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 הקונפליקט שבמרכז

 ןגירושי סכסוךהתמודדות של מרכז החרום עם מצבים של 

 : הקדמה

בדרך כלל מזמינים ליום עיון מרצה בגלל שהוא בעל ידע בתחום מסוים, חקר 

 בעל ניסיון והצלחה בתחום. בקיצור, מזמינים מומחה.שהוא את הנושא או 

של י מומחה בתחום אני לא מרגיש שאני מגיע להרצות בפניכם היום בגלל שאנ

דברים רבים  לא מביןולא יודע  אני מרגיש שאני להפך.ולי א ,רושיןיסכסוכי ג

ולהורים שאנחנו פוגשים,  הנושא קריטי לילדיםהסכמתי להשתתף כי . ושאבנ

נחשוב יחד ונחפש להבין ולמצוא ש חשובחשוב שלא נשאר לבד. מטפלים. לנו כו

ניסיון בידע וב דילמות שלנו וגםאנסה לשתף אתכם ב אני דות.דרכי התמוד

   בתחום הזה.שוסטרמן שנרכש במרכז החירום 

הטיפול בילדים אשר חיים בצלו של סכסוך גירושין חריף הוא אתגר עצום הן 

ייעוצית שבה אנו מטפלים במשפחות באופן מרפאתי והן -ביחידה הטיפולית

תי ומטפלים יימיביחידה האינטרנית, שבה אנו מטפלים בילדים באופן כוללני פנ

 בהורים במקביל.

לא מופנות רק בגלל שיש בהן סכסוך , לרוב נו למרכזיהמשפחות המופנות אל

של פגיעות מיניות, לעיתים קשים מצבים בגלל שנחשפו בהן בעיקר  אאל ,גירושין

אצל הורי ובעיות רגשיות והתנהגותיות ה קשיים בתפקוד ;אלימות ;בין אחים

 סכסוך גם ישנו המופנותמבוטל של המשפחות  חלק לאב ם זאתעילדים. ה

 .סכסוך הורי חריף, או כמו שאנו קוראים לזהגירושין 
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לבין מצבים של הזנחה, אלימות, פגיעות  הקשר בין מצבים של סכסוך הורי

 ישזה נושא שו , לנו תמיד ברורלא במשפחות אלה מיניות והתעללות רגשית 

 .  יותר לחקור אותולהבין וצורך  לדעתי

מורכבת מהורים  האחת המשפחות הראשונות שטיפלתי בהן בעצמי במרכז היית

וילדים אשר נפגעו מינית במשפחה  ,אשר היו נשואים אחד לשני מספר פעמים

אמרתי להם  פגעו אחד בשני. אחרי מספר מפגשים עם ההוריםאף ו ,בתחהמור

הם יבינהסבוך ר הבנתי כי הקש)שיש פיל בחדר שבו אנו לא נוגעים.  שאני מרגיש

. הם הביטו אחד םהצעתי שנדבר על הקשר ביניהמשפיע על ההורות שלהם( ולכן 

וכל לעמוד אבשני והביטו בי. אמרתי להם שאני מבין שהם חושבים שאני לא 

הם ככה שכנעתי אותם להתחיל לדבר. . םהקשות שיש ביניההרגשיות  בעוצמות

על החדר  – י שהם צודקיםאחרי כמה דקות הבנתו , "שיחה"ב םביניהפתחו 

הלכו הם יבינהחשבונות השתלטו עוינות ושנאה שלא ניתן היה להתגבר עליהן. 

פשוט לא  –ולי  .פצצה גרעיניתכמו כל אחת  והי שנזרקוהמילים  ,שנים אחורה

 היה לי מה להגיד להם....

בהם הורים מעבירים לילדיהם מטענים רגשיים עזים שחשוב לזכור שמצבים 

בהם ההורים אינם מקור לרוגע שמצבים , או עבורם מקור לסבלהמהווים 

 ,אולם. סכסוכי גירושיןמיוחדים להתפתחות אלא מקור לחרדה ופגיעה, אינם לו

הסכסוך בין ההורים יוצר לילד סביבה בה תבנית ברורה ש בסכסוך גירושין יש

ושין לא כל מקרי הגירכי  כמובןחשוב לזכור   נותר לילד אלא להשתגע.לא שבה 

הורים רבים מאד , יש שברבוודאי סוג של פרידה היא  הם כאלה, ולמרות שכל

 שמביא להקלה אצלם ואצל ילדיהם.באופן חים להיפרד ימצלשרבים 
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א גיבשנו שנים רבות אנו עובדים עם משפחות אשר הפכו לשדה קרב ועדיין ל

אולי יום  עובדים.אנו או איך עובדים אנחנו על מה  לעצמנו מודל עבודה ברור

  לחשוב כיצד ניתן לעזור לילדים והורים במצבים מורכבים כאלו.כזה יעזור לנו 

הרי ייאוש והרמת ידיים   כן מתכוון לספר לכם.אני אז אחרי הקדמה כזו, מה 

אנשי מקצוע הם לא תוכנית עבודה וגם לא עמדה אפשרית למי שרוצים להיות 

המבט של ההורים ושל ת אני אנסה לתאר את נקוד  בשדה המורכב הזה.

