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   " ...את לא מחליטה על השוקולד שלי "

 עקרונות, יישום ואתגרים : EDT-טיפול דינמי חוויתי  

 בטיפול בילדים ובהורות 

 

 טל  רחמים בירןוגלי לוין , הילה בר יפעת, אבישי בן שטריתמאת: 

 

 הקדמה

ר שאמטריה של גישות דינמיות חווייתיות ממוקדות מהווה EDT -או הExperiential Dynamic Therapy -ה

תיאורטית, הנשענת על תפיסתם   פסיכודינמיתהבנה    הואהללו  המשותף לכל הגישות  ועד היום.    60-משנות ה  והתפתח

עידוד  בעוסקים באופן אקטיבי יוצרים קשר משמעותי עמוק, דבנלו, לפיה המטפל והמטופל חביב מלאן ודויד של 

מאפשר למטופל להיות במגע עם רגשות וצרכים אדפטיביים  החרדה. תהליך זה  ובוויסותל ההגנות ע לוויתור

מושגים וטכניקות שנגזרו ממודלים  ל פתוחה  אינטגרטיבית ו"שנקברו" ולתת להם ביטוי בתוך הטיפול ובחיים. הגישה  

 .(Osimo & Stein, 2012פל בצורה הכי טובה ומהירה עבורו )לסייע למטועל מנת  שונים

- ו ופן זהה לטיפול תרופתי בטיפול במבוגרים ונמצאה יעילה בא ונשנה נבדקה אמפירית באופן חוזר EDT-גישת ה

CBT (Lilliengren et al, 2016).  ,הספרות המקצועית בנושא טיפול בילדים בגישת העם זאת-EDT אהי 

מועד הינו יעיל עבור ילדים  טיפול דינמי קצר  שנמצא   (2013)  עמיתיוס ואעב  כואנליזה שער-אבמטמצומצמת ביותר.  

לאור  .פרעת אישיות גבוליתהומתבגרים במגוון הפרעות נפשיות שכיחות כמו דיכאון, הפרעות חרדה, אנורקסיה ו

בעבודה הטיפולית עם   EDT-יעילותה הרבה של גישת ה המצביע עלהקליני  דהסיוננו בשי לאור נ ו ,ממצאים אלו

  המשגת חשיבות ב, סברנו כי יש (דרמה, אמנות ופסיכותרפיה מילוליתפסיכומשחק, בשילוב ילדים והוריהם )

   .נוספים והנגשתם למטפלים החומרים התאורטיים והקליניים

בעזרת  , ובהורות בטיפול בילדים -EDTלהדגים את יישום עקרונות גישת המבקש המאמר הנוכחי לפיכך, 

והתייחסות לאתגרים   טותיויני תוך הדגמת ,(1997) אלוקומ (2012)הטיפולית האמפתית של אוזימו האוריינטציה 

. נפתח בסקירת ההתפתחות ההיסטורית של הגישה ובהצגת  אוכלוסיות אלוב EDTהייחודיים המתלווים לטיפול 

מקור הפסיכופתולוגיה והעמדה הטיפולית לפיה. בהמשך, נתאר ונדגים כיצד משמשת פורמולציה פסיכודינמית  

עם ילדים והורים. נתייחס לאופן בו משמשים ההורים סוכנים   EDTבעזרת מודל המשולשים של מלאן בטיפול 

ילדיהם ונציג מושג חדש המבוסס על המשולשים של מלאן, והוא "המשולש ההורי". כמו כן, מאיצי שינוי בטיפול ב

נסקור את דרכי העבודה עם "יילוד" של רגשות, חרדה והגנות בטיפול בילדים לפי הגישה. כדי להדגים את העקרונות 
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בהורות.    EDTשל טיפול    בילד והשני  EDTכללנו במאמר שני תיאורי מקרה מפורטים, האחד של טיפול    ,המתוארים

 לבסוף, נתייחס בקצרה גם לאתגרי הטיפול בילדים בגישה זו.  

 

   EDT -התפתחות היסטורית של ה

לאחר   פרויד  ו שלחלק מתלמידי, שמקורותיהם בהצעות וגישות שפיתחו שורשים היסטוריים רבים EDT-לגישת ה

ל. במקום זאת, כל אחד מהם הציע רעיון שהפך מאריכה את הטיפוההטכניקה שלו מעודדת רגרסיה ותלות  כי  טענו  ש

 ,אלכסנדר ופרנץ  ,ראנק, רייך  ;פרנצי הציע להניע את הטיפול באופן אקטיבי:  EDT-להיות חלק מאבני היסוד של ה

אדלר הקים את  ;תובנה קוגניטיביתבעל  הציעו שהטיפול צריך להיות חוויתי ולא רק ,מלאן ודבנלוגם  םובעקבותיה

   .(Osimo & Stein, 2012) מנע רגרסיה ותלות להבנתו, ,המטופל מהספה והושיבו על כיסא וכך

ריאקציית נגד לגישה  בתחילה רעיונות שהיוו אותם בהדרגה, הגישות של הוגים אלו הלכו והתפתחו מעבר ל 

לשים בתוך כך שצריך לעבוד על ההגנות ו, בנוסף ,רייך הציעגישות טיפוליות מפותחות. פכו להכך ו ,יאניתהפרויד

מילים. אלכסנדר ופרנץ הציעו שהמטפל צריך לספק חוויה ריגשית מתקנת ולא לעודד לאשר  לב לאיתותי הגוף יותר מ

פרידה נושא האדיפלי )סיפנאוס( וההיבט ה: רלהתמקד במוקד טיפולי אחכל אחד הציעו  את התלות. סיפנאוס ומאן

ת הטיפול. לקצר אבהצעתם  מלאן  ללינט ואלבגם  מקור השראה  שימשה בהמשך  אלכסנדר ופרנץ  עבודתם של  .  )מאן(

קשר טיפולי משמעותי, חוויית וביטוי הרגש "שנקבר"  כי  מצא  , בהם גם  ביסס זאת במחקריו(  Malan, 1976)  מלאן

הפרוש, הינם גורמי שינוי מרכזיים בטיפול הדינמי החוויתי. הוא תרם להבנה ברורה יותר של התהליך הדינמי  כן ו

 שיוצג בהמשך המאמר. שני המשולשים מודל וההתערבויות בעזרת  

: המשגה חדשה של מנגנוני ההגנה ודרך חדשה וחשובים שני מרכיבים טכניים מרכזייםגם הוא דבנלו תרם 

קיימת כיום ספרות מקצועית ענפה . (Davanloo, 1980) הטיפולי  'כאן ועכשיו')קונפרונטטיבית( לטפל בהם ב

נשארו נאמנים לגישתו: טן הב  ר שאדבנלו  ו שלמידיתל תיאורי מקרה מפורטים, של  עםחומרים הכוללת בתחום, 

ביניהם אוזימו,    ,דבנלו  תלמידים אחרים של.  ביסס מחקרית את הגישהר גם  שא  עבאסו   דלבג'י, דלה סילבה, ניבורסקי

ניתן להגיע לתוצאות דומות גם עם עמדה  וכי    ,מטופלהמטפל ו עבור ה וקשה  סברו שגישתו אוורסיבית  מקאלו ופושה,  

  אגודה בינלאומית לטיפול דינמי חוויתי, IEDTA-את הבמילאנו תלמידים אלו  ייסדו 2001בשנת יותר. אמפטית 

 EDT (Osimo & Stein, 2012.)-ה העוסקת בהכשרת אנשי מקצוע בתחום

 

  EDT-על פי הוהעמדה הטיפולית מקור הפסיכופתולוגיה 

היא  פגיעה בהתקשרות הבטוחה (, אשר הציע כי 1982כיום, אסכולות רבות מסתמכות על הבנותיו של בולבי )

מוסיפה ללוות אותו במהלך  מיום היוולדו ו משפיעה על הילד  היא ,. ככזוהמקור לפסיכופתולוגיהבמרבית המקרים 

שהילד יחוש והעצב  כך הזעם    -  מוקדמת וחריפה יותר ככל שהפגיעה ביחסי ההתקשרות הינה  תחת התבוננות זו,  .  חייו

, , השלכהפיצולפרימיטיביות יותר ) עליהן יסתמך וההגנות ,גבוהה יותרממנה יסבול  יותר, החרדהחריפים  ויהי
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כפועל יוצא של השלכות אלו, מבנה האישיות של האדם הבוגר   .(, דיסוציאציה והתקפה עצמיתהזדהות השלכתית

 ,Abbass)פסיכופתולוגיה הופעתה של לתתרום גם היא הגנות הישענות המוגברת על ההי ויהיה פחות אדפטיב

2015)  .   

