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Mentalizingעיבוד קשבי 
מהי מנטליזציה

?כיצד היא מתפתחת
?מדוע היא חשובה

?כיצד אנו משתמשות בה בטיפול



:אזהרה
אין שום דבר חדש במנטליזציה

(פונגי. פ)



הגדרה של מנטליזציה
ושל  עצמנו להבין ולתת משמעות להתנהגות שלהמדומיינתהיכולת •

אחרים  

present-תוך התייחסות לקיומם של מצבים מנטליים• intentional 

mental states ,תקוות, חששות, משאלות, אמונות

A ‘bedrock neurodevelopmental capacity’ that is:

פרונטלי-בקורטקס הפרהממוקמת בעיקר , התפתחותית-יכולת נוירו•

, ת שניתן לבטוח בו/חוויה של קשר עם אחרמחוזקת במסגרת של /מתפתחת•

אני מוצאת את  )באופן מדויק  mentalizedשבתוכו יש תחושה של להיות 

(.שלך mindשלי ב mindה

מערכת  / עוררות/ על ידי סטרסoverwhelmed-מופרעת , בקלות מוצפת•

ההתקשרות



מנטליזציה

כמסגרת עבודה 

אינגרטיבית

הערך בהבנת הקשר  :התנהגותי-קוגניטיבי

להתנהגות  , בין המחשבות והרגשות שלי

.שלי

הערך  :משפחתית/תאוריה מערכתית

בהבנת הקשר בין המחשבות והרגשות של 

,  חברי המשפחה וההתנהגויות שלהם

.וההשפעה שלהם האחד על השני .

הערך בהבנת טבע  : תאוריות פסיכודינמיות

, ההתנגדות לטיפול

ועכשיו בתוך הקשר  הכאןשל והדינמיקות

. הטיפולי

הערך :חברתיות ואקולוגיות, תאוריות ביולוגיות

בהבנת השפעתו של הקונטקסט על מצבים  

,  הזדמנות, מחסור, התפתחות: כגון, מנטליים

..  פחד, רעב

משותפת שפה

מוחמיינד



מנטליזציה  רכיבים עיקריים של 

לגבי עצמי ולגבי אחרים-סקרנות✓

עירנות להשפעה של רגש על עצמי ועל אחרים, מודעות✓

של האחר" מיינד"הבנה שקשה לקרוא את ה✓

לראות דברים מנקודות מבט שונות, מאפשרת לנו לקחת פרספקטיבות שונות✓

מאפשרת יצירת אמון כי אנחנו יכולים להבין מה מניע אנשים✓

מאפשרת לנו לפתח נרטיב קוהרנטי לגבי מה שמתרחש סביבנו✓

לראות את עצמנו מבחוץ ואת האחר מבפנים



תפיסה ופירוש, בעיקרה, פעילות מנטלית מדומינתמנטליזציה היא צורה של 

intentional))במונחים של מצבים מנטליים , אנושיתהתנהגותשל  mental states

(כוונות וסיבות, מטרות, אמונות, רגשות, רצונות, צרכים)

?מה זה אומר–מנטליזציה

הנחוצה לקיומן של אינטראקציות, יכולת אנושית ייחודית

חברתיות מורכבות

,  כלומר. והן תהליך רגשי( תובנה פסיכולוגית)הן תהליך קוגניטיבי 

היכולת לווסת ולחוות את הרגשות שלך ושל האחר בדרך שאינה "

 shut)או כבוי ( overwhelmed)הגנתית מבלי להיות מוצף 

down( .")Sharp and Fonagy, 2008)