שלנו  הקשיים אתולצד זאת, ואולי בעיקר,   ,שאני מכיר אותהפי כ ,הילדים

, על שלנו בעבודה אנסה להציג קטעים מתוך הניסיון המצטבר המטפלים.

 מפוארים.הכישלונות הקטנות והצלחות הה

 עבודהתוצאה של כתבתי אני אבל הם  היום שאציג את המחשבות והראיונות

לכן אני רוצה לומר , ומית קשה, מקצועית ומתמשכת של כל חברי הצוותיום יו

על . תודה במרכז שוסטרמן צוות המדהים אשר עובד איתי יחדלכל התודה 

 . כל פעם מחדש לעבודה במצבים אשר נראים בלתי אפשרייםכנס יוכנות להמה

 

 םהלא פעם כאשר אני פוגש הורים שיש ביניאותי  ותאשר מעסיק סוגיותה תאח

זה כמובן קשור  ,טוב ?לכל אחד ותשאלה האם זה יכול לקרהיא הקשה  סכסוך

 (.?)גם לי ותכנראה לשאלה האם זה יכול לקר

קשה הוא מצב תגובתי, בדומה  ןרושייסכסוך גהיא האם השאלה כלומר 

למצבים תגובתיים אחרים בחיים, שבהם אנשים שעוברים אירועים קשים 

האם מדובר באירוע שהאנשים שחוו אותו הם  במלים אחרות,. מגיבים אליהם

 אם יש דבר כזה ,םינורמלי מר בזהירות אנ , אולימתפקדים", אנשים רגילים"

משגעת אותם  רושיןידה וגישל פר אשר הסיטואציה הספציפיתכ ,נורמליים

  שלהם. טורפיםומוציאה מהם את כל החלקים המ
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או יתר  ,בעלי הפרעות אישיותמדובר במפגש בין שני אנשים האם  ,או לחילופין

והעולם, ופשוט ועם אשר נמצאים בקונפליקט עם עצמם  ,נכון פגיעות מוקדמות

 .מצאו אחד את השני בשביל שיוכלו להתעסק עד אין סוף באחר ולא בעצמם

 מה דעתכם? מעניין 

אולם עוצמת הסיכסוך . אני חושב שזה יכול לקרות לכל אחדברמה מסויימת, 

בני לכך שכולנו בוחרים והאופן שבו הוא מתנהל קשור  סכסוךה להבנתימשתנה. 

באופן מודע שחלקים מורכבים  .זוג אשר עוזרים לנו להחזיק חלקים של עצמנו

לא מודעים חלקים אני מדבר על  .ו לא יכולים להחזיק לבדחנאנ כמובן ולא מודע

הזוג  נה בבןהמוצאים מיכל ומע סיותרוגם פרוופגיעות  ,כמו רגישויות, הזדהויות

 .שלנו

את ים רושין מותירידה והגיהפראצל אנשים עם פגיעות מוקדמות, במצבי קצה, 

 ות,ובתחושת סכנה של ממש להתפרק וניבגד מופקר ,פגיע ,האדם חשוף

 להחזיק בשבילו את החלקים המורכביםבלי בן הזוג אשר יוכל  ,ותלהתפורר

 שלו.

בעקבות  . אבללבן זוגוופה תראם תרצו  בן זוג הופך להיות סוג של מענה

תחושתו של היחיד במצבים . בסכנה ממש ,לתי מוגןבנשאר הפרידה, האדם 

קמה נ. הרצון במן הסבל והכאב שרק מעשה קיצוני יכול לגאול אותוהיא כאלה 

 לא רק קשה המצבים של פגיעאלו  .נרקיסיסטיהזעם על ה ,קשה המעיד על פגיע

  .הלכידותתחושת באלה גם בערך העצמי 

פעמים  .בעצם עמדה רווחת בין אנשי המקצוע אולי להפריךו ,חשוב לי להדגיש

 ,טוב – שאנו רואים סכסוך או נתקלים בסכסוך אנו חושבים לעצמנוכרבות 

  .וכדומה "צריך שניים בשביל טנגו", "אין עשן בלי אש"ו "למטבע יש שני צדדים"
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בהם צד שמצבים בגם  בהחלט נתקלאבל אני מן המקרים, אולי זה נכון בחלק 