רגשותיו באופן את  שבריאות נפשית מתאפשרת אך ורק כאשר הפרט מסוגל לחוות    היא  EDT-הנחת יסוד מרכזית ב

מלא ואותנטי, ללא הימנעות שמקורה בחרדה. זאת, כיוון שאי היכולת לשאת רגשות מסוימים גורמת לויתור על חלקי  

( מבהירה כי למרות שרגשות יכולים להיות מאוד כואבים  2002פושה ). (Davanloo, 1978עצמי ולסבל )

  הבאות:ומפחידים, יש חשיבות רבה לחווית הרגש בטיפול, מהסיבות 

  חוויתם גורמת להרגשת חיות, אותנטיות וספונטניות וכן נותנת משמעות לחיים. .1

  רגשות שנתפסו בעבר כבלתי נסבלים מעצימה את הפרט.של חוויה וביטוי  .2

 חווית הרגשות בגוף מחדשת את האנרגיה ומאפשרת ביטוי של התנהגויות אדפטיביות חדשות. .3

מצבים  וכיוון שהיא מעלה זיכרונות, פנטזיות  ,גיע ללא מודעהדרך "המלאכותית" לה היאחווית הרגש  .4

  הגנות ומאפשרת עיבוד של הכאבים הנפשיים.לשמחוברים לחרדות ו

 

  לפיכך, מטרת הטיפול הינה לסייע למטופל "ליילד" את הרגשות שלו ולבסס את ההבנה כי רגשות אלו הם אדפטיביים 

על המטפל לעודד את  ,על מנת לעשות זאת, כפי שיפורט בהמשך(. F)רגשות אלו יסומנו במודל של מלאן באות 

(. פעמים רבות  Osimo    &Stein, 2012)  המטופל לחוות ולבטא את רגשותיו בטיפול ולאחר מכן גם בעולם החיצוני

ך לברר זאת ולסייע למטופל להבחין בין רגש נבחין כי קיים בלבול בין רגש אדפטיבי לרגש חוסם או להגנה. יש צור

(, כפי שיוצג בדוגמא  Osimo  &Stein, 2012) ותמחשב ת או יוהתנהגו -אדפטיבי לבין לרגש הגנתי או הגנות 

הוא כי המטפל נדרש להיות פתוח באופן  EDTעיקרון מרכזי בטיפול בנוסף, הקלינית המובאת בהמשך המאמר. 

 real"-מאפשרת למטופל לתפוס אותו כ  בתוך כך, חשיפה עצמית מותאמת של המטפל  אותנטי וספונטני מול המטופל.

person  ולכונן עמו ,"( "יחסים אמיתיים"Real Relationship)  כך שהטיפול נחווה "אמיתי" ובעל ערך ,(Osimo 

& Stein, 2012).  מטפלEDT  לסייע למטופל לחוות  הינו קרוב, אמפטי, תומך, מתקף ודירקטיבי, כך שהוא מכוון

נאלץ לוותר מוקדם בחייו. תהליך זה מחזק התקשרות בטוחה   עליהם רגשות אדפטיביים, כואבים ובלתי נסבלים

(. Alexander  &French, 1946ומאפשר תיקון לפצעי ההתקשרות באמצעות יצירת "חוויה רגשית מתקנת" )

ויחד עם העבודה לפי המשולשים של מלאן  ,כניותעמדה טיפולית זו מעצימה ומאיצה את השפעת ההתערבויות הט

  מהווה מרכיב חיוני בטיפול.

 

 עם ילדים  EDT-ב המשולשים של מלאן בעזרתפורמולציה פסיכודינמית 

-ממדית ובין-תמונה רב החל מהאינטייק עם ההורים  על מנת לגבש תכנית טיפולית מתאימה, המטפל שואף לקבל

דורית על עברו של המטופל ועל אופן התפתחותו בתוך משפחתו ובמסגרת הקשר עם הוריו. ההקשבה, ההתבוננות 

לגבש מוקדים דינמיים מרכזיים ולהאיץ את התהליך  במטרהואיסוף האינפורמציה נעשים באופן מכוון וסלקטיבי 

יים נשענת על אבחון פסיכודיאגנוסטי ופורמולציה פסיכודינמית  (. יצירת המוקדים הטיפולMalan, 1979הטיפולי )

(, המהווה למעשה ייצוג גרפי של הטיפול  1979) Malanשל הילד ושל הוריו, בעזרת מודל המשולשים של 
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מסייעים למטפל הן   , משולש הקונפליקט ומשולש האדם,המשולשיםשני (. McCullough, 1997הפסיכודינמי )

 צורך התוויית ההתערבויות הטיפוליות. לצורך אבחון והן ל

 משולש הקונפליקט 

בתורו  ( אשר Fמתאר את הרצף הסיבתי הבא: גירוי )פנימי/חיצוני( מוביל להופעה של רגש ) הקונפליקטמשולש 

, בהתייחס לתפיסה, ייצוגים והתנהגות של העצמי  (D( ולהישענות על הגנות )Aמוביל להופעת רגשות חוסמים )

(S  .)  המוקד הטיפולי. נחשוב לדוגמא על מטופל   -  הוא הרצף הסיבתי המתאר את הפורמולציה הפסיכודינמיתרצף זה

( ובתגובה למצוקה שנוצרה  A(. בהמשך, עורר הכעס חרדה )Fשילד מכיתתו התגרה בו )גירוי( ועורר בו כעס )

במשולש הקונפליקט התעורר דפוס ההתנהגות כפי שמופיע    ,( הרגש של כעס. בדוגמא זוDבעקבות החרדה, הודחק )

בעקבות גירוי חיצוני )ילד מהכיתה התגרה בילד המטופל(, אולם הדפוס עלול להתעורר גם בעקבות גירוי פנימי, כמו  

 כרון או חלום המעוררים כעס אדפטיבי "אסור". ילמשל ז

 

 

 

 

 משולש האדם 

משקף את הוא ו ,משמש דרך להבין את הדינמיקה המשמרת את דפוס ההתנהגות הבלתי אדפטיבי האדםמשולש 

מופיע , (Pנלמד בעבר )המתואר במשולש הקונפליקט דפוס . כך, ה(Oהייצוגים וההתנהגות של האחר ) ,התפיסה

בכדי לעבוד עם הדפוס ולהוביל לשינוי,    (.T) יטיפולקשר הבולכן נוטה לעלות גם ( Cבקשרים משמעותיים בהווה )

כלפי דמויות משמעותיות בהווה , (Pהמטפל ינסה לפענח את רגשותיו של הילד כלפי דמויות משמעותיות בעברו )

(C) ( ובטיפולT) . 

 

 

 

 

 

F - םרגשות אדפטיביים שיש צורך לבטא 

A -  ,ייסורים רגשות חוסמים )חרדה, אשמה, בושה
 עצמיים ובוז עצמי(.

D -  דחף.או ה רגשההגנות כנגד 

S –  העצמיתפיסה, ייצוגים והתנהגות של 

 

 (F) 

 

(D)  (A) 

S 

P - דמויות משמעותיות בעבר 

C - דמויות משמעותיות בהווה 

T - המטפל 

O - האחרים  

 
 (P) 

 (T)  (C) 

o 
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 אבחון לפי מודל המשולשים בעבודה עם ילדים 

יותר   מורכבהוא תהליך משולש הקונפליקט ב  םמרכיביכלל ה יוגרים, זיהו בשונה מטיפול במב סיוננו, ימנ  .1

ביחס לעצמו   בשל העובדה שיש להסתמך גם על המשולשים של כל אחד מההורים . זאתילדיםעבודה עם ב

עם  בהדרגה מתבססת ילדים בדינמית פסיכוהפורמולציה ה. בשל כך, כאובייקט נפרד וביחס להורות

תוך כדי העמקת היכרותו   את הפורמולציהם  שליי  המטפלכדי להיטיב לתכנן את הטיפול,  ו  ,התקדמות הטיפול

המטופל  בפניהם  אשרמהם הרגשות  :בשאלות הבאותלצורך כך, ניתן להשתמש . הנפשות הפועלותעם 

פונים הם לבטאם או  "הרגשות האסורים" השכיחים שבגלל קושי לחוותםאותם  (?Fוהוריו מתגוננים )

 ,McCullough)(, כעס, עצב, קרבה ויחס חיובי לעצמי Davanloo, 1980לטיפול: זעם רצחני ואבל )

 .Alpert,1992))אבל על אובדן  ו (1997

משתמשים   הםמה הם עושים על מנת להימנע מביטוי הרגש? האם  ?(Dכיצד הילד וההורים מתגוננים ) .2

כגון ) ?הגנות בשלות יותרדווקא ב או ()כגון הכחשה, פיצול, הזדהות השלכתיתבהגנות פרימיטיביות 

  .סובלימציה, התקה, הדחקה(

קלה, בינונית או  - עוצמת החרדה י(? מה מפחיד את הילד וההורים שיקרה? מהAמדוע הם מתגוננים ) .3

 חושי(-טיבי או תפיסתייקוגנ  ,גופניגבוהה? באיזה אופנים באה לידי ביטוי החרדה של ההורה או הילד?  )

 (? Pההורים )היכן הדפוס הזה נלמד בחיי הילד ובחיי  .4

  (?Cכלפי מי הדפוס בא לידי ביטוי בהווה ) .5

 (?Tכיצד הדפוס בא לידי ביטוי כלפי המטפל ) .6

  ( חיובי או שלילי?Sהאם היחס לעצמי ) .7

 משולש הקונפליקט של אייל  –דוגמה קלינית  

, תלמיד כיתה א', הופנה לטיפול בקליניקה עקב אמירות אובדניות והפניית זעם ואלימות כלפי  6אייל )שם בדוי(, בן 

אשר מרקע דתי  עם האם. אייל נולד בישראל להורים    יחד  התקיימוכרבע  מפגשים, מתוכם    40-כעצמו. הטיפול כלל  

לו תקין. האב אינו מעורב בחיי אייל ואינו תומך  אחות בכורה והרקע ההתפתחותי ש יש לו. בראשית חייו התגרשו

ועברה   במשפחה כלכלית מאז הגירושין. האם אקדמאית, חוותה בילדותה התעללות רגשית ופיזית על ידי הוריה