?חשובהמנטליזציהמדוע 

:מנטליזציהתפקידה העיקרי של 

להסביר ולהצדיק את התנהגותם  , לנבא

של אחרים על ידי הסקה מהמצבים 

–המנטליים שגרמו לאותה ההתנהגות 

...דרך להבין את עצמנו ואת האחר

עוזרת בפיתוח וויסות רגשי•

המיינדעוזרת לפתח את תחושת •

והעצמי הרפלקטיבי של הילד



מנטליזציה

עוזרת לנו להבין מדוע אנשים עושים את הדברים שהם עושים ולמה •

..אנחנו עושים את הדברים שאנחנו עושים

הבסיס ליצירת מערכות  –עוזרת לנו לקרוא את עצמנו ואנשים אחרים •

יחסים

עוזרת לנו לארגן את החשיבה והרגשות שלנו•

עוזרת לנו בוויסות עצמי ובוויסות רגשי•

וקשורה באופן  , תלוית קונטקסט וספציפית לסוג הקשרהינה מנטליזציה

.סטרס ועוררותהדוק לרמות 

בעוד שהתפיסה של העצמי ושל האחר עשויה להיות די מדויקת , מכאן

במנטליזציהליקויים , כשרמות העוררות עולות, ברמות עוררות נמוכות

(.Bateman & Fonagy, 2015)עשויים להיות ניכרים יותר 



קוגניטיבית מול רגשית: מנטליזציה

רגשיתמנטליזציה➢

לחוויות של האחרתגובות רגשיותהיכולת לחוות 

קוגניטיביתמנטליזציה➢

אימוץ  להיות מעורב בתהליך הקוגניטיבי של : היכולת לתפוס תפקיד

האחרהפסיכולוגית של נקודת המבט 

הרגשיים והקוגניטיביים המנטלייםבנוגע למצבים מסקנותהסקת 

האחרשל 



Affect consciousness

(Feeling – awareness)

EmpathyMindfulness

Psychological-

mindedness 

(Thought – awareness)

Explicit

Implicit

Mentalization and Overlapping Constructs 

(Choi-Kain & Gunderson, Am J Psychiat 2008)

Mentalizing

חפיפות קונספטואליות



...  עבורמנטליזציה חיונית

עצמי קוהרנטיתתחושת➢

יחסים בינאישיים מיטיבים  ➢

הדדיות ביחסים בינאישיים➢

אישי  תחושת ביטחון➢

מהווה תהליך פסיכולוגי שכדאי לשים עליו  –מנטליזציה , אם כך➢

...דגש בהתערבויות טיפוליות



"המנטליסטיהעצמי "התפתחות 
(mentalizing self)

דרך  " מגיחה"היכולת לבצע מנטליזציה 

:אינטראקציות עם הדמות המטפלת

איכות ההתקשרות

:אם ההורה

של הפעוט באופן לשקף את כוונותיו מסוגל •

מדויק

את הפעוט( overwhelm)לא מציף •

:אז הוא

ויסות רגשיעוזר בפיתוח •

עצמי  וההמיינדעוזר בפיתוח תחושת •

של הפעוטהרפלקטיבי 



של האחרהמיינדשלי דרך המיינדלמידה על 
לכן אני קיים, אני חושב( אמא שלי חושבת)

Mirroring

Contingent

Marked

(אם)בתוך מינד( סאם)מינד 

אני סאם



אשר מחזיק  מיינדהתינוק צריך לחוות , עבור התפתחות תקינה

.שלה בשלו/שלוהמיינדאת 

של האחרהמיינדשלי דרך המיינדלמידה על 

לכן אני קיים, אני חושב( אמא שלי חושבת)

ושאינו מציף את  , שמסוגל לשקף את כוונות הפעוט במדויקמיינד

הפעוט

התינוק זקוק לקשר עם אדם אחר אשר מסוגל לקשר רגשי עם  

התינוק

–אדם המסוגל להראות על פניו ייצוג לרגשותיו של התינוק 

contingent marked mirroring

Contingent Marked Mirroring: Still Face Experiment 



עוזר לילדמירורינגמדוע 

שיקוף מצבו המנטלי של הילד עוזר לו לווסת את רגשותיו•

הילד רואה את –לרגשותיו של הילד עוזר לו בהבנת הרגש מירורינג•

רגשותיו משתקפים אליו בחזרה

של האחרבמיינדאת עצמנו " מוצאים"אנחנו מירורינגדרך •

הילד לומד לארגן אותו, אחרי הבנה וויסות של הרגש•

ויסות של  /עצוב הוא מאבד את תחושת הכיול/כשהפעוט או הילד חרד•

ניגש  , מדבר)באופן אינסטינקטיבי הוא מחפש עזרה מהאחר –רגשותיו

'טוב מספיק'אם יש לו מטפל ראשוני ( לחיבוק

(second order representation)ההורים יוצרים ייצוג מסדר שני •



הוריתמנטליזציה
היכולת לאמץ את עמדתו של הילד ולהחזיק –הורית מנטליזציה

ייצוגים של ילדיהם במונחים של המצבים הפנימיים שלהם

רגשית-קוגניטיבית וחברתית-חשובה עבור התפתחות חברתית
(e.g., Fonagy et al., 2002; Meins, 1997; Shai & Belsky, 2011a, 2016; Slade, 2005)