את חייהם של ו וממרר את חייו של בן זוגו לשעבר הדיפרהחד נטרף בגלל א

 .הילדים

 , מאבקגרושין קשים במיוחד סיכסוך זכורים לי זוג הורים לשני ילדים עם

מינית בין האחים.  ההם הופנו בגלל פגיע .והתעמרות של האב בגרושתו ימשפט

להם  וליחסים המורכבים שהי והתוודענרק לאחר תקופה ממושכת של טיפול 

בעיקר , ווחשוףאת הבעל פגוע  ההותיר רידהכולל יחסים פרוורטים. הפ ,כזוג

פעם שלו. עם הפרידה הוא איבד את השותפה שהסטיות בודד, עם עצמו ועם 

 לו תחושה הוא לא לבד. הזעם שלו גרם לו להעליל עליה, ושנתנה היתה לו

היא בעצם עיבתה אותו  מבחינתות הילדים נגדה. להסיט א ,לפגוע בה עלילות,

עביר ה ,תף פעולהי, לא שתעלםה. הוא שכבה עם גבר אחר לאל אף שע ,בגדה בו

אלה גם  לו אמניםותרו נ. הילדים לא רק נעל האםלילדים  מסרים מרעילים

, באמצעות אקטים פרוורסיות שלובו סמויים שלו להיות שותפיםלקחו על עצמם 

אבל כמובן. במפורש, מהם זאת כל זה בלי שהוא ביקש  .לבין עצמםמיניים בינם 

שומרים על בעצם הם , ביניהם שלו את הפרוורסיהימים ים מקילדיהכאשר 

 . ושוב הוא לא לבד ת העצמי שלושלמו

שתו על כך שאנקמה  מעשהכבאשתו ק של האב המאבאת כמובן אפשר לראות 

את  -תה וניסיון נואש להחזיר אניתן לראות את המאבק גם כאבל  ,עזבה אותו

  ו.אל חיק -שלו  התרופה

נתונים המשותפים למרבית המקרים המספר מאפיינים הסיפור הזה מדגים 

 מאין כמוה את העבודה למורכבת כיםהופואשר מופנים למרכז ו סכסוךב

 אני רוצה להציג.  האלה את המאפיינים .מתמשכת ומעמיקה ומצריכה חשיבה
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 הורות קמיקזית  .1

לתופעה הזו בספרות המקצועית. אפשר לחשוב על או מונח לא מצאתי שם  

על משפט  ."לשרוף את המועדון"או  "תמות נפשי עם פלישתיםביטויים כמו "

 .מה אם תרצולש

מתנהל  ,המאבק, הסכסוךהמאפיין הראשון של סכסוכי הגירושין הקשים הוא ש

בן הזוג  –ל אחד ישלם ללא גבולות, ללא מעצורים וללא חשבון מה המחיר שכ

 .עצמם הם שלהם ואפילו יםילדהההורה של הילדים שלהם, גם שהוא לשעבר 

אני חושב שכאשר אנשים נמצאים בקונפליקט ואפילו כאשר מדינות מנהלות 

בוא נקווה  הן רוב הזמן שומרות על חוקים וכללים מסוימים. ,ביניהן סכסוך

 שזה אכן יימשך.

 צריכיםכיוון שהם  ,אבק, ללכת מכותימרבים לה ,למשל, בנים בגיל ההתבגרות

אולם מבט מעמיק מראה כי במרבית המצבים ישנם  .לבדוק את כוחם הפיזי

 פגיעה בלתי הפיכה.הביא ללא לאבק ומאידך יכללים אשר מאפשרים מחד לה

 ,אבל שומרות על חוקי מלחמהבמסגרת סכסוכים ח ומפעילות כ מדינות רבות

 . מוסר ואתיקה

ינו רוצים אולי לא החוקים שהי וכללים,יש חוקים  ,אני חושב ,םעברייני גם אצל

 .עליהם נורמות שלא עובריםואבל יש כללים שיהיו 

חסרי ו קלים באנשים זועמיםאנו נת ,רושיןיכסוכי גבמצבים של סוקא דו 

בלי לקחת בחשבון במי שלהם מעצורים באופן שבו הם מוכנים לנהל את המאבק 

להורה  אשר מציבים תנאים בלתי אפשריים אנו פוגשים הורים .בדרך ויפגעהם 

חלקם ינטשו את הילדים. הם שאם לא יתקיימו התנאים האלה, מים ימאיוהשני 

רפואי. וטיפול נפשי מהילדים ונעים מיש הורים ש. מנתקים קשר עם ילדיהםאף 
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איך  .או עם אבא תבחר או שאתה עם אמא בים את הילד במצב שלימצאחרים 

 ?במצב כזה לנפשו הומה קור שר להציב ילד במצב כזה.אפ

 .לדווחולהקליט שולחים אותו ו ,הורים שהופכים את ילדם למרגלאנו פוגשים 

 .מינית העל פגיע אבילדם האשמות שוו שותליםאנו נתקלים בהורים ש

ים נכי הם לא מוכ נתפסתהורים שמשאירים את ההורה השני בדאגה בלתי יש 

 . ו את הילדלהגיד מתי יחזיר

 –צורות שונות הוא לובש . אין כללים ,בק אין גבולאלמאנו עדים למצבים בהם 

עד חסרת מעצורים ו ,חסרת גבולות ,אלימה ,משפילה ,התנהגות פוגעניתדרך 

כסוכי כי יש בסאם נאמר לא נרחיק לכת  .רחמיםחסרת התנהגות שהיא ממש 

ביל להבין כי צריך מחקרים בשלא  לפחות בפן הנפשי. ,רושין עוצמות רצחניותיג

לשנאה ש להורה האחר הופכת בתוך נפשו של הילד השנאה שהורה אחד רוח

 עצמית ואף למשאלת מוות.