האם   3פגיעה מינית בגיל ההתבגרות. במהלך חייה הבוגרים חוותה האם מספר אפיזודות של דיכאון. כשאייל היה בן  

 בדני ומאז היא מטופלת תרופתית אולם מסרבת לפסיכותרפיה. מאופיינת ברמת תפקוד גבוהה.  ביצעה ניסיון או
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 לאחר שני מפגשים עם האם ומפגש עם אייל התקבל משולש הקונפליקט של אייל: 

 

 

 

 

 

,  שהוא מרגיש ניתן ללמוד כי לאייל יש קושי עם כעס, יחס חיובי לעצמו ורצונותמתוך משולש הקונפליקט המתואר 

אשמה וחרדה. הגנותיו של אייל בחלקן נוירוטיות ובחלקן פרימיטיביות. ריבוי ההגנות  בו מכיוון שאלו מעוררים

ככל שרמת החרדה גבוהה יותר, כך חשוב לשים לב כי על רמת חרדה גבוהה.  יםוהיותן פרימיטיביות בחלקן מרמז

 (. Abbass, 2015הטיפול יתארך )סביר כי משך ההגנות פרימיטיביות יותר ו 

 

  ההורה כסוכן מאיץ שינוי :EDTעם הורים בגישת  עבודה טיפולית

עבודה  אחד הרכיבים המשמעותיים והייחודיים המקצרים את משך הטיפול ומאיצים אותו בטיפול בילדים, הוא ה

. על מנת להצליח בכך, חיוני ליצור גם עמם ברית  (2004  שדה,-)בר  סוכני שינוי בתור  המשותפת עם ההורים וגיוסם  

כנס לתוך 'אלבום יההזמנה להכך למשל, (. 2017כהן, עמוקה ומשמעותית ) התקשרותית רגשית חוויה ו טיפולית 

מוקדמת, ואשר ממשיכים לשמשם  ה םשהתקבעו מילדותההתקשרות ם עצמם ולבדוק את דפוסי הוריה הילדות' של

 כהורים, מסייעת ליצירת ברית עמוקה ולהכנסתם פנימה לתוך מעורבות פעילה בטיפול. בהווה בתפקידם 

כי לעיתים קרובות הורים מתקשים להתנהל באופן יעיל ומיטבי מול ילדיהם    ,( טוענים2017עופר וגרוס )בתוך כהן,  

ומובילים להצפה   הםצצים ועולים מילדותם שלר שא , רגשות חוסר אונים בלתי נסבלים וכואביםלהכיל קושי  עקב

. במקרים כאלו, נמצא כי טכניקות טיפול ממוקדות תובנה הינן פחות יעילות מטכניקות ממוקדות התנסות רגשית

המטפל, אם כן, יחקור את רפרטואר הרגשות של ההורה  .(2017, בתוך כהן Welling 2012רגשית חווייתית )

כמו   הקונפליקט של הילדמשולש  המסייעות באפיון  באמצעות שאלות    ,הםוהילד, אופי ביטויים ודרכי התגוננות מפני

בנוסף לדיווחי ההורים, אפיון משולש הקונפליקט של הילד נעשה  באפיון משולשי הקונפליקט של ההורים.גם 

אמצעים מילוליים )תלוי בגיל הילד(, דרכים השלכתיות )כגון משחק, אמנות, דרמה(,  וזאת בעזרת  במפגש עם הילד 

 ן באמצעות הטרנספרנס וההתרחשות ב"כאן ועכשיו". וכ

 

 

 (F )לבטא שיש אדפטיביים רגשות 
 יחס חיובי לעצמי•
 כעס•

 רצונות•

 

 הימנעות•

 ריצוי•

 תגובה היפוך•

 מינימליזציה•

 שינוי נושא  –הגנה טקטית •

 התפרצויות זעם•

לעצמי הכולל הפניית יחס שלילי  •
כעס ואלימות כלפיי העצמי, 

 בלתי מתפשרות מהעצמי ודרישות

 

(A )רגשות חוסמים 
  חרדה•

S 

 (D) הגנות 
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 המסייעות באפיון משולש הקונפליקט של הילד: להורים שאלותדוגמא ל

 ?שמח / מכעיס / מסקרן / מלהיב את ילדכםמה מעציב / מ •

 F) ,),(A) (D) כשזה קורה?מגיב איך הוא  •

 F)),  ,(A)  (D)  לדעתכם הוא מרגיש במצבים אלה?איך ילדכם מגיב כאשר נתקל בסירוב / מפסיד במשחק? מה   •

 F)  ,),(A) (D)?( איך הוא מבטא זאתFלהב וכו'? )נ עס / שמח / ומתי לאחרונה הוא היה עצוב / כ •

 F) ,),(A) (D) שהוא חושש מפניהם? נמנע מפניהם?האם יש דברים  •

 דוגמא לשאלות המסייעות באפיון משולשי הקונפליקט של ההורים:

 ? מפוחד/נמנע/עצוב/בוכה/כועס/מאוכזב/חרד  שילדךכמה אתה מרגיש  •

 כיצד אתה מגיב ברגעים אלה?  •

 איך הרגשת בעקבות זאת? איך התמודדת עם זה?  ת בו?יהתגאאו  מתי לאחרונה כעסת עליו •

 ? ךעם ילד ךבאילו רגעים הכי קשה ל •

 איזה תפקיד הילד לוקח במשפחה, ומה אתה מרגיש ביחס לתפקיד הזה?  •

 

 המשולש ההורי  הצגת מושג חדש:

מהווה יישום של אותו אנו מבקשים להציג לראשונה במסגרת מאמר זה, אשר למעשה המשולש ההורי הינו מושג 

משולש הקונפליקט של ההורה חשוב להדגיש כי . ילד- בהתייחס ספציפית לקשר הורה משולש הקונפליקט של מלאן

-המטפל הינו בירור וטיפול אך ורק ביחס ליחסי ההורה של הייחודיהמנדט , אך יבוא לידי ביטוי בכל תחומי החיים

מתעוררים בהורים   לו רגשות אדפטיביים, רגשות חוסמים והגנותיהמשולש ההורי מתאר אלפיכך,    (.2017ילד )כהן,  

הינה משום שהילד עשוי לעורר בהורה או לבטא  הסיבה לבירור הזה עם ילדם.אופן ספציפי במסגרת יחסיהם ב

  אדפטיבי יתעורר בהורה, בעל כורחו, רגש סביר כי (. בעקבות זאת Fבעצמו רגשות אותם ההורים מתקשים לחוות )

(F)ועורר ב , אשר בתורו עשוי ל  ( חרדה, אשמה או בושהAו )  אדפטיבי. בלתי  מפניו באופן  לכן להוביל אותו להתגונן   

דבר  חווה יחס חיובי לעצמי כמסוים הורה שתסייע לנו להבין מצבים מן הסוג המתואר לעיל.  דוגמאנחשוב על 

אשמה או בושה   ,בחרדה( כלפיו, הוא חש Fאהבה )וכאשר מישהו מחמיא לו או מבטא חיבה  ,כלומר. מאיים עליוש

(A  ובתגובה הודף ,)(D  )אופן שלילי כאשר ילדו גאה בעצמו בעלול להגיב  הורה כזה    .מקבלהוא  את היחס החיובי ש

הקושי של ההורה יבוא גם לידי ביטוי בכך שיתקשה כך,    .במצבים כאלו  (D)  , ולפיכך יגנה אותו(F)  ונהנה מהישגיו

לעצמי הינו מאיים, וכי יש לגנות אותו חיובי  בהדרגה כי יחס    מדוהילד לדינמיקה מסוג זה,  בלחוות גאווה כלפי ילדו.  

 ולהימנע ממנו.

נגיעה ועיבוד כאבי הילדות לצד  ,  בילדותו  חקירת עולמו הפנימי של ההורה בהקשר להורות שלו, להורות אותה חווה

עותיות לקידום הטיפול בילד )פרייברג,  מן משהינ , דוריות-ןתוך התייחסות להעברות ביושלו המושלכים על הילד 

את המשולש ההורי של  כן  ו לטיפול הערכה נחקור את המשולש ההורי של ההורים לילד המופנההבתהליך   (.2011
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נחקור גם את המשולש ההורי של ההורה אל מול הוריו שלו. ניתן לעשות זאת באמצעות  ,הוריהם שלהם. בנוסף

 משפחת המוצא ואדפטציה של השאלות הנ"ל.ראיון פתוח אודות 

 

 של איריס )אמא של אייל(  הוריהמשולש ה –דוגמה קלינית  

 

 

 

 

 

מתוך עבודה   , באופן זה.  איילמשולש הקונפליקט של  להדמיון המשמעותי  את  איריס  משולש ההורי של  בלראות  ניתן  

את עוצמתם  עם האם. תופעה זו הינה שכיחה ומדגימה מידת ההזדהות של אייל על ללמוד ניתן , משולש ההוריעם ה

של  איריס נוטה להדחיק רגשות  האדיקות במתוך הכך למשל, (. Minuchin, 1974)העברה בין דורית  של תהליכי 

    .בחייו הפניםשבהגנות של אייל מאסיבי ההשימוש ניתן להבין טוב יותר את , ועצב יחס חיובי לעצמי, כעס

 

 רגשות "יילוד"

-)רבעון  היכולת לזהות רגשות ולבוא איתם במגע מתפתחת ומשתכללת עם הגיל, במידה ומתרחשת התפתחות תקינה

כך למשל,  . הבסיסיים ביותראלו . ילדים צעירים לעיתים מתקשים להבחין בין רגשות שונים, כולל (2016דמתי, 

  מהווים אין זה נדיר כי ילד בגיל בית ספר יסודי יגיד "אני כועס" במקום "אני עצוב". זיהוי הרגשות ושיומם בטיפול  

המשפיע על היכולת דבר שיפה לזמן מסך, ילדים ובני נוער מרבים בחעידן הנוכחי בו במיוחד ב ,משימות מורכבות

נסייע לילד לזהות ולשיים באופן  EDTבטיפול (. בדיוק בשל כך Olszewski, 2015)  שלהם לבוא במגע עם רגשות

ההתייחסות לכך בטיפול   . ונשים דגש על הבחנה בין הרגשות השונים ובשיום תקין שלהם ,ברור יותר את רגשותיו

"כשאתה אומר שזה קשה לך שפגעת באחיך, האם אתה מתכוון שאתה  ות כמובאמצעות התערב למשלמתבצעת 

"כשישבת וחיכית לי נראית לי   למשל או ;"או אולי גם וגם? ?או שאתה מרגיש אשמה על כך ,מתבייש במה שעשית

בהדרגה יכולתו של הילד מעין אלו, מתפתחת  בעזרת התערבויות ממוקדות רגשעצובה, האם את מרגישה עצב?". 

