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 למצוא מקום לנפש: 
אבני יסוד בעבודה סוציאלית פסיכודינמית

)עורך( אלפנדרי  רוני 
ירושלים: הוצאת כרמל, 2018, 331 עמודים.

הספר מאגד בתוכו חשיבה קלינית וחשיבה תיאורטית פסיכודינמית אודות דרכי טיפול 
הספר  הסוציאלית.  העבודה  מתאפיינת  שבהן  מגוונות,  מקצועיות  במסגרות  עכשוויות 
מציע דרכים שונות להתבוננות ולהתמודדות עם האתגר הטמון בתהליך הטיפולי. את 
בהוראה  בטיפול,  העוסקים  )עו"סים(  קליניים  סוציאליים  עובדים  כתבו  הפרקים  כל 
ובמחקר. הפרקים משלבים המשגה תיאורטית רחבה עם הדגמות קליניות, המבהירות 
עבודה  במסגרות  הטיפולית.  לפרקטיקה  התיאורטיים  המושגים  של  הרלוונטיות  את 

שונות שבהן מעורבת העבודה הסוציאלית.
ההקדמה של עורך הספר, רוני אלפנדרי, מציגה את ארבעת העקרונות המארגנים 
תוך-נפשי  בין  השילוב  הלא-מודע,  של  מקומו  הפרטנית:  הטיפולית  המתודה  של 
ובין-אישי, עקרון הדפוסים החוזרים והשתקפותם במפגש הטיפולי, וההנחה כי טיפול 
התכנים  ועל  הטיפול  תנאי  על  המשפיע  מסוים,  תרבותי  בהקשר  תמיד  מתנהל  פרטני 

המתאפשרים בו. 
בעבודה  הפסיכודינמית  בטכניקה  עוסק  הראשון  השער  שערים:  שלושה  בספר 
סוציאלית. השער השני עוסק בסוגיות נבחרות בטיפול פסיכודינמי בעבודה סוציאלית. 

השער השלישי עוסק במשברים ובסיומים בטיפול פסיכודינמי. 
וסימבוליים",  קונקרטיים  אספקטים  הטיפולי:  המרחב  "יצירת  הראשון,  הפרק 
במפגש  ומתמקד  הטיפול,  של  ההתחלתי  התהליך  את  בוחן  אלפנדרי,  רוני  מאת 
הטיפולי הראשון. המחבר משלב ביד אומן בין תיאור מקרה לבין אלמנטים טיפוליים, 
הטיפול,  והמטופל בתחילת  דן בחרדה של המטפל  הוא  תיאורטי.  באופן  כפי שהוצגו 
למטפל  המסייעת  התקווה,  בחוויית  עוסק  הוא  בהמשך  להבינה.  דרכים  אחר  ומגשש 
את  להנחות  הפרק  מטרת  יוצרת.  הראשונית  שהחרדה  הרגשי  בלחץ  לעמוד  ולמטופל 
דיון  בפרק  יש  כן  כמו  הטיפולי.  התהליך  את  שתאפשר  כך  הרגשית,  הסביבה   הבניית 
הפגישות,  ותדירות  הזמן  מסגרת  זה  ובכלל  הטיפולי,  והחוזה  הטיפולית  הברית  על 

עמימות המטפל, החיסיון הטיפולי, אי היענות לצרכים קונקרטיים ותשלום. 
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מרחבי  של  הצטלבות  אינטגרטיבית:  פסיכו-סוציאלית  "הערכה  השני,  הפרק 
הפסיכו-סוציאלית,  ההערכה  נושא  את  מציג  שבאר-שפירא,  דניאלה  שכתבה  חיים", 
ומדגיש את ההתמודדות המורכבת עם המרחבים השונים של הפונה. מוצג מודל רב-
סביבתי- )אתני(,  חברתי-תרבותי  מרחבים:  כמה  רקע  על  מובן  האדם  פיו  שעל  ממדי, 
המודל  על  פועלים  המרחבים  על  נוסף  ותוך-אישי-נפשי.  משפחתי-בין-אישי  קהילתי, 
המרחב  דימוי  את  אהבתי  ממנו.  ומושפעים  עליו  המשפיעים  והזמן,  המקום  צירי  גם 
שבהם   ,)ESCHER( אשר  קורנליס  מאוריץ  ההולנדי  הצייר  של  לציוריו  התלת-ממדי 
אפשר  שאי  עד  לדמות,  הופך  ורקע  ליציאות  הופכות  כניסות  לירידות,  הופכות  עליות 
באמירה  הוא  המאמר  של  המשמעותית  התרומה  ומוכלל.  כולל  וסיום  התחלה  לזהות 
מרמת  מושפעות  בחברה  אנשים  של  ומשפחתיות  בין-אישיות  תוך-נפשיות,  שחוויות 
או  אפליה  דיכוי,  בצל  שחיים  מציינת  הכותבת  יתר.  זכויות  של  מהעדרן  או  קיומן 