, כמו גם מוסכמותו ערכים ,התפוררות של נורמותומצב זה מוליד שבר  

ים. לא במקרה אנו פוגשים יההיררכיה והתפקידים ההורהתפרקות ושבר של 

לומר לנו שהם רוצים למות. גם חלקם יכולים ש ,איםקפו ,ילדים מסתגרים

 ,מרדנית ,ילדים אשר פורקים כל עול בהתנהגות תוקפנית אנו פוגשים ןילחילופ

 מבוגרים מקור לסמכות.במורים וב ,מתקשים לראות בהוריםה

 שטוב להם במהלך היום רואיםאנו  .מהבית ילדים צאיםּומ במצבים קיצונים

אבל האם . משחקים, ויוצרים קשרים חדשים ,הם לומדיםהחירום.  במרכז

 .שאלה מורכבת , זויודעאני לא  ?להגן עליהם מפני הסכסוךבאמת הצלחנו 

 נפשם של הילדים, הם חיים את הסיכסוך ךלתומופנם ין ההורים בהסכסוך 

דרך בלתי פוסקים אזכורים לכך בתהליכים של הזדהות עמוקה. הם מקבלים 

הדבר קשה  את עצמם. ולשחררא מצליחים להרפות ול ,שיחות טלפון, ביקורים
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נו אחים, שהאינטראקציה ביניהם הופכת לייצוג חי ים כאשר מגיעים אלישבעתי

 ומוחשי של הסכסוך.

האם אתה אוהב "כל שיחת טלפון בל את הילד שלו הורה אשר שואכאשר 

האם  מה הילד אמור להגיד? ."תגיד לי שאתה אוהב אותי", דורש ממנו "?אותי

 על עצמו?הוא יכול לתת לעצמו להרגיש גם כעס, עצב או פחד? להבין מה עובר 

במצבים האלה הילד הופך להיות מקור האהבה, הנחמה וההרגעה של ההורה, 

 ולא כפי שאמור להיות, הפוך.

בו שמקום מן ה ותואנחנו מצליחים להוציא אכשהילד מוצא למרכז החירום, 

להציע טיפול  מתקשיםאנו אבל  .עותיחשוב ומשמצעד זה . הסיכסוך מתרחש

  הילד.נפשו של  להוציא את הסכסוך מתוך אשר עוזר

וי מצבים אלה בתוך חדר כיצד באים לידי ביט –וזה מביא אותי לנושא הבא 

 הטיפול. המרחב הטיפולי הפוטנציאלי מצטמצם וממד הזמן הופך לחד מימדי. 

 

 שנעלם ומימד הזמן מצטמצםההמרחב הטיפולי הפוטנציאלי  .2

 ,של רגשות . שינוישינויבקש ליצור תהליך טיפול נפשי מ כמו שכולנו יודעים

הדבר נכון לטיפול  .תהליכים במציאותבשינוי גם  ,ומכאן והתנהגויות מחשבות

סביב סכסוכי  השאלה היא כיצד יכול להתרחש שינוי כזה מבוגרים.ובבילדים 

 בטיפול? שלנו ומה המוקדגירושין 

 

מזכיר לנו כי "אצל כל אדם יש תמיד  "ללמוד מין המטופל"ו קייסמנט בספר

חיצונית ופנימית. המציאות החיצונית נחווית לאור המציאות –שתי מציאויות 

הפנימית, אשר חוויות העבר ונטייה מתמשכת לראות את ההווה לאור העבר 
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צריכים איפוא למצוא דרכים להתוודע אל שתי  המטפליםמעצבים אותה. 

 ביניהן". שפעת הגומלין הבלתי פוסקת הקיימתגם יחד ולה המציאויות

קייסמנט נשען רבות על ביון בהתמודדות שלו עם אי הוודאות בטיפול ועל 

מרחב  ,על מרחב פוטנציאלי "משחק ומציאות"ויניקוט אשר כותב בסיפרו 

 ל גם לא ממש מציאותי. מרחב שמאפשרא איננו לגמרי פנימי אבמעברי שהו

 דיה עליה לא נדבר כרגע.–א כמובן מתאפשר בנוכחות אם טובה הוש. ותמשחקי

מתרחשת בחפיפה שבין שני  פסיכותרפיהכי " על המשחקכותב בפרק ויניקוט 

 –עניינה שני בני  פסיכותרפיה תחומי משחק, זה של המטופל וזה של המטפל.

ק אינו אפשרי, עבודתו של משחבו אדם המשחקים יחד. מכאן נובע, שבמקום ש

יכולת לשחק אל מצב של -מכוונת להביא את המטופל ממצב של אי פלהמט

  .יכולת לשחק" 

קשים  דבר על מצבים של סיכסוכי גירושיןומאיתם אני יושב מטפלים אבל 

 אין משחקיות ,אין תזוזה ,בהן אין תנועהשמספרים לי על שעות של טיפול 

אה וכך הוא ר ,וצבמ .על פנימיותו ביחד עם המטופל לא ניתן להתבונן בחדר.

