
ר שירלי בן שלמה"ד
בית הספר לעבודה סוציאלית  

אוניברסיטת בר אילן

נגיף ששינה את העולם היההיה "
במשחק דרך  טיפול ...". שהכירו כולם

.המסך



......היה היה"



?מה השתנה בעולם הטיפול
.2013תוכנת הזום המשמשת לשיחות וידאו קיימת מאז ינואר 

באמצעות הזום ובאמצעות (Remote play therapy)טיפולים מרחוק 
.תוכנות אחרות תפסו תאוצה הרבה לפני התפרצות הקורונה

ובכל זאת היה נדמה שיש הסכמה בשתיקה או לא בשתיקה על ייחודיות  
. המפגש הלא אמצעי בין המטפל למטופל

לכן ניתן לומר שמה שהשתנה אלו המושגים שנכנסו לחיינו חלקם  
הסתגלות  , שינוי דרכי התנהגות: סימבוליים וחלקם קונקרטיים כמו

,  מדידת חום, עקומות , למידה מרחוק, מסכות, מרחק חברתי/בידוד,
.פיקוד העורף ועוד, בהלת קניות, אוכלוסיות בסיכון, וירוס

.במושגים האלה גם אנחנו עסוקים וגם המטופלים שלנו



היה נהוג לעשות טיפול מרחוק בילדים עוד  
לפני עידן הקורונה

לוקיישן שהיו מטופלים אצלנו לפני המעבר-ילדים ברי.
ילדים שלא יכולים לצאת מהבית בשל נכות
ילדים שמאושפזים בבית חולים.

לפעמים סיבות אישיות או משפחתיות –המשותף  לכל המקרים שלעיל 
.נורמטיביות יותר לפעמים נורמטיביות פחות

התפרצות נגיף הקורונה יצרה מציאות שבה המעבר לטיפול מרחוק נגרם על 
.  מגיפה–גורם חיצוני ידי 

חדר הטיפול המסורתי הצטמצם עד שנעלם ובמקומו נוצר חדר טיפול חדש 
עם החזרה לשגרה חלקית ייתכן שנראה שוב הרחבה מסוימת של , וירטואלי

.זמן וכנראה לא יראה בדיוק אותו דבריקחאך זה , חדר הטיפול המסורתי



?במה תעסוק ההרצאה

נושאים אליהם צריך להתייחס כשמטפלים בילדים מרחוק.

חמישה אתגרים בטיפול בילדים מרחוק והצעות להתמודדות.

מחשבות על מה שהיה ומה שיהיה.

סיכום וזמן לשאלות.



נושאים שצריך להביא בחשבון 
כשמטפלים מרחוק

שיתוף פעולה  
של ההורים  

ורמת התפקוד

נגישות 
טכנולוגית

סוג השירות סוג האוכלוסייה הסיבה

/בינוני/גבוה
נמוך

מחשב
טלפון נייד

אינטרנט

חירום
רגיל

:ילדים בסיכון
,  גוף: נכויות/אלימות

.נפש
בעיות התפתחותיות  

נורמטיביות או 
.אחרות

חיצונית או 
: פנימית
/ אישית

.משפחתית



הסטינג1:' אתגר מס
בעודאולם.במבוגריםמטיפולבמהותושונהאינובילדיםטיפול

מתבססבילדיםטיפול,דיבורדרךבעיקרנעשהבמבוגריםשטיפול
.יצירה,אומנות,משחקעליותר

וזף'גבטי?הטיפולחדרלכלולצריךמה(Betty Joseph,1998)

הרסנייםדחפיםכולל,הפנימיהעולםאתלהביעחופש.

אותםאתולהביןלהכיל,לחשובהחופשאתלמטפללאפשרהחדרעל
שיאפשרכדיגדולמספיקלהיותצריךהחדר.מבטאשהילדהתכנים

.חרדהיעוררולאתנועהמרחבלילד

מהמטפלנדרשאם,בלבדבילדיםלטיפולמיועדיהיהשהחדררצוי
שלהמרחביצטמצםהחדרשללשלמותולדאוגלהיזהרומהמטופל

שלהמרחבויצטמצם,מבטאשהילדמהאתולהביןלחשובהמטפל
.הפנימיעולמואתלבטאהילד



המשך:הסטינג
טיפול מרחוק שנעשה  באופן לא מתוכנן  דורש שינוי סטינג  

לטלפון או מעבר /אפלואצ/מעבר מהחדר למחשב : פתאומי למשל
מעבר מהחדר של המטפל לשני  , מהחדר לחצר תוך שמירת מרחק

.  החדר של המטופל+ החדר של המטפל: חדרים

לא תמיד אלו החדרים שהיו קודם וזה יוצר מצבים מעוררי חרדה 
לכן  . שמקשים על המטפל לחשוב ועל הילד לבטא את עולמו הפנימי

.חשוב לדבר על כך ולהתכונן לכך



:למה מומלץ לשים לב
לבדוק נכונות להמשיך בטיפול.