השפלה הופכים למבנים תוך-נפשיים של הזדהות והפנמה. 
פיתוח  מוצג  פלס,  רות  שכתבה  נגדית",  והעברה  העברה  "על  השלישי,  בפרק 
כלל  בדרך  והמטפל.  המטופל  בין  היחסים  של  ופרשנות  הבנה  הכלה,  המושגים  של 
שבו  האופן  את  וכן  והמטופל,  המטפל  של  ההתקשרות  מערכת  את  היחסים  משקפים 
נרחבות, המציגות  דוגמאות  יש  הם מתבטאים במסגרת הספציפית של הטיפול. בפרק 
את העיסוק ביחסי ההעברה ותנועת המטוטלת בין ההווה והעבר, הפנטזיה והמציאות. 
התוספות הייחודיות של פרק זה הן בהצגת ההעברה התרבותית וראיית ההעברה כהיבט 
בהתייחסות  נחתם  הפרק  מגדרית.  בהעברה  העיסוק  וגם  קדומות,  דעות  של  מודע  לא 

מעניינת להעברה שלנו כאנשי מקצוע למקצוענו — עבודה סוציאלית. 
טכניקות  בלום  יואל  מציג  דינמיות",  התערבויות  של  "טכניקות  הרביעי,  בפרק 
למסגרת  בהתאמה  טיפולי  מרחב  בכל  להשתמש  אפשר  שבהן  מגוונות,  טיפוליות 
ולאוכלוסייה המטופלת. הפרק מונה בעיקר טכניקות התערבות כמו הקשבה, שתיקה, 
ואינטגרטיבי,  יפה  באופן  כתוב  הפרק  אומנם  ועימות.  פירוש  שיקוף,  הבהרה,  שאלה, 

אך הוא בסיסי למדי, וחבל שהכותב לא שילב ביבליוגרפיה בגוף הפרק. 
עובדות  של  הטיפולי  "המפגש  החמישי,  בפרק  נפתח  הספר  של  השני  השער 
שבהם  השונים  האופנים  את  מציג  הפרק  באום.  נחמי  שכתבה  אבות",  עם  סוציאליות 
הגבר ככלל ודמות האב בפרט באים לידי ביטוי במסגרת הטיפולית, זאת לאור תפיסות 
שבהן  דרכים  ומציע  בוחן  הפרק  הישראלית.  בתרבות  עכשוויות  ותרבותיות  מגדריות 
תוכלנה מטפלות לפגוש מטופלים גברים מתוך חוויה פנימית שונה ואמפתית, שתוכל 
להפוך את ההתנגדות האפשרית למפגש טיפולי פורה יותר. בפרק זה מעניינת במיוחד 
על-פי  גברים,  שכן  גברים,  אצל  ותרגומה  הכעס  לחוויית  והאינטרפרטציה  ההמשגה 
באום, נוטים להביע את מצוקתם הרגשית בדרכים שונות מאשר של נשים, כגון בדרכים 

עקיפות ומעכבות ובהתנהגות כועסת ועוינת.
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ונועם גם — גישה פסיכודינמית לטיפול בילדים  הפרק השישי, "כספיון בסכנה 
והורים", מאת שירלי בן-שלמה, מביא את המרחב הטיפולי המיוחד בעבודה עם ילדים 
נועם,  של  המקרה  במשחק.  וטיפול  בדיבור  טיפול  בין  שילוב  מציג  הפרק  צעירים. 
המובא בפרק, מכמיר לב ומדגים את האוכלוסיות הקשות שפוגשים עובדים סוציאליים. 
כן  כמו  בילדים.  והמילולי בטיפול  נבנה המרחב הסימבולי  כיצד  ניתוח המקרה מראה 

