתדוגמה

ויוסי,עדינההםממושכיםפסיכולוגיים

ומפונק.תובעניילד(,עומרשלהוריו

הנורא"שנתיים"גילההורים,לדברי

לאוהםשנים,כמהבעודאצלוהתארך

מביןהבכורהוא"עומרנפשם.אתידעו

כן,כמוהצדדים.משניראשוןונכדילדינו

אתלהחזיקשיודעכזהטמפרמנטלויש

'קטלני׳שילובשזהומסתברקצר.כולנו

הספר.בביתבהתנהלותוגםשהתבטא

פשוטים".לאאיתוהחיים

מההתנהגותמותשיםשהרגישוההורים,

העמוסהיומםמשגרתגםכמובנם,של

זמןלהםאפשרהשלאומהקריירה

פסיכולוגי־דיאדיטיפולניסולנשום,

שבועי,וילד(הוריםשלמשותף)טיפול

לקנות"יכולנובתוהו.עלוהניסיונותאך

בטיפוליםשהשקענובכסףלפחותדירה

במשךכשנתיים.שארכוהללוהשבועיים

רצינולאהטיפולשאחריהשנתיים

פסיכולוגים".ועלטיפוליםעללשמוע

באחדגילוהםנואשו,כשהשנייםבדיוק

המלצהבאינטרנטהרךלגילמהפורומים

ייעוץלהעניקהנוהגתבינאישיתיועצתעל

הדרכהמעניקההיאובמסגרתהפעמיחד

הכינהוהיאאיתהלהיפגש"קבענולהורים.

במחברתהצטיידנוארוכה.לפגישהאותנו

אתלארגןהתחילההיאאיתנוויחדובעט

באורחיינואתהאירההיאמחדש.חיינו

ידענו)לאטעינוהיכןלהביןלנוועזרהאחר

חיזק)וזהנכוןנהגנווהיכן׳לא׳(להגיד

העזנושרצינו,מהכלאותהשאלנואותנו(.

גםאותנושהטרידמהכללגבילהתייעץ

מישהומצאנוובעצםעצמנו,לביןבינינו

הכלולראותשלנוהחייםמעללרחףשיכול

שינויאוונה10דחיפהרקוצריךלשינוי,בש׳לאדם׳למינוים

\t\wvtיבה.פק01 :ftrלשינויכווונותנתמוגב^שהזמן
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/..אבכן,