(review: Camoirano, 2017)! גורמת להורות לעבודמנטליזציה

להפריד את  הצורך להיענות למצבים המנטליים של הילד דורש מהדמות המטפלת להיות מסוגלת 

זה נעשה קשה במיוחד למול . (Suchman, et al., 2010)באופן אפקטיבי ואקטיבי העצמי מהאחר 

הופכת לדומיננטית  האימפליציטיתהמנטליזציהבהם ההשפעה של –מצבים של עוררות מוגברת 

.ומנחה פרשנויות מהירות ואוטומטיות להתנהגות

!לדעת גם מתי לעצור וליהנות:טובהמנטליזציה



ואמוןמנטליזציה
ישנה עדות לרלוונטיות שלו להבנה שלנו את היכולת לקבל עזרה  ➢

וללמוד מהאחר( ושידאגו לנו)

–(Epistemic trust" )אמון אפיסטמי"–בייחוד בביסוס אמון  ➢

במיינדאותו ' מחזיקה'( מטפל, הורה)הילד מבין שהדמות המטפלת 

.שלהם

זה מאפשר פתיחות ללמוד ולהכליל את ההבנה וההתנהגות הזו ➢

לקונטקסטים היוצאים מחוץ לקשר הספציפי 

(Egyed et al, 2014, Fonagy & Allison, 2014; Fonagy, Luyten, & 

Allison, 2015). 



קורטקסממוקמת בעיקר ב

פרונטלי-הפרה

מתחדשת/מטופחת

בתוך חווית הקשר

 easily)מופרעת בקלות 

overwhelmed)

התקשרות/עוררות/סטרס



Psychic

Equivalence

“INSIDE-OUT

THINKING”

20

חשיבה  

-מבפנים

החוצה



של האחר והאופן שבו העולם  המיינדביטחון מלא לגבי 

...מתנהל

21
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Blah blah blah blah 
blah blah blah blah

blah blah….

Blah blah blah…

Gnnnnarrrgh!  
Gnnaaaaargh!

Naaarrrrrgh!

Pretend Mode: “The Elephant in the 

Room” -פיל בחדר 



Teleology – Quick Fix thinking

פתרון מהיר–חשיבה טלאולוגית 

23
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INSIDE-OUT-החוצה -חשיבה מבפנים

בביטחון מלא  אלא " רק במחשבות"לא מדובר , העולם החיצוני=המחשבות שלי

...  תמידאתה "או האופן שבו העולם מתנהל , של האחרבמיינדלגבי מה נמצא 

.."  אנוכי/עצלןפשוטאתה ... רוצהרקאתה .. אף פעם לאאתה 

(Psychic Equivalence)

ELEPHANT-IN-THE ROOM–פיל בחדר 

Make-believe that forgets it is make-believe…

. ועכשיובכאןהמציאות הקשה / בין המילים החכמות והתחושה" התאמה"אין 

דיסוציאציה..".יותר מדי מילים חכמות!".. כולם שותים ככה"

(Pretend Mode)

 QUICK FIX-פתרון מהיר 

Actions speak louder than words 

אשר תפתור את המצוקה או תענה על הספק  התוצאה הפיזיתהתמקדות על 

.." אז אתה אוהב אותי( כסף)אם תיתן לי משהו "אלימות , פגיעה עצמית.. שלי

(חשיבה טלאולוגית)



Prementalizing Modes of Subjectivity

Psychic equivalence–חשיבה מבפנים החוצה 

לפנימי יש כוח על  , מציאות חיצונית= המנטליתהמציאות , לעולםהמיינדאיזומורפיזם בין 

החיצוני

concrete understanding< -חוסר סובלנות לפרספקטיבות חיצוניות 

חשיבה של רגש מצבי עם פוקוס פנימי מוגבל:משקף את הדומיננטיות של העצמי

Pretend mode–פיל בחדר 

העולם המנטלי מנותק  , המחשבות לא מהוות גשר בין המציאות הפנימית והחיצונית

מהמציאות החיצונית

מנטליזציהפסאודואו מנטליזציה-היפר, של מחשבות"דיסוציאציה"