מדובר בפרק על חשיבותה של הדרכת הורים. 
שכתב  והצעות",  מחשבות  במתבגרים:  הפסיכודינמי  "הטיפול  השביעי,  בפרק 
עם  ושונות  ייחודיות  פסיכודינמיות  עבודה  דרכי  מובאות  אלפנדרי,  רוני  הספר  עורך 
מתבגרים. כמו כן, מוצגים האתגרים העומדים בפני המטפל, כגון הדילמה בין נפרדות 
לבין שימור קשר ואינטימיות, המהדהדות את הקונפליקט שבו שרוי המתבגר. המחבר 
מציין את החשיבות שבגמישות ובפתיחות, וקורא למטפלים להיות רגישים לקושי של 

המתבגר לבטא מילולית את רגשותיו.  
עבודה  רגב  עירית  מציגה  זקנים",  באנשים  דינמי  נפשי  "טיפול  השמיני,  בפרק 
הייחודיות  המיומנויות  את  מפרטת  היא  בהם.  והמטפלים  משפחותיהם  זקנים,  עם 
זמן פסיכולוגית, על מחלות  ידע על חוויית  כגון  זו,  הנדרשות בעבודה עם אוכלוסייה 
זיקנה ועל תרופות רלוונטיות. היא מציינת את המטרות העיקריות של הטיפול הדינמי 
בגיל השלישי, הקשורות להתמודדות עם שינויים תלויי גיל, תוך קבלה של החיים ושל 
דיכאון  כגון  תסמינים  ובה  לזיקנה,  ההתנגדות  בתסמונת  הדיון  במיוחד  חשוב  העצמי. 
ותובענות. בפרק יש גם דיון בדרכי התמודדות עם אבל על אובדן אנשים קרובים, ירידה 

בתפקודים פיזיים וקוגניטיביים ובדימוי העצמי.
עבודה   — פיזית  למחלה  דינמית  פסיכותרפיה  בין  "המפגש  התשיעי,  הפרק  את 
את  המציגה  ארן,  עפרה  כתבה  כללית",  בריאות  בתחום  דינמי  וטיפול  סוציאלית 
הסטינג  של  המגוונים  וההקשרים  ומרפאות,  חולים  בתי  במסגרות  הנדרשת  הגמישות 
היא  ועוד.  מסדרון  שיחות  המטופל,  מיטת  לצד  שיחות  כמו  הלא-קונוונציונלי, 
הנפש.  של  הפנימי  המרחב  ולגילוי  עצמית  להיכרות  המלך  דרך  הוא  שהכאב   מציינת 
החולי,  אימת  עם  המטופל  את  מעמת  והחולי  הבריאות  בתחום  הדינמי  הטיפול 
והמטופל,  המטפל  שותפים  זו  לאימה  הגוף.  ובוגדנות  נצחיות  אי   הקיום, 
מראה  זה  מאמר  ובאומץ.  בפחד  ובתקווה,  בייאוש  ובהשלמה,  בהכחשה  מלווה  והיא 
את  ולצייד  המחלה,  עם  יותר  טוב  לחיות  החולה  לאדם  מסייע  הדינמי  הטיפול  כיצד 
המטפל בכלים להתמודדות עם חוסר האונים, שמצב המחלה מעורר. תיאורי המקרים 
שבעבודה  הקושי  את  וממחישים  מחשבת,  כמלאכת  בתיאוריה  ארוגים  העניין  מעוררי 

עם אוכלוסייה זו. 
מאת  בטיפול",  משבר  "מצבי  העשירי,  בפרק  נפתח  הספר  של  השלישי  השער 
שיכולים  קונפליקטים,  של  בפעולה"  "ביטויים  שוטח  הפרק  צ'ופרה-הופמן.  מרים 
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זה  להתרחש בזמן הטיפול, ומאתגרים את מסגרת הטיפול. תרומתו העיקרית של פרק 
היא הצגת מושג ההתנגדות על רבדיו ומרכיביו השונים והשימוש בו לטובת הטיפול. 
הפרק האחד-עשר, "מצבי משבר בחייו האישיים והמקצועיים של המטפל", מאת 
רוני לוי, עוסק בעולמו של המטפל, שלעיתים נתקל בקשיים אישיים ובמשברים. החלק 
עקיפה  טראומטיזציה  משנית,  טראומטיזציה  עם שחיקה,  להתמודדות  מוקדש  העיקרי 
ותשישות חמלה, הנובעים מהעבודה הטיפולית. הוא מראה שמטפלים מתקשים לשמור 
תלויה  אישיים  משברים  בתקופת  המטופלים  את  להכיל  ושהיכולת  ונפשם,  גופם  על 