 .זהות ולהכיר את רגשותיו השוניםל

 

 

 

 הימנעות•
 ריצוי•
  היפוך תגובה•
 התפרצויות זעם•
הפניית כעס  – לעצמי יחס שלילי•

ואלימות כלפי העצמי, דרישות 
 ( רגשות ורצונות אדפטיבייםF) .בלתי מתפשרות מעצמי

 יחס חיובי לעצמי•
 כעס•
 עצב•

 

(A )רגשות חוסמים 
 חרדה•
 בושה •
 אשמה•
 

S 

(D )הגנות 
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 עבודה עם חרדה

ממש התעורר,  כלשהו  רגש אדפטיבי  כי  חשובה מאוד, משום שהיא מאותתת    אבן דרך  הופעה של חרדה בטיפול הינה

מתח  (במישור הגופני    יכולה להתבטא(. החרדה  Davanloo, 1980עשן מאותת על קיומה של אש )באותו האופן בו  

בלבול( ובמישור התפיסתי )טשטוש  ו   (, במישור הקוגניטיבי )קשיי ריכוז, הזעה, דופק מואץכאב ראשבגוף, בחילה,  

ת המצוקה, השיתוק וחוסר  וכאשר החרדה באה לידי ביטוי באחד ממישורים אלו או בכמה מהם, תחושראייה(. 

כאשר החרדה מתעוררת בחדר הטיפול, חשוב שהמטפל ינטר  מכאן, ש .ויכולת התפקוד מצטמצמת ותגוברהאונים 

 (.1997ויווסת אותה באופן מידי )מקאלו, 

ילדים והוריהם    ן מזוהות על ידיפעמים רבות אינ   הגופנית, הקוגניטיבית והתפיסתית,  הללו,   קבוצות התסמיניםשלוש  

להגביר מודעות לחלקי הגוף  כדי לעבוד נמרצות עם הילדים  EDT-לכן, על המטפל ב. חרדהמופעים שונים של כ

וכן על זיהוי  ;"מה הבטן שלך אומרת לך?" ,המשתתפים בחרדה: "בוא נבדוק מה אתה מרגיש באזור הכתפיים"

מרגיש "  ,"האם אתה מתקשה להתרכז?"  ,וסימון קוגניציות ותחושות: "האם אתה מרגיש שקשה לך עכשיו לחשוב?"

נסתמך בעיקר על הבהרת   EDT-אך ב  ,יכול להתבצע בשלל דרכיםוויסות החרדה לאחר הזיהוי שלה     .כאב ראש?"

אשר מוביל בתורו להופעתם של רגשות חוסמים    ,(Fגירוי )פנימי/חיצוני( מוביל לעלייה של רגש )  בוהרצף הסיבתי  

(A( ולכן להישענות על הגנות )D.) 

שכלול הרחבת היכרותם עם עולמו הפנימי של הילד ונתמקד ראשית ב, בעבודה עם ההורים  לעבודה עם הילד  במקביל 

: "בכל פעם  מול הורים יכולה להיותאפשרית התערבות  ,למשלשלו. כך עי החרדה מופ  אתהזיהוי שלהם מיומנות 

הדבר   ,אחיו )גירוי(לאולי כאשר תשומת הלב שלכם מופנית שלרועי יש כאבי בטן, יכול מאוד להיות שהוא חרד. 

חיבור ההורים  לאחר . (Dוהתנהגות נוקשה ) (Aחרדה )אצלו מעורר רגש זה (, וFעצב ) או  גורם לו לחוש כעס

סת את  וולילדם לוהם יכולים לסייע לעצמם  ןבהם דרכיונציע להם ביחד איתם נבדוק לתהליך שעובר על ילדם, 

 .יסותה בכל דרך שהמטפל מכירועל ידי גירוי החרדה של ההורים וסיוע בולמשל  ניתן להדגים זאת    .שעולות  החרדות

 

  עבודה עם הגנות

המעוררים ( Fעל הנפש מפני רגשות ורצונות אדפטיביים )שמור לוא ה (D) ההגנות ן שלתפקיד, EDT-על פי ה

משתמשים  ילדים  ת בהן  ההגנו  (.McCullough, 1997)תם  יעל ידי הימנעות מחוויוזאת  (,  Aאשמה, חרדה ובושה )

באופן שונה מאשר אצל מבוגרים  בדרך כלל באות לידי ביטוי עצב או רגשות אדפטיביים אחרים, פני כעס, ב

(Gilbert, 2004 .) כי  מתוך ניסיוננו הקליניכאשר יש ניסיון להתייחס למנגנוני הגנה אלה בחדר הטיפול, מצאנו 

תנועתיות חסרת  ב כמו גם "לא אכפת לי",-ו "לא יודע", "לא מקשיב לך"-ילדים לעתים קרובות יגיבו לשאלותינו ב

נראה שיש צורך בעבודה רגישה ועדינה לפיכך,    .חוסר עניין בולטהבעת  מנוחה, נבירה במשחקים ובחפצים בחדר או  

 : כליםנותנת מענה באמצעות מספר ( 2003 ;1997מקאלו ), צורך אליו עם ההגנות במסגרת הטיפול
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כל התנהגות לא אדפטיבית, בתוך כך, עצמו. בינו לבין מטפל מזהה את  ההגנות ה :ההגנותאמפטי של זיהוי  .1

באופן טנטטיבי   ןממליצה להצביע על ההגנות באופן אמפטי ולפרשהיא הגנה. דומה מזוהה כחריגה, מוזרה וכ

 .  (A) , אשמה או חרדהכדי למנוע בושהב

"שמת  להבהרה יכולה להיעשות באמצעות התערבות כמו דוגמא(: קלריפיקציה) הבהרת ההגנות מול המטופל .2

מה שאתה רוצה?".  בכל פעם שאני לא מסכים לעשות( Dשאתה מבקש סליחה ומשתדל להתנהג מאד יפה )לב 

כשאני לא מסכים,  (F) "אולי אתה כועס :מתאר את תפקידהגם כחלק מהבהרת ההגנה, נפרש אותה באופן ש

 ."(D) ( ובמקום זאת אתה מתנהג יפה?A) אולי אפילו מפחיד לכעוס עלייאו , עליי אבל לא נעים לך לכעוס

בשלב זה   :הצורך האדפטיבי בהתפתחותה של ההגנהבאופן שמתקף את ,  נייםהצבעה על רווחים ראשוניים ומש .3

 . להבין למה הוא משתמש בהןכך שיוכל  ,  שלו  נסייע למטופל להכיר ברווחים הראשוניים והמשניים של ההגנות

לדוגמא: "אולי כשאתה ממש נחמד ועושה את כל מה שאני אומר, אתה מרגיש אהוב )רווח משני( ואולי אתה 

 " )רווח ראשוני(.יותר  מפחד שאם לא תעשה את זה אני אכעס עלייך או לא ארצה שתבוא אליי

מנת לעזור על בעקבות שימוש בהגנות שאינן אדפטיביות, הצבעה על המחירים היקרים שהמטופל נאלץ לשלם  .4

"כשאתה עושה את זה, אתה אף פעם לא מקבל את מה שאתה : כך למשל ניתן לשקף למטופל כי  ןעליהלו לוותר  

  את המטופל   לגייס, אנו מנסים למעשה  רוצה ואז אתה מתוסכל ועצוב, ואפילו כועס ומרביץ לעצמך". באופן כזה

 . ריהןשלו את מחי מתוך הבנה על השימוש בהגנות לא אדפטיביותלוותר 

 

  יםבילד EDTטיפול וגמה לדאייל:  –תיאור מקרה 

)הגנות, רגשות חוסמים ורגשות  להתערבות בכל שלושת קודקודי משולש הקונפליקט מתייחסת הדוגמה הבאה 

בטא עצמי  למטפל  מסייעת ל  טכניקה זו .    " הכפיל הפסיכודרמטי"טכניקת  שימוש בבעזרת טיפול במשחק ואדפטיביים(  

, להביא לידי ביטוי רגשות  לפגוש קונפליקטים מודחקים  את המטופללקדם  , במטרה  ומורכב יותר של המטופלמורחב  