 לא להתעלם מכך, שהשתנההסטינגלדבר על .

למשל ילדים . יש ילדים שעבורם שינוי סטינג משחזר טראומות מהעבר
.או במקלט לנשים נפגעות אלימותבפנימיהשגרים 

.באמצעות מילים או אומנות, לפתוח את הנושא לשיח אישי או קבוצתי

  כשמדובר בילדים שנמצאים בבית שלהם ואנו מטפלים בהם מרחוק
ממש כמו שאנחנו , להזמין אותם להראות לנו מהיכן הם מדברים

.עושים היכרות עם חדר טיפול בפעם הראשונה

כדי שילד יוכל לבטא את עצמו הוא צריך פרטיות. הכנה של ההורים  ,
רק בתוכה יכול להתחיל להיווצר מרחב הביניים הייחודי עליו דיבר 

.מרחב בין המציאות לבין הדמיון–ויניקוט 



המשך: סטינג
 חשוב אם הטיפול בזום או בכל אפליקציה לניהול שיחות מרחוק

.  לדבר גם על המצלמה והקול

ואם לא בא לי להיות בפגישה?

 חשבו על כך שבחדר טיפול רגיל ילד לא יכול להעלים את עצמו
הרבה פעמים נראה זאת כחלק  . אבל הוא כן יכול לא לדבר, לגמרי

.  מהתנגדות לתהליך הטיפולי ולתכנים שעולים

 כאשר זה קורה בתוכנה לניהול שיחות זה יכול להיות קשור
.לשעמום ולפעמים גם לבעיות טכניות, להתנגדות

להראות שראיתם. כשזה קורה להתייחס לכך.



השלב הטיפולי: 2' אתגר מס
(Oklander,1988)מקובל לדבר בספרות העוסקת בטיפול בילדים 

:על מספר שלבים

לא נבנה עדיין קשר של אמון בין : שלב ההיכרות הראשונית.1
המטפל למטופל ויש בעיקר סקרנות של הילד בקשר לסטינג ולמה 

.שקורה בתוכו

.יצירת ברית טיפולית והתחלה של שיתוף. 2

לבוא לידי ביטוי מתחילה:המישחקישל התפתחות הסיפור שלב .3
מדובר בשלב . למשל יחסי שליטה ותלות: תמה שהמטופל עסוק בה

ממושך שכולל הצגה של הקונפליקט המרכזי עד לניסיון של התרה  
.שלו דרך המשחק

הטיפולסיום .4



המשך: השלב הטיפולי
כי עדיין לא  , טיפול שרק התחיל  פחות נפגע ממעבר לסטינג אחר

.או שהמרחב בתהליך של בניה, התבסס ממש  המרחב

  טיפול שעומד להסתיים המעבר לטיפול מרחוק עשוי להיות חלק
.מתהליך הסיום שכרוך בפרידה מהמטפל

 החדר הוא  שם.בשיאוהמורכבות הגדולה היא בטיפול שנמצא
השטיח והכיסאות  , כל כדור, כל בובה. מקום מרכזי עבור המטופל
המטופל עלול לחוש חוסר אונים מול  . הם בעלי משמעות ייחודית

חשוב להזכיר על מה . הפרידה מהם וחשוב לתת לכך מקום
או על מה דיברנו כשהלכת לבית הספר או , דיברנו כשעוד נפגשנו

להראות עם המצלמה את הקופסה הטיפולית או את הבובות  , לגן
.להן הילד היה רגיל



במה אפשר לשחק  : 3' אתגר מס
כשמטפלים מרחוק 

ומבוססים  משחקים שאינם דורשים שימוש בחפצים שבחדר . 1
נגיד שהיית : " המטופל והאינטראקציה ביניהם/יותר על המטפל

".פוגש קוסם מה היית מבקש ממנו

שימוש : משחקים שאפשר לשחק באמצעות תוכנות ההתקשרות. 2
השירבוטיםמשחק , אמת או חובה , ט כדי לשחק ארץ עיר'בצ

.הויניקוטיאני

ט כדי לספר לי משהו שהילד א רוצה שאחרים 'וגם שימוש בצ
.ישמעו

אפשר גם להציע לילד לכתוב לי משהו שרוצה שאני אעביר לפתק 
. שיהיה בקופסא שבחדר

 .