רביםאגשיםשלפנטזיהעלעונהאחתבפגישה"טיפול

ממושך.מטיפוליותרוחסכוניוכיעילפרוותכמאייםונתפס

הפסיכואנליזה,כגוןאחרות,טיפוללשיטותבניגודזאת

רביםולכןביותר,ממושךתהליךשלשםלהיצאאשר

פסיכולוגיתאומרתממנה",נרתעים

וקלינית.חינוכית

יעיללהיותעשויאחתבפגישהטיפוללעתים"להערכתי,

לטיבוקשורהמקרהתלוייתהיעילותלא.ולעתיםומספק

שהבעיהככלהמטפל.ולעמדתהמטופללאישיותהבעיה,

הטיפולומטרתפחות,וממושכתועמוקהיותרממוקדת

המטופל,שלקשייוכלאתלפתורמיועדתואינהמוגבלת

מהיר.לפתרוןיותרגדולסיכוייש

בעללהיותחייבקצרלטיפוליותרהמתאים"מטופל

מאודרצוינפשיים.כוחותובעללשינויגבוההמוטיבציה

אינטליגנציהבעלבינאישי,לקשרטובהיכולתבעלשיהיה

)משפחהתמיכהמערכותעםגבוהה,ושכליתרגשית

שלאמאודרצויגבוהה.הסתגלותויכולתקרובים(וחברים

לחיים,שליליתגישהבעלנוקשה,מאוד,חרדאדםיהיה

ידיעלרגשותלהחצנתנטייהבעלתלותי,בעצמו,שקוע

פסיכהה(.)כגוןקשותנפשיותמבעיותוסובלהתנהגות

פעילקצר,בטיפולמנוסהשיהיהחשובהמטפל,מבחינת

וממוקד.מקשיב(רק)לאבטיפול

הנמשךמועד,קצרטיפולנפוץפסיכולוגיםבקרבגם

נערכוהזהבתחוםפגישות.12ל־אחתפגישהביןבממוצע

המטופלים,בסוגהעוסקיםכאלהובהםמחקרים,הרבה

שלהיעילותirprniקצרלטיפולהמתאימיםבקשיים

הנושאעלמקיפותתיאוריותפיתחובנוסף,קצר.טיפול

גםהחםזה.לתחוםשוניםהכשרהומוסדותשיטותויש

מטופליםלמיוןשאלוןכגוןלמטפל,שעוזריםכליםקיימים

קצר.בטיפוליעדיםהשגתוסולםקצרלטיפולוהתאמתם

ומשמעותי,מאודיעיללהיותיכולאחתפגישהבןטיפול

לומראפשראולם,מזיק.ואףיעיללאלהיותעלולאך

כלשלאמודעיםלהיותחשובממושך.טיפולעלגםזאת

וכליםמקצועיתאחריותוצריךקצרלטיפולמתאיםאדם

מראשלהבטיחאפשראילכן,זאת.לבדוקכדימקצועיים

בפגישהלושישבעיהבכללטפללהכירו,בליאחד,לכל

יפיקמטופלאותוהאםהשאלהקיימתכן,כמואחת.

יותר.ממושךמטיפוליותררבהתועלת

דחיפהרקוצריךלשינוי,בשלאדםלפעמיםשני,מצד

מוגבלmnvjהידיעהעצםפרספקטיבה.שינויאואחרונה

ארוךשטיפולאנשיםישנםולבסוף,לשינוי.כוחנותנת

ההתנגדותאתמפוגגפעמיחדטיפולואילואותםמרתיע

טיפולית".למסגרתלהיכנסשלהם

הייתההזאתהפגישהבאובייקטיביות.

קורהכיוםהבן.עםביחסיםמפנהנקודת

אליהמתקשריםשאנחנורחוקותלעתים

שאלה".עם

נפשיות)מצוקותתיוןחזר

קבוצותשלבכירהמנחהורובל,ורדה

השניםבארבעעובדתוזוגות,הורים

התערבותהזו:הגישהפיעלהאחרונות

בנושאיםוהדרכהייעוץפעמית,חד

חמותויחסיהורותזוגיות,בינאישיים

עובדתלאכבר"אניוחתנים.כלותעם

מישהומלווהאניואםתהליכי,באופן

באופןנעשהלאזהאחתמפעםיותר

בהתנדבותעוזרתהייתיבעבר,רציף.

קשייםרקעעלבמצוקהשהיולמשפחות

אנהיוםאמבולנס.מעיןוהייתיביחסים,

ומטרתהמובניתהפגישהמיון.חדרכבר

ותקווה".מוצאשישלהראות

שמותשלזהב""ספרישלוורובל

השנים.במשךשצברהמומלציםמטפלים

אתמכוונתהיאלנכון,מוצאתהיאאם

אולפסיכיאטראישי,למאמןהמטופלים

הסיפורכללבדרך"אבלאחרת,לקולגה

אתמשקיעיםאנחנוכיאצלי,מסתיים

מתמקדיםמסוימת,בבעיהכולנוכל

מלכתחילההמטרה.עללמסתערים׳

וכוח,שליטהבעליאנשיםאלייפונים

זקוקיםולארגליהםעללעמודהרגילים

מעט,עםשמסתדריםאנשיםל׳קביים'.

רוציםהםהרבה.לעשותאפשרזהועם

לאאנילדרך.ולצאתסדרלעשות

כמהיושביםהפגישה.זמןאתמגבילה

שמתבקש".וכמהשצריך

לעומתפעמיתוזדהתערבותנותנתמה

בהמשכים?טיפול

קשההפסיכולוגי.במישורהוא"היתרון

ולאמימיוהתייעץשלאלאדםמאוד

שהואבטיפול,להתחילעזרה,קיבל

לאאתהלהרתיע.ועלולארוךתהליך

יימשךהטיפולזמןכמהלעולםיודע

אנרגיותמבחינתממךידרושזהוכמה

שמדוברכששומעיםכלכליים.ומשאבים

ועושיםנשימהלוקחיםאחת,בפגישה

להפסיד".מהשאיןיודעיםכיזה,את

להיותעשויהאחתפגישההאם

באמת?אפקטיבית

לפחותשלבפגישהמדוברשכן."בוודאי

טל:אילןד״ר

כאלה״יש

להםשלוקח

להביןזמן

אישהשלי

להם,מועילה

המביניםויש

mnבפנישה

אחת"

ו־ון־שנבל:יעל

יודעת״אני

יועציםשיש

שקובעים

באופןמראש

עודומטיאו

אםגםפנישה

כדיצוו־האין

אתלהב

אניהכנסתם.

»תנוכחתי

למצותשאפשר

לעומקונושא

בפנישה

מדויקתאחת

וממוקדת"
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רגלעלשנעשהבמפגשולאשעותשלוש

היועץוגםהנועץגםסדנה.מעיןזוהיאחת.