 (. 1991ולמצוא את הספונטניות והמשחקיות שבו, תוך מתן תחושת תמיכה ובטחון, )ארצי, ומחשבות נעלמים  

 Realביסס המטפל ברית טיפולית, פגישה המובאת בפגישות שקדמו ל  .9 לקוחה מפגישה מספרבאה וינייטה הוה

Relationship כעס ויחס חיובי   של מאחר והמטפל זיהה כי אייל חרד מאוד מפני רגשותפל. ווקשר בטוח עם המט

ניהם.  י"מותרים" במסגרת הקשר ב  הובכך אותת לאייל כי רגשות אלבטיפול  הביע רגשות אלה  וא הקפיד ללעצמי, ה

 Real-אפשרה למטפל להיחוות על ידי אייל כר שאתוך נוכחות  ,תה בהדרגההבעת רגשות אלה על ידי המטפל נעש

Person.את , כמו גם היטב אותה כירהובעבר לטכניקת הכפיל נחשף כבר בנוסף, בשלב זה אייל  , שאינו מאיים

  ת הרגש וביטויו. יעודדת ומאפשרת את חווימסביבת הטיפול כ

בצמוד   מארגן את המרחב ללחימה.ו לים ונשקמארון המשחקים חיימיד מוציא נכנס לחדר הטיפולים,  ייל א

 מתחיל המשחק כך עשה גם בשתי הפגישות שקדמו לכך. בית עץ בו מתגוררים אם ושני ילדיה.ממקם הוא 

לחמה מסתיימת אויב. בשלב השני המאייל מפגין תוקפנות רבה כלפי הו  החיילים נלחמים  בשלב הראשוןכאשר  

מו מבחינה שהוא מתקרב ומחביאה את יחייל" בדרך הביתה, א-פצוע. כאשר ה"ילד חייל" חוזר הביתה-ו"ילד

 השוקולד והגלידה שלו בקומה השנייה בבית, הרחק מהישג ידו.  
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 ( איפה השוקולדים והגלידה שלי?F - אייל: )בכעס מאופק

 : איפה זה? החבאתם לי את זה?המטפל ככפיל

 .טרה לעזור ליילד את הכעס האדפטיבי של איילבמ (F) המטפל מדגיש את הכעסניתן לראות כי 

 אייל: למה החבאתם? אמא, למה? )בטון שקט ונמנע(

דמות איך נקרא לאייל, : כן, למה אתן מחביאות לי? )בטון שקט(. אמא איפה השוקולד? המטפל ככפיל

 אחות?ה

 אייל: יעל

 יעל, איפה השוקולד והגלידה? תביאי לי את השוקולד.: יעל. המטפל ככפיל

באמצעות   ,הובילה להתגוננותש (Aחרדה )בו עוררו בדרך כלל ( F) כעסו של אייל וביטוי רצונותיו האדפטיביים 

חר שלא להצביע  ובבמסגרת המשחק, הוא גנה של אייל את מנגנוני הה מזהההמטפל כאשר (. Dריצוי והימנעות )

לפיכך,   במבוגרים, על מנת לשמר ולעודד את התפתחות המשחק.  EDT, בשונה מטיפול  בשלב זה  ההגנותישירות על  

 , כנועבאמצעות שימוש בטון דיבור שקטעצים אותה מ ו  ,של איילוהכניעה  החלקית צטרף אל ההימנעותמ המטפל

   . אל מול אחותו יל יוכל לבטא את רגשותיו החבוייםבוחן אם איהומאופק 

    בתפקיד יעל: לא תקבל!אייל 

 (D -תביאו, אל תעשו טובות )בקול כנוע  אייל: לא צריך שתביאי, אל

: כן, לא צריך את הטובות שלכן! אבל, מהההה, זה שלי! לא רוצה לוותר לה! אמממ! )שואג המטפל ככפיל

 שאגה שמאפיינת את אייל כשכועס(

, על מנת  החבוייםטא באמצעות טכניקת הכפיל את רגשותיו  עמדה הגנתית ומבלזוז מן הלהניע את אייל    מנסה המטפל  

 להוביל ליילוד הרגש. 

אייל: )שואג(. מרגיזות! מה אתן שמות לי בקומה השנייה )את השוקולד והגלידה?( רק בגלל שאתן גדולות 

 .(Fואני לא מגיע! )

 השוקולד שלי והגלידה גם.אתן מחביאות לי שם! חזרתי מהמלחמה וכואב לי ואני רוצה את : המטפל ככפיל

  ( אמא, תתני לי מחר?D - אייל: )בטון נעים ושקט

, הכעס חסימתבאמצעות  (D) להתגוננות( המובילה Aחרדה ) והדבר מעורר בו( Fתקרב לרגשות הכעס )מאייל 

 (.Dובבקשה מנומסת ) , מרצהבטון דיבור שקט בפנייה רכה אל האם,שינוי מהיר של טון הדיבור הכועס והחלפתו 

אל הריצוי והכניעה ( F)והרצון לקבל את השוקולד והגלידה ( F)מהכעס חשוב לשים לב שהמעבר החד של אייל 

(D ,) לביטוי ההגנתי.ר הובילה שאשהזעם והרצון לקבל את מבוקשו עוררו חרדה, מרמז על כך 

 אייל בתפקיד אמא: תכין שיעורים, אני אתן לך מחר

  (D)מקשקש על הדף(: הנה, הכנתי! )אייל 

          .אייל משתמש בריצוי על מנת להגן על עצמו כאשר הוא חרד
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 !הכנתי! אני מתנהג יפה כדי לקבל. הכי יפה שישהמטפל ככפיל: 

 .אייל: הכי יפה

הכי יפה, אפילו שאחרי שחזרתי מהמלחמה ואני רק רוצה להירגע בבית שלי ושיתנו לי את  המטפל ככפיל:

חייל" הכי טוב. זה לא תמיד כיף לי להיות כזה טוב. עכשיו זה -מה שבא לי ואני לא מקבל, אני עדיין "הילד

 .ממש לא כיף לי

בחוויה המשחקית.  ך שהיא לא פוגמת  ככפיל  טכניקת הבאמצעות    אשר מתבצעת  של ההגנהלקלריפיקציה    הדוגמזוהי  

(  "מתנהג טוב כדי לקבל")הנובע ממנה  תחילה, המטפל מצביע על ההגנות )"אני מתנהג יפה"( ומתייחס לרווח המשני  

   .("עכשיו זה ממש לא כיף לי"שלה ) אך גם למחירים

 אייל: תביאו לי את הגלידה!

 ואת השוקולד כן,המטפל ככפיל: 

 .אני לא מביאה לך כלום. אני אוכלת לךאייל בתפקיד יעל: 

 .אייל: זה שלי. את לא אוהבת את זה. את עושה לי דווקא

 מרגיזה אחת! המטפל ככפיל:

 אייל: אמממ! )שואג על יעל(

 . אייל בתפקיד אמא: אם אתה לא מתנהג יפה, אני שולחת אותך למלחמה, אייל

למלחמה. אני מתנהג יפה, אבל זה רק שלי ולא בא לי לוותר אמאל'ה, איזה מפחיד זה לחזור  המטפל ככפיל:

 . לה כל הזמן

רגשות  ואילו  ,אימו מאפשרת לו לבטא במסגרת יחסיהם אייל מספר אילו רגשות )חלקי עצמי(, באמצעות תגובה זו

הזדהות עם  בתגובה להם יש איום בנטישה ושליחה לעולם מסוכן. תהליך זה נעשה באמצעות לכן אינם מקובלים ו

מו מבהיר את ההגנות וחושף כי מנגנוני הריצוי יאייל בתפקיד אכך,    אגו האלים של האם.-התוקפן והפנמה של הסופר

(. המטפל מווסת את החרדה שעולה Aמו )י( נחוצים לו על מנת להתגונן מפני דחייה או גירוש על ידי אDוההימנעות )

על אף התחושה כי הוא  סה לסייע לאייל לחוות את הרגש המודחק, ומנ  (F = )כעס הרצון והרגשבאמצעות תיקוף 

 . מאיים

 אייל: למה שאני אוותר לה? תביאי לי את הגלידה, כלבה! אחות כלבה!

חזרתי מהמלחמה. כואב לי ואני רוצה את הדברים   (F)  בא לי להחטיף לך. את מעצבנת אותי!  המטפל ככפיל:

 (F) שלי

 .אייל בתפקיד אמא: אייל, תעזוב את אחותך

 (F - אייל: את לא מחליטה על השוקולד שלי )אייל מאגרף את ידיו מול הדמות המייצגת את אחותו

 פת ככה?וואו, אתה ממש רציני. תראה את הידיים שלך, מה מרגישה היד כשהיא מאוגר המטפל ככפיל:

 אייל: היא חזקה יותר מכולם.

 האגרוף חזק מאוד. מה בא לו לעשות לאגרוף? המטפל ככפיל:

 אייל: להתפוצץ. להרביץ לה. 
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 נראה שהאגרוף הזה מאוד רצה להרביץ. והיד חמה?  …ממש המטפל ככפיל:

 אייל: לא יודע, היא כמו אבן. 

 בממד הגופני.   שלו גם כעסהמטפל מסייע לאייל לחוות את ה

 חייל" שלך.-המטפל: תראה לה את הפרצוף של "הילד

 אייל: זה הפרצוף שלי )בוחר ממגוון קלפי "מרגישון"(.