המשך  : במה אפשר לשחק
3 . מה הדבר שאני הכי  : בה יש שאלותמצגתשדורשים הכנה מראש למשל משחקים

למלא תוך כדי או לקראת  , למטופלמה הדבר שאני פחות אוהב לאפשר , אוהב בבידוד
.הפגישה הבאה ואז לדבר על זה

(.מצגת של רגשות)
4 .שמצייר המטופל ומדברים עליוציור.

5 . דורש שלמטפל ולמטופל יהיה אותו משחק–משחקי קופסא  :
.'חלומות','חתחתול'

6 .בחירת שיר ביו טיוב והאזנה משותפת.

7 .הילד הוא הבמאי של הסיפור  -תמיד )מורה ותלמיד: למשל: משחקי תפקידים
(.המשחקי

8.לאן הולכות הדאגות.



זמן הפגישה: 4' אתגר מס
 בתוכנות ההתקשרות  ( ואודיטוריתויזואלית )יש הצפה גדולה

.אני ממליצה על פגישות של חצי שעה, מרחוק

חשוב לשמור על , התוכנות מזמינות את המטפל לזמינות תמידית
.הכללים במסגרת חוזה שעושים מול הילד ומול ההורים



:הדרכת הורים:5' אתגר מס
חשוב . טיפול בילד ללא הדרכת הורים לא יחזיק מעמד לאורך זמן

, אפבואצבזום , גם כאן למצוא זמן ייחודי כדי לדבר עם ההורים
.  או בטלפון

את הילד מההורים" לקבל" ,אני נוהגת כמו בטיפול מסורתי  .
את הילד " אפ ו למסורלואצי תזכורת שאני שולחת להם "כ ע"בד

כשאני מסיימת שיחה מרחוק עם ילד אני כותבת . להורים
.  להורים שסיימנו



נגיף ששינה את העולםהיההיה 
 הנגיף שינה את העולם באופן בלתי הפיך-סוף העולם הגיע.

 הנגיף שינה את -והם חיו בעושר ואושר עד עצם היום הזה
המדענים ימצאו חיסון וינצחו את . העולם אבל הסוף יהיה טוב

. הנגיף

  הנגיף שינה את העולם באופן שגרם לנו לבחון מחדש את הנחות
צמיחה "בשפה המקצועית אנחנו קוראים לזה . היסוד שלנו

.המקום אליו נגיע הוא לא המקום בו היינו לפני". אישית



משהו לקחת איתכם
השלב , הסטינג: טיפול בילדים מרחוק קשור בחמישה אתגרים

.סוג המשחקים הזמן והדרכת הורים, הטיפולי

  בטיפול בילדים מרחוק יש לתת את הדעת לסיבה בגללה
נגישות , סוג השירות, סוג האוכלוסייה, מטפלים מרחוק

.טכנולוגית ומידת שיתוף הפעולה של ההורים

אך גם יצר , נגיף הקורונה שינה את העולם שהכירו כולם
.הזדמנויות חדשות הן באופן כללי והן בהקשר לעולם הטיפול

 עולם הטיפול היה מוכן לשינוי הזה יותר מעולמות אחרים כמו
אך , למשל חנויות ירקות שהמציאו עצמן מחדש תוך כדי פעולה

.  גם הוא למד להתפתח בתוך השינויים שנוצרו



משהו לקחת איתכם
עד לאחרונה חשבנו כי חדר הטיפול הפיסי משמעותי בימינו יותר  •

שיצר  " חולאים"בכי הוא צריך להתאים את עצמו כדי לטפל מבעבר

,  בלייקיםדימוי עצמי שתלוי , התמכרות, חרדה–העולם הדיגיטלי 

.התנוונות של מיומנויות חברתיות ושאלות קיומיות

כיום אנחנו מבינים שהמציאות מורכבת יותר חדר הטיפול בין אם הוא 

פיסי ובין אם וירטואלי צריך לתת מענה לשאלות המעסיקות את 

העולם כך אנו למדים כל פעם מחדש משתנה ללא  . המטופל מול העולם

.לעיתים בתהליך איטי ולעיתים בפתאומיות. הפסקה



לסיום
או לכתוב לי /ט ו'מחשבות ניתן לכתוב אותן בצ/יש לכם שאלות

 Shirley.ben@biu.ac.ilבאופן אישי למייל

. תודה על ההקשבה

 החשובהפרוייקטותודה למכון חרוב על

mailto:Shirley.ben@biu.ac.il