פגיעות  , פוקוס פנימי לא מותאם, אימפליציטיתנשלטת על ידי אקספליציטיתמנטליזציה

poor belief-desire reasoning, עם אחרים( fusion)למיזוג 

תיקון מהיר–עמדה טלאולוגית 

התמקדות על הבנת פעולות דרך האילוץ הפיזי ולא המנטלי

לכוונות האחראמיתיכמדד הפיזימקבל רק שינוי בתחום 

הופך לאפשרי עקב חוסר ( להזיק לאחר)לאולוגיות טלמטרות שימוש לא הולם במנטליזציה 

במנטליזציה אימפליציטית ואקספליציטית

מנטליזציה-קריסות למצבי פרה



Typical Counter-relationship emotions

•Psychic equivalence-
לא בטוח מה , הנדת ראש תכופה, חוסר בהירות, בלבול, תמיהה•

תחושת כעס על המטופל, לומר

נשמע כמו על טייס  , מתפתה לומר משהו טריוויאלי, שעמום•
חוסר בוויסות רגשי מתאים  , יחד עם זה" ללכת"מתפתה , אוטומטי

(נוקשה, מרגיש שטוח)

חרדה•

(אסטרטגיות התמודדות, רשימות)משהו לעשותדחף •

חשיבה מבפנים החוצה

Teleologic – פתרון מהיר

Pretend mode – פיל בחדר

?מה אנחנו נרגיש כשזה קורה



רגש חזק

מועטהמנטליזציה

חוסר יכולת להבין או 

לשים לב

לרגשות האחר

מנסה לשלוט או האחר אינו מובן לי

לשנות את האחר

, אינטראקציות מתסכלות

, מערערות, מפחידות

מעוררות סטרס או כפויות

אובדן הביטחון בכך

'המחשבות אינן אמתיות'ש

–קריסת מנטליזציה 

מחזוריות של ירידה במנטליזציה בתוך אדם אחד



 

 

 רגש חזק

 

  חוסר יכולת להבין או
רלרגשות האח לשים לב  

 

 האחר אינו מובן 
 

  אובדן הביטחון בכך

 שהמחשבות
  ' אינן אמתיות

 

 מנסה לשלוט או 

 לשנות את האחר

 

1אדם   

 מנטליזציה מועטה

 
 רגש חזק

 

 מנטליזציה מועטה

  חוסר יכולת להבין או
רלרגשות האח לשים לב  

 האחר אינו מובן
  

  מנסה לשלוט או

 לשנות את האחר

  אובדן הביטחון בכך

 שהמחשבות
  'אינן אמתיות 

 
 2אדם 

–קריסת מנטליזציה 

(בתוך המשפחה)מחזוריות של ירידה במנטליזציה בין שני אנשים 



Need to assess and try to extend the carers 
mentalizing muscles

29



Mentalizing based 
interventions 

התערבות מבוססת מנטליזציה



(MBT) התערבויות מבוססות מנטליזציה

וויסות רגשי  , ליקויים במנטליזציה–רוב הבעיות הנפשיות והרגשיות ▪

(Fonagy & Bateman, 2016)ושליטה קשב

נגד ביטויים של סימפטומים( buffer)פועלת כחיץ –מנטליזציה▪

ככל הנראה מקושר לביטוי סימפטומים–כישלון להפעיל מנטליזציה ▪

:  MBT-עדויות התומכות ב▪
( BPD)מטופלים עם הפרעת אישיות גבולית 

הורים בסיכון  

ילדים בהתפתחות תקינה

הורי אומנה 

ילדים שעברו טראומה מינית 

הורים גרושים בסכסוך גבוה



'המנטליסטית'העמדה 

לא יודעת/ סקרנית

(ים)שומרת על איזון 

מדגישה  

מנטליזציה

מאתגרת חשיבה  

מנטליסטיתלא 



The inquisitive stance–העמדה הסקרנית . 1
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אבל האם אני , זה אולי ישמע טיפשי"

מה שאני לא ? יכולה לבדוק את זה

..."מבינה זה

חוקרת אינטראקציות שהיא צופה בהן או שומעת עליהן באופן נאיבי  ✓

ובצורה איטית' טיפשי'אם לא 

,  נכנסת לזירה של חוסר הודאות הבטוח, בקולמנטליזציהמבצעת ✓

חולקת בתחושות בטן ותובנות בזמן שהיא חוקרת



The Mentalizing Stance המנטליסטית'העמדה '-

אבל  , זה אולי ישמע טיפשי"

?  האם אני יכול לבדוק את זה

..."מה שאני לא מבין זה

הומור, חום✓

(engagement)מעורבות ✓

עמדה לא יודעת✓

סקרנית✓

משחקית✓

רפלקטיבית✓

✓Tip-toeing

של מישהו עשוי  שהמיינדהתנהגות בין אישית המאופיינת על ידי ציפייה ✓

להשתנות ולקבל תובנות על ידי הלמידה של  , מופתע, להיות מושפע

של האחרהמיינד



עמדה לא יודעת–עמדת המנטליסט 
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עמדה לא יודעת❑