הגרוש שלו.  יצר שהפוגענית  ,החיצונית מוגדר רק על ידי המציאות ,זאת

 בלתי אפשרי לצאתאפילו ואולי  ,וקשה ,מדבר עליה שוב ושוב שלנו המטופל

 .החיצונית המציאותמממד 

ם אתם לי א ך אתם יכולים לעזוריא: "מטופלים שואלים אותנו פעם אחר פעם

דברים ומתכוונים ל...?"כך או כךלי גרוש שלי מלעשות לא יכולים להפסיק את ה

 הם עצמם. אשר פוגעים בילדים או ב

 

ילדים והורים כאחד אשר נמצאים במצב של סיכסוך חווים התקפה מתמשכת 

, לא להיכנס למרחב בינים מעברי משחקיובלתי פוסקת ולכן לא יכולים 
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 לבחור דרכי התמודדות. הם תקועים בלילרגשותיהם או לעשות עיבוד  מסוגלים

 יכולת לנוע. 

 טראומהקשה של  האפשר לחשוב כמובן במה זה שונה ממצבים אחרים של פגיע

. המוגנותד מובמי הזמן במימדהשוני טמון  ,ןובכ. במרכז אנו מטפלים םשבה

 האלימות או פגיע ילדים והורים אשר עברובהם אנו מטפלים באחרים מצבים ב

להתחיל , אפשר לפחות ברמה סבירה בהווה מוגנים נמצאיםאבל  ,רבעבמינית 

 כי טיפול מתחיל במוגנות. היום כולנו יודעים תהליך של עיבוד.

 יים של המטופלים הח ו יכולים להיות עדים לסיפוראנבמצבים בהם יש מוגנות 

. שלהם יוםהיום בחיי  משפיע עליהםחיים זה ולעזור להם להבין כיצד סיפור 

ם הללו לעברם יו יכולים לשמוע את הקשיים שלהם בהווה ולחבר את הקשיאנחנ

. הדבר נעשה בשיחה או במשחק והוא דורש מרחב משחקי סמבולי. הטראומתי

ביחסיי העברה והעברה נגדית  ,ו יודעיםלנשכו ומכ ,כמובן שתחזרמסיפור החיים 

  שלנו. ומאפשר לנו לנסות ולהבין את מטופלנו

את  מכווצת( קשים םמצבים פוסט טראומתייב)כמו  סכסוךהדינמיקה של האבל 

אין טעם לדבר  .לאחד. כך בטיפול עתידוהווה  ,עבר – שלושת מימדי הזמן בחיינו

דחוס כמו פיתה, אבל פיתה  .מתמשך הווהל הכול הופך .על העתיד על העבר,

 שלא ניתן להפריד בין שני החלקים שלה, ולא ניתן להכניס לתוכה חומוס, סלט

  ופלפל חם וטעים.

  .ינושיולא ניתן ליצור  ,סכסוךה ,הקונפליקטעל ידי שלושת מימדי הזמן צבועים 

יון כמעל העבר עם בני הזוג ביחד אין טעם לדבר לא ניתן להתבונן בהם אחרת. 

מרגיש את העבר כחי כאן  הורים. כל אחד מהשאין שום הסכמה על מה שקרה

בתור "עבר".  משמעות חדשהלו לתת או נן להתבוועכשיו בהווה ולכן לא ניתן 
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נתפס כהמשך ישיר וזהה להווה העתיד  גםווסוער  יוגלבהווה, יש קונפליקט 

 הבלתי נסבל.

היום הוא לא מחזיר כלפיי בעבר.  וכך, בן הזוג שלי פגע בי, בגד בי, היה אלים 

  .והוא גם לא מוכן לשום פשרה באשר לעתידמזונות את הילדים בזמן, לא משלם 

שצריכים לעבור כל יום בין בתים, בין  ולצד הורים אלה אנו מוצאים ילדים

עסוקים בלהתאים את  חוקים, בין כללים ובעיקר בין מסרים סותרים, ולהיות

 . תואמות גיל, במקום להתפנות למשימות התפתחותיות עצמם למציאות

כולים א יאנו ל, בסכסוכי גירושין אחרים םמצבים טראומטייבניגוד לעבודה ב

כיוון  )לא תמיד אנו עובדים כך( עם הילדים באופן ישיר על הטראומה לעבוד

מתקשים לדבר עם הילדים אנו בנוסף לזה והיא מתמשכת.  ,שהיא לא נגמרה

יזין את המאבק או רק שכל דיבור כזה חוששים ישירות על הסכסוך כיוון שאנו 

 לעשות. רוצים בר שאיננו , דבעיני הילד ההורההדימוי של לחלופין יחליש את 

המרחב מצם טמצלשנות את המציאות החיצונית  ביעה בלתי פוסקתתכאשר יש 

כתוצאה מכך . בין הדמיון למציאותי, מרחב הביניים אשר מתקיים הפוטנציאל

המצב יוצר  קשה לקיים תהליך טיפולי., ואז דרמטיבאופן היכולת לחשוב נפגעת 

ין עמם ולעתים אף אצל המטפלים, הילדים, ההורינוקשות בכל הרמות, 

  היתקעות אובססיבית חזרתית.