 המטפל: זה לא צחוק הפרצוף הזה. איזה פרצוף זה?

 )מדגים: מאגרף כפות ידיים ושואג( . (F)אייל: כועס! כועס! 

 מזהה וממשיג את הרגש באופן עצמאי. , "מרגישון"טיבי, באמצעות קלפי יאייל חווה את הרגש גם בממד הקוגנ כעת 

 להחטיף לכן, לכסח אותך. אייל: בא לי 

 המטפל: בוא נראה במשחק מה בא לך לעשות.

 .המשחק במסגרת מד הדמיוניגם במ הזמנה לחוות את הרגש המטפל מציג 

 שמיע קולות מאבק(תוך שהוא מ, אייל משליך את הדמויות והופך את הבית)אייל: בא לי ככה 

  , ובכך המטפל לא נרתע ומהדהד את הקולות אותם משמיע אייל. אובייקטים במשחקתוקפנות כלפי אייל מפנה כעת 

 .  אף מבורכתהיא לחוש שהפניית תוקפנותו החוצה במהלך המשחק אינה מהווה איום ולו מאפשר  הוא

( והכעס שלי Dחייל" טוב )-כולם אומרים לי שאני כזה "ילד(. Fאני כועס בפנים, בפנים ) מטפל ככפיל:ה

 נתקע הרבה זמן בתוך הבטן. 

 (F - אייל: נמאס לי )מכה את הבית

(, אתה כועס  Fאתה רוצה לקבל את מה שמגיע לך. את מה שעושה לך כיף ) בטח שנמאס. המטפל ככפיל:

(, אז אתה מוותר הרבה  Aתעקש )( ואתה מפחד שעוד פעם תלך למלחמה אם תכעס ותFשלא נותנים לך )

 .(F) ועצוב שאתה מוותר הרבה פעמים, אתה מתוסכל( וכDפעמים והופך להיות ילד ממש, ממש טוב )

טיבי הכולל את שיום יקוגנ הממד הבשלושה ממדים:  מוביל המטפל לביטוי מלא של חווית הרגש , לאורך הדגמה זו

  רגשי בדמיון הממד הנחווית דרך אגרוף כפות הידיים( והממד של עוררות פיזיולוגית )ההרגש ממנו אייל נמנע, 

המטפל, באמצעות הרחקה משחקית, מדגים את הקשר בין שלושת קודקודי משולש הקונפליקט. . משחקאמצעות ב

(, A( כמעוררי חרדה )F)תייחס לכעס ולרצונות אדפטיביים  מכלומר, הוא מציג תיאור של הרצף הסיבתי כאשר הוא  

הרווחים מהשימוש בהגנות וגם   בנוסף, המטפל מדגיש את (.Dלהימנעות וריצוי ) בסופו של דבר  מוביליםוככאלה ה

בין  "לסכסך"במטרה  בגין שימוש בהגנות לא אדפטיביות. הדבר נעשההמחירים הכבדים אותם משלם המטופל  את

  אשר מובילה לביטוי הגנות  המעורר חרדהו אגו המעניש-סופרבין ההמטופל )הכוחות הבריאים( ל אגו של ה

(Davanloo, 1980.)   
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 בהורות  EDTדוגמה לטיפול איריס )אמא של אייל(:  –תיאור מקרה 

ההתערבות עם ההורים . EDTלפי גישת  נציג באופן תמציתי את עקרונות העבודה עם הוריםחלק זה של המאמר ב

שלושת השלבים הללו   ממשפחה למשפחה.   יםמשתנ   ם, שאורכם ועומקשלבים עקרוניים  שלושהעל  בעיקרה  נשענת  

( 2) ;תוך התייחסות למערכות היחסים עם ההורים והסביבה  ,( תיווך בין העולם הפנימי של הילד לבין הוריו1הם: )

כדי להדגים כל אחד משלושת      .מציאת חלופות ופתרונות להתמודדות בעת קונפליקט  (3)-עבודה עם המשולש ההורי ו

נשתמש בדוגמה של איריס, המבוססת בעיקרה על התערבויות המטפל וכן כוללת תוספות לצורך הצגת השלבים 

   . התהליך במלואו

 : תיווך בין העולם הפנימי של הילד לבין הוריו1שלב  

. (2017, )אסתר כהןמו הפנימי של הילד עולבין גשר בין ההורים ללהוות הוא מטפל ה בשלב הראשון, תפקידו של 

  הסבר הרצף הסיבתי משולש הקונפליקט של הילד בצורה פשוטה, תוך נציג להורים את  EDT, בשיטת לשם כך

ת . הבנת הרצף נותנת משמעו[(D) הגנהלביטוי ו (A) רגש חוסםל גורם, ה(F)אדפטיבי  רגשרוי שגורם ליג]

מסייעות   הבנות אלו . םולהתחבר אליה  אותם בעתיד ההורים יוכלו לזהותכך ש של הילד להתנהגויות לסימפטומים ו

לשיפור  מובילות ו את יכולתם להיות אמפטיים כלפיו ותלהורים להבין את תהליכי המנטליזציה של הילד, מגביר

 היכולת לסייע לו. 

 (F)ממוקדת ברצונות אדפטיביים דוגמא להתערבות 

לפעמים נראה שהוא   .(, הוא מרגיש מאוד לא בנוחFתך ועם אייל עולה שכאשר אייל רוצה משהו )י"מהפגישות א

הוא חייב לעשות משהו כדי להרגיע את עצמו ואז  רוצה דברים לגיטימייםהוא ( כתוצאה מזה שAנעשה ממש מתוח )

(D אחת השיטות של אייל .)( להרגיע את עצמו היא לוותר על כל מה שרוצהDלהיות נחמד ונעים לכולם ,) לנסות ו

ולפעמים מתפרץ בזעם  מתוסכל, לא מצליח לדאוג לעצמו מרגיש בעצם אבל בפנים הוא. (D) בעיני אחרים ןחולמצוא 

 . ", הוא יפעל כך גם כמבוגראו רוצה לפגוע בעצמו. אם ימשיך כך

 ( Fבביטוי כעס אדפטיבי ) ממוקדתדוגמא להתערבות  

( זה רגש מאוד F(. בשבילו כעס )Aמאוד )ח  (, הוא נעשה מתוFתך ועם אייל עולה שכאשר אייל כועס )י"מהפגישות א

(. כשהוא מפחד מהכעס שלו, הוא חייב לעשות משהו כדי להירגע. הרבה פעמים מה שמרגיע אותו זה לשמור Aמפחיד )

(. ככה הוא מוותר על כל מה  Dכאילו הוא לא כועס בכלל, ופשוט לנסות למצוא חן )(, להתנהג Dאת הכעס בבטן )

(, אבל בעצם בפנים הוא מרגיש מופסד ובסופו של D(, דואג לכולם )D(, נותן לאחרים מתנות רבות )Dשהוא רוצה )

(. האם Aהיות חרד ), כדי לא ל(D) הוא כועס על עצמו, ומכה את עצמוומייד , כלפייך דבר הכעס הזה חייב להתפרץ

 תרצי שנתמקד בכעס שלו ושלך על מנת לסייע לו לא לפגוע בעצמו עכשיו ובעתיד?"
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 המשולש ההורי : 2שלב  

,  ת הרגש של ההורהיחוויל  ולחתור   להחזיק בדעתו את המשולש ההורי היא  המטפל    המשימה המרכזית של  ,בשלב זה

במבוגר, כאשר אנו מתמקדים הפעם    EDTתהליך מקביל לטיפול    אוה  זה.  תוך ביסוס יחסים אמיתיים ומטיבים עמו

, שאת משולש הקונפליקט ההורי מתוך פגישה עם איריס, אימו של אייל  הדוגמנדגים זאת באמצעות    במשולש ההורי. 

 שלה הבאנו בשלב מוקדם יותר בטקסט. 

הוא   ,ק שאני קצת מעירהכשצריך לעשות שיעורי בית. מספיזה קורה כל הזמן  .לא קל לי עם איילאיריס: 

כועס ומתחיל לקלל: "אני דפוק", "אני אפס". פה אני יחסית יודעת איך להרגיע אותו, אבל הוא גם מתפרץ 

 שנהגתי. אתמול בזמן  למשלעליי ואני לא יודעת מה לעשות. 

 ?תפרצות שלו כלפייךכשאת נזכרת בהמה את מרגישה  .ני רואה שקשה לך אפילו עכשיואמטפל: 

 (D)בזמן האחרון מטרידים אותי גם דברים בעבודה איריס: 

 ?(D) שאלתי אותך שאלה ואת שינית נושאשמת לב ש הי, לאן הלכת? )בחיוך(מטפל: 

 .המטפל מצביע על הגנותיה של האם 

 , אני רואה. אני מאד מוטרדת... כשאתה אומרעכשיו איריס: 

 מרגישה כלפי אייל כשהתפרץ עלייך תוך כדי נהיגה? אם לא היית משנה את הנושא, מה היית מטפל: 

 . מעודד את המטופלת לחוות את רגשותיהממקד את השיח במשולש ההורי, והמטפל 

ל עצמו, אני מצליחה להגיב  כשהוא כועס עוגם  .מולו את הרגשות שלי י דווקא הרבה יותר מביעהאיריס: אנ

     .כמו שדיברנו

חוויה שלך, כדי שאני אוכל להבין אותך  נחזור יחד ל שם? רהומה ק. לרכב שובבדמיון  ניכנסבואי  מטפל:

 טוב יותר. 