קבלה של נקודות מבט שונות-

הבדיקהתשאול אקטיבי וחשיבות -

אל תרגיש מחויב  –את הצורך שלך להבין תעדף-

להבין את הלא מובן מבלי לבדוק

נטר את אי ההבנות שלך❑

היה דוגמה לכנות ואומץ לקבל את טעויות  -

שלך דרך הכרה של אי ההבנות שלךהמנטליזציה

הצע כי אי הבנות מזמינות הזדמנות לעבור מחדש  -

על הדברים או ללמוד יותר



השימוש בעצמי של הקלינאי

ה  /ה לתאר את החוויה שלו/ת עשוי/לעיתים הקלינאי➢

כרגע אני חייבת  : "בה הוא מרגיש בתוך הסיטואציה

לומר לך שאני מרגישה די אבודה לגבי מה שמתרחש  

אני תוהה האם אני היחידה שמתקשה –אצלך 

"?להבין

אבל האם אני יכולה  , ייתכן שאצטרך להפנות אותך"➢

"?...כדי שאני אבין טוב יותר, קודם לדעת קצת יותר



ה איך את חושבת  /הראי

!ועובדת



שמירה על איזון. 2
פעולות מאזנותנדרשת סדרה של 

קוגניציה רגש

בתוך הפגישה מחוץ לפגישה

הורה ב הורה א

מנטליזציה סמויה מנטליזציה מפורשת



מנטליזציההדגשה וחיזוק של . 3

חיובית



התערבות שמטרתה סיום . 4

'מנטליסטיות'אינטראקציות שאינן 
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וכמובן שישנם זמנים בהם מנטליזציה 
....מפורשת היא לא מה שנדרש



אמפתיות/תומכות

אתגור, הרחבה, הבהרה

מפורשתמנטליזציה

M
o
st

 i
n
v
o
lv

ed
L

ea
st

 i
n
v
o
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ed

ספקטרום-התערבויות 



מנטליזציה

ויסות רגשי

ויסות הקשב
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עבודה מבוססת מנטליזציה עם ילדים  



במנטליזציההתמודדות עם קריסות 
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לעצור ולחזור–להירגע ➢

:אנחנו יכולים, רק ברגע שהלהבות שככו➢

לברר או להביע עניין ספציפי בדיוק ➢

חשב בזמן  /הרגישXמה אדם "ב

".האינטראקציה הזו

➢Parking the issue /טקטיקות הסחה:

זה נשמע  , בוא נחזור בחזרה לזה"➢

האם אני יכולה לדעת קצת  . ממש חשוב

..."יותר



(psychic equivalence)שימוש המטפל בעצמי 

 psychicכשמשפחות פועלות מתוך מצב של ❑

equivalence ,אנחנו עשויים:

,  לא בטוחים מה לומר, אבודים, להרגיש מבולבלים➢

flailing ...או להניד את ראשנו בחוכמה!

ה להשתמש /ת עשוי/במקרים מסוימים המטפל➢

:  ה בתוך הסיטואציה/בתיאורים של החוויה שלו

כרגע אני חייבת לומר לך שאני מרגישה די אבודה  "

אז אני תוהה האם אני  ... לגבי מה שקורה אצלך

"?היחידה שמתקשה להבין



’Pretend mode‘התמודדות עם חשיבה מסוג 

(פיל בחדר)
(:non-mentalizing)’ מנטליסטיות'אינטראקציות שאינן אתגור▪

 so alliance)אסטרטגיה בסיכון גבוה שיכולה להשתלם ➢

matters)

הצורך להכניס פנימה משהו לא צפוי➢

(affect focus)החשיבות של מיקוד על הרגש ➢



שימוש המטפל בעצמי
(pretend mode)

:אנחנו עשויים, pretend modeכשמשפחות פועלות במצב של ❑

, להרגיש מנותקים או לא מעורבים, לפעול על טייס אוטומטי, להרגיש משועממים➢
...שלנו משוטטשהמיינדלגלות 

:  מנטליזציההמטפל יכול להשתמש לעיתים בחוויה שלו כדי לנסות ולעורר ➢

בסדר  הכלואנחנו מדברים כאילו , דקות היום10נשארו לנו רק עוד "
לא בטוחה  –אבל שמתי לב שאני מרגישה מעט מודאגת –עכשיו 