מטפלים גם עלינו המקשה הקשה המפגש המסיבי עם המציאות החיצונית 

לקחת עז  או מרגישים צורך חלקנו רוצים .למרחב משחקי להיכנס לטיפול

להגיע לבית משפט  למשל ,אותה לשנות מנסיםהחיצונית, אחריות על המציאות 

  .או שאנו בוחרים צד בסיכסוך יות שינוייופט שחייב להולהגיד לש
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מתקשים להיעמד מול  ,אחרים בורחים מהמציאות החיצונית כמו מאשמטפלים 

ומנסים לעבוד רק עם ההורה שלהם בילדים  הההורים ולשקף להם את הפגיע

 בלי קשר למציאות. 

על  רק נדבר אבו" –חושבים שהפתרון הוא לומר להורה במצבים רבים אנו 

 רק לעיתים זה מצליח.אבל  ."על הילדים שלך ולא על בן הזוג שלך ,ת שלךוההור

 הפיצול העצום שיש במקרים בהם אנו מטפלים. - א הבאשוזה מביא אותי לנו

 

 העצמת הפיצול .3

 ,בין ההורים סכסוךים במשפחות עם ילא צריך להרחיב על נושא הפיצול הק

ההורים אינם גרושים כלל.  בהן לה שאים גם משפחות כאווחשוב לומר שאנו ר

בנפשו של כל אחד בראש ובראשונה ויותר מכך חשוב להבין כי הפיצול  הוא 

וממקם אותו אצל ע ואת הר מחוץ לעצמו ךמההורים אשר מפקיד או משלי

  ובכך נמנע מלהתמודד בעצמו עם הקשיים שלו. ,הורה השניה

פוגש  ,בין חברי המשפחה פיצולבתוך נפשו של כל אחד מההורים והפיצול פנימי  

בין  פיצוללעתים קיים  .אצל הגורמים המטפליםפיצול , חיצונילהבנתי פיצול 

, בעיקר , ובנוסף, ואוליאדבר בהמשךאני עליו ו בתוך המרכז המטפלים השונים

 : כמוהמעורבים במקרה השונים  פיצול בין גורמי טיפולאנו עדים ל

 יותהליך משפט סכסוךשיש  כיווןשמעורבת מדרי דין, עו"ס לס 

  ,והם  כיוון שיש ילדים אשר נפגעושמעורבת מעו"ס לחוק הנוער  

 בסיכון          

 אחרים עו"ס משפחה, בגלל שלמשפחה יש קשיים 

 מרכז חרום אקסטרני / אינטרני 
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  עורכי דין 

 בית משפט 

 וגורמי טיפול נוספים בית ספר 

 

 בין פערהשל ב של תסכול תחושה קשה בקרב הורים ריבוי הגורמים יוצר

לנהל את הקושי של גורמי הטיפול השונים  איתם הם מתמודדים לבין קשייםה

 ומוגנות. סמכותבעיקר והגיון  ,המקרה באופן שיעניק תחושה של סדר

שהיו מעורבים בעבודה עם משפחה ה של כל גורמי הטיפול זכורה לי ישיב

רושין יג כסוךה שבה יש סשכונס בגלל משפח ךפורום מבור .וההוריםמסויימת 

)אנשי  כל כך הרבה םאת" –הליך משפטי ממושך. בסוף המפגש אמר האב ו הקש

, למי אני פונה? הפרה של תוכנית המוגנותאם יש ? למי אני פונה ובמה ,מקצוע(

הוא  ?"דתענייני בנוגע למחלוקות בנוגע למה ו? סדרי הראיהיש הפרות של האם ו

 שי המקצוע, לא תמיד ברור מי נותן מענה ולמה. גם לנו, אנ, אני חושב, שאל

שלכל כהמטפלים גורמים הלריבוי  הקשורהיא ושאינה מקרית, כמובן תופעה זו 

קטיבי לעבוד יחד יקושי אובייש  ;נהלים כלליים ומטרות אחרותמהם אחד 

קושי לקבל החלטות וקושי לחלק   ;במקרה שבו יש גם כך פיצולים רבים

  .תת מענה בזמן אמת להוריםלמתוך כך תפקידים ו

גורמים מחוץ למרכז, אלא גם קשיים בניהול הטיפול מתקיימים לא רק אל מול 

בדילמה קשה באשר מעמיד אותנו  הפיצול שקיים במשפחה. בתוך המרכז

כל  ?לשני ההורים ביחד ?להורים ?. למי שייך המטפל? לילדג הטיפולינלסטי

 הורה צריך מטפל בנפרד? 
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כמו  ,לשני ההוריםו לילד האם להקצות מטפל אחדים כל פעם מחדש אנו מתלבט