כשיודעיםומוכנים.ממוקדיםמגיעים

כלמאוד.יעיליםהופכיםפעם,עודשאין

מעשיים.כליםבמתןמסתיימתפגישה

בסוףאומריםאנשיםשמעתירבותפעמים

הורידוכאילוחשאנייאומן,׳לאהמפגש:

טון׳.רבעשלמשקלמהגבלי

שהיהכ׳פרקזוגלמשל,זוכרת,"אני

טכני.רקעעלפתירבלתיקונפליקטלו

למעשהאבלטכנית,שהבעיהחשבוהם

מישהוצריךוהיהרגשיתהייתההבעיה

האמיתיהכאבאתויגלהשיביןמבחוץ

הזוגיות.במסגרתהאישהשחוותה

מיידית".רגיעהיצרהזההגילוי

תוואצווןפגיש
עוסקתבינאישית,יועצתרוףשנגל,יעל

פעמייםחדבמפגשיםאישיתבהכוונה

נותנתאניכזה"במפגשאחד.עלאחדשל

כשהםבקושיהנתקליםלאנשיםמענה

החלטותקבלתהמחייביםבצמתיםניצבים

כגוןבתחומיםגםמטפלתאניחשובות.

עצמית.והגשמהזוגיותקריירה,חיפוש

למטופליםעוזרתג׳י.פי.אס,כמובעצםאני

הנכוןלמקוםלהגיעהדרךאתלמצוא

בזוגיותבקריירה,בעסקים,בהורות,להם

הכלכלית".ובהצלחה

פעמי?חדייעו\שלהיתרוןמהו

פעמי,חדלייעוץפוניםאנשים"כאשר

עדידעמאודהרבהמכילההפגישה

והנחיותלשאלתםתשובהמקבליםשהם

לצומתיגיעכשהמטופללהמשך.ברורות

יידעהואבחייו,נוסףגדול

הנכוןהפתרוןמהוכבר

עבורו".ביותר

גכךהחיסרוןמה

אחת?פעםרקשנפגשים

כיחיסרון,אין"בעיניי

כזהמסוגבייעוץדווקא

אחדבנושאמתמקדים

יסודיבאופןבוומטפלים

פניעלמתפרסיםולא

ומתפזרים.רביםנושאים

יועציםשישיודעתאני

באופןמראששקובעים

גםפגישהעודאוטומטי

להבטיחכדיצורך,איןאם

נוכחתיאניהכנסתם.את

למצותשאפשרלדעת

בפגישהלעומקונושא

וממוקדת".מדויקתאחת

עלמספרתרוףשנבל

אליהשהגיעהבחורה

שלה.לזוגיותבנוגעלייעוץ

מעורפלתהייתה"היא

אתלהוליךלאןידעהולא

תיאורכדיתוךהשיחה.

העלתההיאזוגה,בןעםשלההקשר

היאהקשר.שלהחולשהנקודותכלאת

רחמים,מתוךאיתונשארתשהיאקלטה

פחדומתוךשלה,נמוךעצמידימויבשל

הפגישהבהמשךלבד.תישארשמה

בדיוקמהלעצמהלנסחהצליחההיא

כיוגילתהזוגה,בןכלפימרגישההיא

שם.נמצאתלאכברהזוגיתהאהבה

למסקנותהגיעההיא

רגשותיהלטיבהנוגעות

חסךואיזההזוגבןכלפי

שלבאצלה.ממלאהוא

נתנההיאשלב,אחר

אםלשאלותיהמענה

מהאתלהנותןזוגהבן

זהווהאםצריכה,שהיא

בסיוםעבורה.הנכוןהזיווג

נתנהכברהיאהפגישה

התשובהאתלעצמה

האםהגיעהשבשבילה

בשבילה.אדםהבןזה

התשובהכאשרנפרדנו

וחדלהברורההייתה

קבלתתוךמשמעית,

אםבעתיד,לשימושכלים

דומים".במצביםתיתקל

שבדרךטוענתרון־אשבל

צריכיםלאמטופליהכלל

נוספת.לפגישהלחזור

שהאדםקורה"אבל

בחייובסיטואציהנמצא

לעבודהזקוקהואשבה

ארוכהולהנחיהמעמיקה

שהאיכותמאמינהאנייותר.וצמודה

הפגישות.כמותולאשקובעת,זוהיא

חדבפגישהמענהלקבלבהחלטאפשר

ויעילהממוקדתלהיותיכולהוהיאפעמית

שלה".בהכוונה

מתווהדלתלהשאיר

פסיכיאטרהואטל,אילןד״ר

ד>־ת

וזן:בגונדר־

rroinEiבל

נננזוזןדת

ועמוקהיותר,

וממושכת

רתונופחות,

נזונב׳לתהטיפול

מיודדתוא*נה

אתלפתור

שלקשייו73

ישופלהנ?