"?למישהו יש איזושהי מחשבה לגבי זה. למה
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’teleological mode‘התמודדות עם 
(quick fix thinking)

➢The need to accommodate in order to move 
forward

אז  : "לראות את הדברים מנקודת המבט של משפחת האומנה➢
יימי צריך להיות פחות בקשר 'מה קורה שגורם לך לחשוב שג

"?עם אמו
➢Parking the issue /בוא נחזור בחזרה  : "טקטיקות הסחה

האם אני יכולה לברר קצת . כי זה נשמע חשוב מאוד, לזה
..."יותר



שימוש המטפל בעצמי
(teleological mode)

:אנחנו עשוייםteleological modeכשמשפחות פועלות תחת ❑

,  תחת לחץ גדול/מרגישים נשלטים, להרגיש רצון לעשות משהו➢
להציע אסטרטגיות , מתחילים לתת עצות פרקטיות, חרדים

...התמודדות

וינסה  , משהו' לעשות'המטפל עשוי לקחת ברצינות את הצורך ➢
..להשתמש בזה כהזדמנות לפתוח את הדברים

אבל האם אני יכולה לדעת קצת  , אני אולי אצטרך להפנות אותך"•
"?...כדי שאבין טוב יותר, יותר קודם



MBT-טכניקת ה.... לסיכום

Simple sound-bite interventions

(התרגשות, אסון, כאב, תשוקה, אהבה)ממוקדות רגש

(לא על ההתנהגות)של המטופל מיינדהעל מיקוד 

מציאות מנטלית  –נוכחייםלהתייחס לפעילות או לאירוע ה

(מבוססת ראיות או בזיכרון העבודה)

כדרך להבהיר  ' סימון'–כמודל של המטפל מיינדבשימוש 

את האופן שבו ירגיש המטפל בסיטואציות של המטופל  

(disclosure)

(non-mentalizing)מנטליזציה-איןלזהות מצבים של 

ולהחזיר אותה במקרים בהם ניכר שאבדה



המודל הבסיסי  
עם הוריםבעבודה מבוססת מנטליזציה
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בעיות רגשיות והתנהגותיות נבחנות דרך נקודת מבט  -הצעה מרכזית ❖

(relational perspective)אישיים -של יחסים בין

–( בעצמי ובאחר)והערכה של מצבים מנטליים , פרשנות, התחשבות❖

חיוניים עבור יחסים בריאים במשפחות

למנטליזציהמשפחות ופרטים נבדלים ביכולת שלהם ❖

ועושים  ( גורמי סטרס עכשוויים, גנטיקה, חוויות מוקדמות)עקב מגוון סיבות ➢

.זאת באופן שונה בזמנים שונה

יוצרות אינטראקציות משפחתיות מלחיצות  מנטליזציהבעיות בהפעלת ❖

ומעוררות מצוקה

, היציבות המשפחתית, המנטליזציהדבר אשר מערער עוד יותר את ➢

.יצירתיות וחוסן



מנטליזציהמאפייני מודל עבודה מבוססת 
עם ילדים והורים

גמיש ומותאם לצרכים היחודיים של כל משפחה ❖

תיאורית ההתקשרות ותיאורית למידה , מבוסס מנטליזציה-אינטגרטיבי❖

חברתית

בין בני המשפחה והמערכות  , בגובה העיניים, יוצר שיח קונסיסטנטי❖

השונות סביב הילד

שם את הילד במרכז  ❖

שם דגש על העצמה ופיתוח חוסן בקרב הורים וילדים❖

דרך  , רואה בהורים כגורם מרכזי בשיפור מצבו הרגשי חברתי של הילד❖

שיפור יכולות המנטליזציה ההוריות

מקושרת בתורה לעלייה ברמות המנטליזציה של הילד, עליה ביכולות אלו➢



...לסיכום
עמדת הקלינאי בעבודה על היחסים  

-MBTבעזרת ( relational work)הבינאישיים 
Family

על ידי  " עמדה הסקרנית המשפחתית"לנקוט ולעודד את ה❑

המנטליזציהשיתוף פעולה בהתפתחות עיצוב 

השקפה לפיה הבנת רגשותיו של האחר הינה חשובה➢

סקרנות בסגנון קולומבו➢

המנטליזציהחיזוק תמידי של ערך ❑

לא יודע , מכבד, סקרני, שואל➢

(clinician’s use of self)שימוש הגורם המטפל בעצמי  ❑
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