 ,ליחידה האינטרנית כאשר ילד נכנס למרכז ?במקרים אחרים בהם אנו מטפלים

הבנה טובה של כל  טיפולי שבמרכזו מאפשר תהליךמטפל אחד לילד ולהורים 

 .האינטגרציוכך נוצרת  החלקים של המשפחה

אולי  ?גם לילד מטפל ניפרדול הורה מטפל אחר להקצות לכדיף י עאול לחילופין

? מצד שני, זו דרך שעלולה להביא ר מרחב בטוח ונקי מקונפליקטאפשזו הדרך ל

 . ..פיצוליםלהעמקת ה

 ,המטפלנטיית לפי  ,אחרתקצת  כל פעם אנו מחליטים ,במקרהבמקרה או שלא 

רה כיצד וברו משמעית-הניסיון המצטבר לא נותן תשובה חדאבל  ,לפי ההורים

 . לנהוג

הצליחה מטפלת אשר עבדה עם שני  בו, שמורכבמאד  זכור לי מקרה אחד

ל אף סיכסוך קשה עליצור עימם ברית טיפולית במפגשים נפרדים  ההורים

אפילו מחשבה  והיתהבשלב מסויים כשמצבו של אחד הילדים החמיר . ובגידה

הבין שטוב יותר מול האם ולעזור לה ל בהחליטה המטפלת להתייצ ,על אשפוז

 ,כיוון ששם הוא יותר שמורמאשר אצלה, מ ולגור יותר ימים אצל אבי לילד זה

 עם עו"ס לחוק נוערמוצלחת ת עבודה משותפת רעזבנעשה צעד זה יותר שפוי. 

לעבודה  דוגמהזאת . דה באופן מרשים ביחד עם הפסיכולוגית של המרכזאשר עב

דוגמה גם שני הורים, ושעשתה עובדת אחת עם אינטגרציה  שלטובה 

  .עו"ס לחוק הנוערבין לבין המטפלת במרכז לאינטגרציה 

זכורים לי מיקרים רבים של מטפלים אשר משתגעים לנוכח בניגוד לכך, אבל 

 . השניאת אחד השמיץ אשר רק עסוקים בל הצורך לדבר עם שני ההורים
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רים ליקט הנאמנות הוא בלתי ניסבל להופקונ בחלק לא קטן מהמקרים

נשארים לעתים צד אחד נוטש את  הטיפול ואנו ש מקרי, ואולי אין זה ולמטפלים

האם , וגם כאן עולה שאלה .בעיקר עם אמהות ולא עם אבות - רק עם צד אחד

 ?להמשיך טיפול ללא חלק כל כך משמעותי בחייו של הילדאפשר או נכון 

 ,על עצמכםשבו תחולפני שאנו מעבירים ביקורת על ההורה שעזב את הטיפול, 

 אני לא. יתם מוכנים ללכת לטיפול אצל מי שמטפל בגרוש שלכם?האם הי

נפרדים לבני מטפלים את הטיפול ומקצים גם כאשר אנו מפרידים ולעומת זאת, 

צר פיצולים בין וועלולים להיהמשפחה, ההצלחה לא מובטחת. במקרים אלה 

אנו מוצאים קרים אלה , כל אחד נאמן לצד שעמו הוא עובד. במהמטפלים במרכז

יכים לשבת יחד שעות ארוכות ביננו, לשמור שנצליח להמשיך את עצמנו צר

זו הזדמנות נוספת לומר כמה אני שמח לעבוד עם  לעבוד ביחד, לחשוב, לטפל.ו

 צוות שיש לו את היכולת להתמודד עם פיצולים מורכבים כל כך.

 

 לסיכום

והתעללות רגשית פגיעה  ספציפי של סוג ינוה הורי ךסכסומצב של כפי שראינו,  

את  טיפול וגם לא מספיק להכניסלחדר לא מספיק להכניס ילד  ,לכן ונפשית. 

 ההורים לחדר הטיפול. 

 לטפל אנו מתקשים ,"הסיפור שלא נגמר"כמו  ,שאיננו נגמר הסכסוךגלל ב

הופנו הילדים למרכז. אנו מתקשים להכיל את עוצמת ן שבגינאחרות הסיבות ב

אינטגרציה ומתקשים לחבר בין מציאות פנימית לחיצונית וליצור  וךהסכס

  הם.יבינ יחסי גומלין מרפאיםו
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הימצאות תמידית בתוך  , חוויה שלחושה של תקיעותמתעוררת תבמצבים אלה 

המתפשרת  כאוניתיאשר לא ניתן לעבור ממנו לעמדה ד יידאונפר-תהליך סכיזו

 עם החיים. 

כנית בהירה וסדורה לעבודה ולכן אנו צריכים להמשיך כמו שראינו חסרה לנו תו

ולהתכנס, לדבר לחשוב יחד ולא להשאר לבד ולהיות מסוגלים לראות, או 

 לשמוע, את נקודת מבטו של האחר. 

מחיקה ומתמשך של כל צד,  כשל אמפתיטמון ב, , כפי שראינושורש הפגיעה

ין את האחר, את הניסיון להבשל האחר. בעיני  מוחלטת של הסובייקטיביות

 ,נקודת הפתיחה אתית. אבל זו גםעמדה ערכית משקף הסובייקטיביות שלו, 

 יחסי עזרה.מתחילים  והאפשרי היחיד שב שער הכניסה

אני מודע לכך שהמלאכה הזאת קשה ומורכבת וניתן להצליח בה רק באופן 

 חלקי. אבל בו בזמן, כל הצלחה כזו היא עולם ומלואו.