ביכולותיו של המטפל להיעזר במערכות תומכות. 
מאת  טיפול",  סיומי  על  מחשבות   — נגמר  שאינו  "הסיפור  השנים-עשר,  הפרק 
כגון  טיפול,  סיומי  של  שונים  בסוגים  עוסק  גראור-פרנס,  ויעל  אראל-ברודסקי  הילית 
סיום חד-צדדי מצד המטופל, סיום מתוכנן, פרידה שאינה ידועה מראש וסיום חד-צדדי 
החרדה  ועל  פרידה  על  דינמית  פרספקטיבה  מתוך  התבוננות  בפרק  יש  המטפל.  מצד 
המלווה אותה, הקשורה גם לחרדת מוות. בסיכום הפרק מצוין שבטיפול שהגיע לסיומו 
שמפסיק  מהעבר  חפץ  על  שמוותרים  כפי  המטפל,  על  לוותר  המטופל  יוכל  הטבעי 

להיות רלוונטי.  
אחרית הדבר, "שיחתן של בני ארץ ישראל תורה היא — תרומתה הבלעדית של 
 — ספירו  הלוי  משה  מאת  הפסיכודינמי",  הטיפול  מלאכת  להמשגת  העברית  הלשון 
מביאה את תרומת השפה העברית על רבדיה ההיסטוריים לשפה הטיפולית העכשווית, 

ובוחנת את המקורות הראשונים של כמה ממושגי היסוד השגורים בשפה הטיפולית. 
בעיסוק  הספר  של  ייחודו  זה.  לספר  רב  זמן  מחכה  סוציאלית  העבודה  תחום 
במסגרות השונות שבהן עובד העו"ס הקליני, בשונה מההתייחסות הקונוונציונלית של 
הגישה הדינמית, שבה מתקיים המפגש הטיפולי בסטינג קבוע. עם קריאת הספר חשתי 
עוררות רגשית ואינטלקטואלית וראיתי שהספר יכול לשמש אותי בהרצאות בבית הספר 
לעבודה סוציאלית, וגם את עמיתיי, את הסטודנטים ואת המטפלים בשדה, ויכול לתרום 
הן למי שבקי בתיאוריות והן למי שאינו בקי בהן. בספר יש ניסיון להתמודד עם חוסר 

האונים של המטופלים, וגם של המטפלים המתמודדים עם אוכלוסיות קשות. 
עוד תורם הספר בהמשגות רעננות של מושגים קיימים, תוך הצגת זוויות חדשות 
רב-ממדית  התבוננות  ותוך  האנושי,  הסבל  ושל  חברתיות  בעיות  של  הקשרן  להבנת 
ורב-שכבתית, כפי שהיא משתקפת, לדוגמה, בפרק השני. הפרק עלול לעורר התנגדות 
מציע  הוא  אולם  בתקשורת,  כיום  המתנהל  קיפוח  סוגיות  על  המתלהם  השיח  לנוכח 
כולו ממצה  הספר  הזולת.  בקיפוח  ההכרה  כנגד  הגנות  למוסס  שיכול  מעניין,  קונצפט 
חוזקת  הרחבה.  הפסיכו-סוציאלית  והגישה  העמוקה  הדינמית  הגישה  בין  המפגש  את 
מתחיל  פרק  שכל  מרשים  במיוחד  המקרה.  והצגות  התיאוריה  בין  בשילוב  היא  הספר 

בהמחשה קונקרטית של הנושא באמצעות תיאורי המקרים.
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סוקרים ספרים

בעריכת הספר ניכרת טביעת אצבעותיו של העורך רוני אלפנדרי, שהוא גם סופר 
ובארגון הספר  ופרק  כל פרק  ביטוי באיכות הכתיבה, בארגון  לידי  ומשורר. הדבר בא 
כולו. גם שמו של הספר — "למצוא מקום לנפש" — משקף הן את איכויות המקצוע 

והן את היכולות של העורך ושל מחברי הפרקים. 

יהב  רבקה  סוקרת: 
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