האם מספרת כיצד אייל התפרץ כאשר גילה שלא יוכל ללכת לחוג כדורגל באותו שבוע, מאחר והמשפחה  בשלב זה 

 .(D) השתתקה ולא הגיבה, אך מפניו מתארת כיצד היא חשה שרוצה להימלטהיא  .נוסעת לאירוע משפחתי

 וואו, זה נשמע קשה מאד... מטפל:

 . בשניות.. 100-ל 0-מרגעים שהוא מתפרץ, וזה יכול להיות ה זה בככ איריס:

 אם לא היית עוצרת את עצמך, מה היה יוצא?   .תפרץ ברכבמכשאייל  בואי נתעכב על התחושות שלךמטפל: 

 .עליו הייתי צועקתאיריס: 

 שרצית לצעוק? ברגע הזה כשתקת. מה הרגשת אבל בפועל  מטפל:

  כעס איריס:

 מטפל: האם את מרגישה עכשיו את הכעס בגוף? 

 .גופניה ת הרגש גם בממד יהמטפל חותר לחוויו טיבייאת הרגש בממד הקוגנ  מתארתכעת המטופלת 
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 .אני לא כועסת עכשיואיריס: 

 מה הדבר הכי קשה בלחוות כעס?נראה שמאד קשה לך לכעוס. מטפל: 

 (A) שונאת את זה. הגוף שלי נכנס למתחאיריס: 

אם יהיה לך קשה נעצור. . בחדר ביחד לחוות את זה כאן ננסהעלייך. בואי נראה שהכעס מאד מאיים  מטפל:

 בגוף והיכן? המתח הזהאיך את חווה את 

 (Dונה מהר, לא יודעת לתאר בדיוק... )עאיריס: 

קח רגע יאבל בואי ביחד נ ,אני יודע שזה לא פשוט להישאר במתח הזהאת עונה לי מהר. שנייה... מטפל: 

 כדי לשים לב לתחושה הלא נעימה הזו בגוף. 

 פנימה ועונה אחרי דקה( יש לי תחושה כמו פרפרים בבטן ומתח גדול בכתפיים. )מקשיבה  איריס:

נכון? )רווח  הזה,, את חוסכת מעצמך את המתח באמת תחושות לא נעימות. אם את לא כועסת)נאנח(  מטפל:

 ראשוני(. 

 .אולי אתה צודקה ככה... לא חשבתי על זאיריס: 

 את הכעס שלך?  מה היית מפסידה, אם היית מעיזה לבטאמטפל: 

 שאלה המכוונת לזיהוי הרווח המשני. המטפל שואל 

 לא יודעתאיריס: 

 בית שגדלת בו. איך הביעו שם כעס? משפחה שלך, לבואי נלך לרגע לבמקומות אחרים את כועסת? מטפל: 

הזמן. אבא  )נאנחת( רק כעס הביעו שם. אמא שלי לא הפסיקה לצעוק, כולם היו חייבים לציית לה כל איריס: 

 מכות. נותן היה כשהוא  שלי לא דיבר, אבל ידעת שהוא כועס

מספרת על דרישה לצייתנות, על הפחדה על ידי ההורים, ענישה היא  איריס מתארת את ילדותה בהרחבה. בשלב זה 

מתארת כי חשה כ"עבד" שאמור היה למלא את דרישות הבית, ללא התייחסות לעולמה הפנימי  היא אלימות. ו קשה

 ולצרכיה ההתפתחותיים.   

פחדת נשמע שהיה הרבה פחד בבית שגדלת בו. עברת ילדות מאוד קשה שאף ילד לא אמור לעבור. מטפל: 

 נורא מההורים שלך.  

  .בשנייה שיכולתי התרחקתי מהםנכון... איריס: 

ך לזעם ולאלימות כלפייך וכלפי האחים הפ כעס ואלימות הפכו לאחד מבחינתך. הכעס של הורייך: מטפל

 אלימות והתפרצות זעם היא לא אחת מהן.   - יש הרבה דרכים להיות תקיפה . שלך

 זה נראה לי עד עכשיו אותו הדבר. אני מבינה שלא...  איריס: 

כלפיו אם לא תבטאי שום דבר ממה שאת מרגישה . לאיילבואי נחזור רגע נכון. זה שונה מאוד. מטפל: 

 עליו? ו זה ישפיע על הקשר שלכםאת חושבת ש, לא תכעסי ותציבי לו גבול, איך שהוא מתפרץברגעים 

זה  .(D) אוגרת ואוגרת ואז מתפרצת עליו ,תוקפן... או שהוא ילמד להיות כמוניהוא ילמד להיות איריס: 

.. .(D) מפחיד אותו, הוא אומר לי. ואז אני מרגישה נורא. שונאת את עצמי וקונה לו מתנות, מפצה אותו

  .כרגע אני נזכרת בזעם שלו במכונית ואני מרגישה עכשיו כעס כלפיו



17 

 

   במצוקה כרגע. מה קורה לך בגוף?נראית לי את  מטפל:

 (A)לנשום יש לי תחושת חנק. קשה לי איריס: 

 ברגליים? בידיים?מה עוד את מרגישה בגוף? . בך עוררמשהכעס  (A)את החרדה  את מרגישה מטפל: 

 .להבחין בין הכעס לחרדההמטפל ממקד את המטופלת 

 . אני כועסת עליו מאד. (F)יש לי זרמים בכפות הידיים. בא לי לשבור משהו איריס: 

  איך את מדמיינת שאת מבטאת אותו?בואי תני לעצמך רשות בדמיון לבטא את הכעס הזה. מטפל: 

 .(F)בא לי לתת לו סטירה מצלצלת על הלחי איריס: 

 , שאת סוטרת לו?את יכולה לדמיין את זהמטפל: 

 כן.איריס: 

 היכן את סוטרת לו?מטפל: 

 לחי הימנית שלועל האיריס: 

 ומה קורה? מטפל: 

 (D)איזה מפגרת אני. אוף,  הלחי נהיית אדומה ממש. איריס:

אותך  ומחליש . זה לא עוזר לך, רק מרחיק(D) עכשיו את תוקפת את עצמך, כמו שאייל עושה לעצמומטפל: 

 ממה שאת מרגישה. מה את מרגישה? 

אני ממש מרגישה (. Aאני ממש מתחרטת על כך )אשמה אני עצובה )בוכה(. למה עשיתי את זה?  איריס:

 (.A)חרדה  חנוקה.

 כי את מאד אוהבת את אייל, נכון?( A)את מרגישה אשמה מטפל: 

 מהנהנת וממשיכה לבכות(.)איריס: 

 את מרגישה את הרגש הזה גם בגוף שלך?  מטפל:

 כן... הייתי רוצה לחבק אותו עכשיו חזק...  איריס:

 את יכולה לדמיין את זה?  מטפל:

 בטח. )מתרגשת(איריס: 

ברכב לא יכולת להרשות לעצמך לחוות את הכעס ולבטא אותו, זה עורר כל הכבוד על האומץ שלך. מטפל: 

( F) וזה עורר בך כעס גדול רוי(ילהיזכר בתוקפנות של אייל ברכב )ג. עכשיו הסכמת שיתק אותךבך חרדה ו

   . (D) והתקפת את עצמך (A)אשמה ו (F)עצב  הרגשתודי מהר 

באופן  המטפל חוזר בתהליך הטיפולי המטפל מתאר לאיריס את הרצף הסיבתי כדי לסייע לה גם בוויסות האשמה. 

חוויתי שוב ושוב על הרצף שמציגה האם: כעס אדפטיבי שמוביל לתחושות עצב, חרדה ואשמה, ושימוש במנגנוני 

, ולהרחיב את  )"התרגלות"( יטואציה ליצור הב  היאהגנה לא אדפטיביים כמו התקפה עצמית. מטרת החשיפה לרגש 

באופן אדפטיבי  רגשות אלו  להשתמש בהיא תוכל    ,כך  .יכולתה של האם לשאת את רגשות הכעס והתוקפנות כלפי בנה

להוות סמכות  פרקטי -באופן הדרכתיסייע לאם המטפל י והצבת גבולות הוריים. בהמשך שלה לצורך בניית הסמכות 

   עבור בנה.  מגבילה
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המטפל מזהה את  : McCullough (1997)רצף ההתערבויות על פי הלכה למעשה את ממחישה איריס הדוגמה של 

הרווח הראשוני והמשני של ההגנות,   מבצע בדיקה שלהפונקציה שלהן,  מפרש את  ו  מבהיר את מטרת ההגנות,  ההגנות

. בכל אחד אלו עקב מחירים יהןלוותר עלמעודד אותו ו המחירים של השימוש בהגנותודק יחד עם המטופל את ב

שיום שלה והבהרת הרצף  ,  מהשלבים עלולה להתעורר חרדה ועל המטפל לווסת אותה באופן מידי על ידי זיהויה בגוף

 .   נוספות המוכרות לוהמטפל יכול להציע דרכי ויסות חרדה  ,כמו כן .הסיבתי שגרם לה

 : מציאת חלופות ופתרונות להתמודדות בעת קונפליקט  3שלב  

  . מותאמות ויעילותתגובות הוריות של ותכנון  הנסייע להורה בהבניי שתואר בשלבים הקודמים, תהליך הלאחר 

זה  נחתור למציאת פתרונות ודרכי פעולה יעילות ומתאמות להורה ולילד. תהליך  ,באמצעות שאילת שאלות ,תחילה

ולהיעשות לאחר היכרות עם ההורה ויצירת  עליו להיות מותאם להורה הספציפי ולילד הספציפי,  ,  עשוי להיות ממושך

לימוד מיומנויות הוריות הכוללות אלמנטים חשובים התורמים  בנוסף, אנו רואים חשיבות רבה בקשר בטוח עימו. 