 

שיכולות  המבוססות על הניסיון שלנו המחשבנקודות לספר מ ציעני רוצה להא

 ולהוות בסיס לעבודה סדורה ומחזיקה יותר: אולי לקדם את התהליך 

 

  בין  הסכסוךברורה מתי  מקצועית המשגה צריך שתהיה .1

  )כפי שיש בסוגים אחרים  עבור ילדמדי הופך לפוגעני  הורים             

 של פגיעות(.             

 הגנה כמו  באמצעי שתוכל לנקוטסמכות שתהיה יך צר .2

 והזנחה חמורים. במקרים אחרים של התעללות            
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  בשיתוף  ,צריכים לעבוד יותר ביחד הגורמים הטיפוליים .3

  פעולה מתוך הבנה של השוני בין האירגונים והתפקידים             

 .וחלוקת עבודה ברורה השונים             

       תהליך ליווי צמוד לכל מקרה של מפגשים בור ש ליצי .4

 בשביל למנוע  של כל גורמי הטיפול סדירים םמקצועיי             

  פיצולים.             

 ם יכולים להתחיל רק אחרי ייפוליאני חושב שתהליכים ט .5

 .נרגעלפחות או  הליך המשפטי מסתייםשה             

  של הילדים  ין הטיפול הנפשיב הפרדה מסויימת אפשרלצריך  .6

 . וקבלת החלטות לבין תהליכים של ניהול המקרה וההורים            

 .צריך להבין שאלו תהליכים ארוכים וממושכים .7

  בין מצבים בהם ההורים עדין יכולים  נהצריך ליצור הבח .8

  בהם  לבין מצבים ,יםלפחות לעת )למען הילדים( לשבת יחד             

 .ן גם מטפל ניפרדב ניפרד ומכאצריכים כל אחד מרח וריםה            

 כל הורה צריך טיפול. כן טיפול בהורות ולא הדרכת הורים. .9

 לדמות משמעותית אשר הורה הלהפוך עבור  צריךהמטפל  .11

                 הורים  אשר חווה.דה יהפרעל ו התעזור לו להתגבר על הפגיע             

 במצבים הללו דווקא בגלל שהם ביותר מרכיב החשוב הם ה                              

  בילד. הפגיעהמקור לוהסכסוך ביניהם, הם                               
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לסיום, כשעברתי על הדברים שכתבתי, הבנתי שלא הצלחתי להעביר את החוויה 

ועל המטפלים, אבל  של הילדים שאנו פוגשים. אולי הצלחתי לדבר על ההורים

משום מה קשה לי להתמקד בדיבור שלי בילדים עצמם. גם בהרצאה, כמו אולי 

בחיים, הסכסוך תופס את מרכז הבמה. קשה לראות את הילדים במצבים 

נקודת המבט האלה, להיכנס לתוך ראשם, להבין מה עובר עליהם, להכיר את 

 שלהם.

את הדברים שאנו מסתבכים  פעמים רבות אמנים מצליחים לבטא באופן מדויק

ומתקשים להעביר ולכן חשבתי שאספר לכם על טומי, ילד אחד שלא הגיע למרכז 

שלנו, ילד שפגשתי בשנות ההתבגרות שלי באופרת רוק של להקת "דהוא",  

 ונזכרתי בו לפתע כאשר עמלתי על כתיבת שורת אלו.

 

 לספר על טומי

אולם הוא דוגמה פנטסטית לילד טומי אולי הוא לא קורבן של סכסוך גירושין 

אשר צריך להתאים את עצמו לדרמה המשפחתית ולצרכי הוריו כדי לשמור על 

 הקיום הממשי והנפשי של ההורים. לשם כך הוא מוותר על עצמו ועל קולו.

 

 להשמיע את טומימנסה לתקשר איתו בשיר נוגע ללב: באופרה, אמא של טומי 

 טומי, אתה שומע אותי?

 שומע אותי? טומי, אתה

 טומי, אתה שומע אותי?

 איך הוא יכול להינצל?

 תראו אותי, תרגישו אותי

 געו בי, רפאו אותי

 תראו אותי, תרגישו אותי

 געו בי, רפאו אותי!
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מוכרז כנעדר ומאמינים כי  ,מלחמת העולם הראשונהפטן ווקר, חייל בריטי בק

נהרג במלחמה. אלמנתו, גברת ווקר, יולדת את בנם, טומי. שנים לאחר מכן, 

קפטן ווקר חוזר במפתיע הביתה ומגלה שאשתו מצאה מאהב חדש ושניהם 

וצח את האב, בהתקף זעם, ר. 1921 של שנת ערב השנה החדשה וגגים אתח

המאהב מול עיניו הנחרדות של טומי. כדי להסתיר את שהתרחש, אמו ואביו של 

טומי כופים עליו להאמין שהוא "לא ראה דבר, לא שמע דבר ולא יאמר דבר על 

מה שקרה לאף אחד". בעקבות הטראומה שחווה, הופך טומי להיות עיוור, חירש 

בסופו של דבר, אך ם, הוריו לוקחים אותו למרפאים שונים ומשוני. ואילם

 מתעללשל טומי מתייאשים בני הזוג ממציאת מזור לילד ומזניחים אותו. דודו 

 .בו

 הגנות אוטסטיות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/1921