יותרד\לקיבוי

נזהיר"לפתרון
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לא"אניבחרדה.בטיפולהמתמחה

פעמי,חדבאופןלטפלמתכווןבהכרח

מגיעאדםבפועל.כךעובדפשוטזה

לסייםמצליחיםואנחנוולטיפוללהערכה

בלבד".אחתבפגישההתהליךאת

בעיקרמתאיםהטיפולכימסבירטלד״ר

שמכיריםמחרדה,הסובליםלאנשים

ומשבשתמאיימתשהחרדהבעובדה

עםאדםאלייהגיע"למשל,חייהם.את

אצלושהופיעוחוזריםחרדההתקפי

אלייהגיעהואחודשים.כמהבמשך

רבמידעבאינטרנטאסףשכבראחרי

להתמודד.כיצדלהביןוהחלהתופעהעל

מהילוהסברתיעצמהבפגישה

הבסיסומהמופיעההיאמדועחרדה,

לבדהביןהואלקיומה.הקוגניטיבי

ויידעלשליטההרצוןעליוותרהואשאם

עליו,תאייםשהיאבליהחרדהעםלחיות

אתלבדשיתרגלסיכמנותיעלם.החרדה

עודיקרה.מהונראההזה,החשיבההלך

לאחרשבועייםבטלפוןנדברכיסיכמנו

לספרכחודשאחריהתקשרהואמכן.

וכיצדחופשייותרהרבהמרגיששהוא

ניכרת".במידהפחתוההתקפים

שלוקחכאלה"ישכימסבירטלד״ר

מועילהאינהשהשליטהלהביןזמןלהם

בפגישהזאתהמביניםוישלהם,

בפגישהלהםמובןזהאכןאםאחת.

לעבודצורךאיןאחת,

יגיעווהםיותר,איתם

אולם,לבד.להישגים

למקריםמוגבלתהגישה

ולאחרדה,הפרעותשל

הבעיות.לשארמתאימה

אתלסגורלאגםחשוב

המטופל.בפניהדלת

לכולםקובעאניאישית,

ובהמשךטלפוני,מעקב

ואיךאםמה,מחליטים

להמשיך".

מטופלתעלמספרטלד״ר

מטיסותמפחדשסבלה

תרופה.לקבלורצתה

במהירותהבינה"היא

הרפיותלמדההעניין,את

לתרגלוהתחילהנשימה

היאטיסה.בכלאותן

הקלהעלבמיילליסיפרה

אםגםמשמעותית,

לגמרי.נעלמהלאהחרדה

לפתוחצריךשני,מצד

לעודהאפשרותאת

רביםשישולזכורמפגש

ביד,ידמשותפת,להליכההזקוקים

אנשיםמעודדלאאנילהחלמתם.עד

נמצאמישהוואםמדי,יותרלהישאר

קוגניטיבי־התנהגותיבטיפולאצלי

אנילבד,ה׳עבודה׳אתלעשותויכול

ולצאתלסייםבעדינותממנומבקש

אנשיםרביםבמקרים׳לחופשי'.

אנילרובאךפגישה,עודמבקשים

לבד".להתמודדמסוגלשהאדםמאמין

מתחילטיפולכללאכימוסיףטלד״ר

המטופלים"רובאחת.בפגישהונגמר

הקוגניטיבי־התנהגותילטיפולמגיעים

בעצםהםהנושא.עלמעטשקראואחרי

כדימתאיםקוגניטיבילארגוןזקוקים

גםישהחרדה.עםלהתמודדלהצליח

מקוראתלמצואשמעונייניםכאלו

פסיכולוגלטיפולממשיכיםוהםהחרדה,

שעברלאדםדומההדבריותר.ארוך

במקבילהחייאה.לוועושיםלבהתקף

נשלחהואהממוקד,החירוםלטיפול

ובירוריםמקיפותבדיקותשללסדרה

המקבילזהההתקף.נבעממהלהביןכדי

ממושך".הפסיכולוגילטיפול

ותב^:ורדה

אנשיםא^פונים

שזייטה"י

Trfr/הרני׳לים

11fuxnr\ר71לע

1i?"7אנשים

עםשמסתדרים

זהועםנועט

ottoj1אפשר

rainרוציםהם

קד^«שות

■לדרך"ךלצאת
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