לד ופתרון בעיות הדדי  י-יקטיביות המדגישות שיח הורהי לחיי הרגש של הילד, לצד גישות עכשוויות אינטרסוב

(, לפיה תהליך התקשורת צריך 2017. דוגמא לכך היא סכמה שפותחה על ידי כהן )בתוך כהן, כאמצעים יעילים

 לכלול ארבעה רכיבים: 

  תוך שיקוף שלהם. ,הרגשתוו תיאור התנהגות הילד וניסיון לנחש את מטרותיו, רצונותיו .1

 מטרותיו ורצונותיו של הילד.  תיקוף  .2

 מדת ההורה, רגשותיו ודרישת המציאות.  הצגת ע .3

שיח בדבר מציאת פתרון קונסטרוקטיבי לפער שמתגלה בין רצונות הילד לבין עמדת ההורה או לבין   יצירת .4

 דרישות המציאות. 

יות  מסייע להורה לשוב לתחושת פוטנטממוקדת רגש על פי המשולש ההורי,  לאחר עבודהסכמה זו ותרגולה,   דלימו

 . תגובותיו בעתות קונפליקטולתכנן את 

  

  EDTאתגרים בטיפול בילדים באמצעות 

 הצלחת הטיפול מותנית בטיב הברית הטיפולית עם ההורים

ככל שהילד צעיר יותר, כך מספר  הברית הטיפולית.מחלק בלתי נפרד  מהוויםההורים  - בכל טיפול בילדים

- (. ואולם, ב2004, גדול יותר )בר שדה, (auxiliary ego) מסייעהפעילויות שההורים צריכים לתמוך בהן, כאגו 

EDT  אם הוריו לא יוכלו לשאת את  רגשותיו החסומים, להוליד אתלילד הדבר נכון כפליים, שכן גם אם נסייע

העצים את הפגיעה  עשוי לאף  מהלך טיפולי שכזה  , ורגשותיו, יהיה קשה לילד לבדו להכיל את החרדה המתעוררת בו

במילים אחרות, ללא התפתחות והתקדמות במשולש ההורי, לא תוכל להתקיים התפתחות במשולש  לד חווה. שהי

עבודה מקבילה על המשולש ההורי מסייעת להעמקת הברית הטיפולית עם ההורים,   .הקונפליקט של הילד המטופל

בו ובתהליך שלהם האמון שכן יכולת ההורים לבא במגע עם רגשותיהם החסומים מול המטפל מגבירה את תחושת 

 . מסייעת להאצתו, דבר אשר מטבע הדברים מחזק בתורו את הברית הטיפוליתכך ו הטיפולי



19 

 

 םההתלות של הילדים בהורי

שאינם מקובלים  וביטויי עצמאות הוריו והיותו תחת חסותם, מקשה עליו לבטא רגשות עם של הילד התלותי הקשר 

הכעס האדפטיבי של הילד יוצר אתגר מכאן, שעלול להתעורר מול הורה נוקשה ותוקפני.  אשר  ובפרט כעס    ,על הוריו

המטפל מצטרף להורים  שמתקפת את כעסו של הילד עלולה לסמן לילד ש , היעדר תגובהגיסא מיוחד למטפל. מחד

את חווית הכעס  להקפיד לתקף המטפל על , ולכן (עם התוקפן)הזדהות  ו מותיר אותו במצוקתו לבדוכך הוא  בכעסם

,  זעם כלפי הוריואו  עלול לסכן את המטופל בכך שיעודד אותו להמשיך ולבטא כעס המטפל , גיסא של הילד. מאידך 

. מכאן, שהמטפל יכול הפסקת הטיפולאולי אף מוביל לאו מצד הוריו ה נוספת ידחיחושף את הילד לוכך הוא 

מנוהל   גם אתגר זה  . Osimo & Stein, 2012))רונית כהן אצלעצמאות  עודד ביטויי כעס וללהתקשות פעמים רבות  

כך לאפשר העבודה על המשולש ההורי, המאפשרת להורים בהדרגה לתת מרחב ונפרדות לילד, ובטיפול באמצעות 

 ביטוי רגשות אותנטי ומובחן.לו 

 מוטיבציה טיפולית

הילדים לא תמיד מבינים    EDT-, בCBTבניגוד לגישות טיפוליות ישירות יותר כגון י ( מציינת כ2004)גילברט 

באו לשחק או לדבר על הם לעיתים הצעירים שבהם אף מאמינים שעד כדי כך ש, מה הם יכולים להרוויח מהטיפול

טיפול  אי הבנת המטרה הטיפולית עלולה לגרום לשעמום, אדישות ורצון לנשור מהטיפול.  מה עשו בבית הספר. 

EDT מוטיבציה טיפולית ירודה או חוסר בהירות לגבי  , ולכן הינו טיפול המחייב את המטופל לחוות רגשות קשים

כבר  מקפיד טפל על מנת להתגבר על אתגר זה המהתהליך עשויים להקשות על ילדים ונוער להיתרם מטיפול זה. 

רווחים ומחירים של ההתנהגויות  שקף לועל ההגנות הלא אדפטיביות של המטופל  לזהות ולהצביע בתחילת הטיפול

  במטרה לסייע לילד להחליט ולבחור בשינוי. וזאת  שהוא מעוניין לשנות,

 

 סיכום

במאמר זה הדגמנו את השימוש  מאוד.    מועטהכאמור  הינה    EDT-טיפול בילדים בגישת האודות  הספרות המקצועית  

  מתוך הכרה ביעילותה של הגישה,  בהורותובטיפול    ומקאלו בטיפול בילדים  ימואוז  ה שלנטצייבאורי  EDTבעקרונות  

בילדים ובמבוגרים זהים,    EDTבהם אנו משתמשים בטיפול כלי ההתערבות  .להאיץ את התהליך הטיפולי המסייעת

אישיותם המתהווה ואת תלותם  שלאך בטיפול בילדים השימוש בהם הוא זהיר יותר, במשורה, תוך לקיחה בחשבון 

ת וניתנ  EDT-בצד זאת, הדגמנו במאמר זה כיצד הנחות היסוד ועקרונותיה של גישת ה  בהוריהם כסוכני שינוי.

משחק ותוך שימוש בטכניקות מעולמות הטיפול  בבאמצעות טיפול ישמן ליטיפול בילדים, וכיצד ניתן הלהכללה על 

 בהבעה ויצירה.  
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 כותביםעל ה

מרצה בתוכנית לפסיכותרפיה ממוקדת קצרת מועד  פסיכולוגי קליני וחינוכי מומחה,  – שטרית-אבישי בן

ובשירותים פסיכולוגיים  באוניברסיטת בר אילן, בשירותים פסיכולוגיים בבתי חולים, בקופות החולים השונות 

מלמד ומעביר   של ד"ר פרוציו אוזימו בישראל.את ימי העיון  כנית של טיפול דינמי חוויתי ומרכז  וחינוכיים. בוגר הת

לטיפול דינאמי    בעל קליניקה פרטית בתל אביב  ממוקד.ה דינמי  ההשתלמויות וימי עיון ופרסם מאמרים בנושא הטיפול  

 אינטגרטיבי ממוקד.  

בעבר אחראית הצוות הפסיכולוגי  פסיכולוגית שיקומית מומחית ופסיכותרפיסטית ממוקדת.  – יפעת-הילה בר

כנית לפסיכותרפיה ממוקדת באוניברסיטת בר אילן, ובמרפאת טורט ובמחלקת נפרולוגיה, ביה"ח שניידר. מרצה בת

ובמבוגרים. פרסמה ספר ילדים   בילדים השרוןמדריכה באגודה לפסיכותרפיה ממוקדת ומטפלת בקליניקה ברמת 

 בנושא תסמונת טורט.    ומטפלים ומדריך הורים

את תחום הטיפול בילדים נפגעי טראומה  ריכזה פסיכותרפיסטית ממוקדת, ( ו.M.Aמטפלת באמנות ) –  גלי לוין

אלימות  ,  מורכבת  טראומהפוסט    ,צוותים בנושאי פגיעה מיניתמטפלים וופגיעה מינית במרכז "חוכמת נשים", מדריכה  

בר אילן ובמכללה לחברה ואמנויות,  אוניברסיטת כנית לפסיכותרפיה ממוקדת בומרצה בת . קבוצותו במשפחה

 . יותקבוצות טיפולמנחה לאנליזה קבוצתית, הישראלי קנדידטית וחברת המכון 

ילד במכון -לפסיכותרפיה הורהכנית וממוקד, בוגר התדינמי מטפל בפסיכודרמה ופסיכותרפיסט  – בירן-טל רחמים

בילדים ובנוער  ,מנהל היחידה לטיפול בגיל הרךהאוניברסיטה העברית בשיתוף אוניברסיטת סן פרנסיסקו.  –חרוב 

תוכנית ייחודית   –, מפתח תוכנית חוסן מדריך צוותים טיפוליים בטיפול קצר מועד בילדיםמלמד ו  במרכז ד"ר טל, 

 . אודות פיתוח חוסן רגשי של ילדיהםהורים לילדים בגיל הרך  המדריכה
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