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 תמצית

 

טיפול  ניהולבחשובה  תוספתככאן  מוצעתסיפוק צרכים של  הגיש    

ואף מנוגדים צורכי כל מטופל;  משתניםאמחיש כמה מגוונים, פסיכודינמי. 

או מבוי נשירה  עוזר למנוע, : מעשירחיוניהנו  מיטביה םסיפוקואטען ש

 .תועלתהשפעה ו-תחומי תרביםמ בזכותוובטיפול,  להתמדהתורם  ,סתום

פרות פסיכואנליטית סמ ,דנוושגור אודות תפקהשיח המ אביא תימוכין לכך

לשם ו ,זיהוי צרכיםלשם . מניסיוני הקליניו עקרוניים שיקוליםמ, ואחרת

הידועים תהליכים הרגישויות ומכלול הנשתמש בסיפוקם כשראוי, 

 ת הסיפוקגיש דגש כיעוד מו. יפורטו, בצירוף קווים מנחים שבתחומנו

טווח  תרחיב אתו ,בטיפולים התערבויות שלנואישיות ו-יביטויתגוון 

 ונענותלסיום, נדונות  פסיכותרפיה דינמית.שיוכלו להיעזר בהמטופלים 

 אפשריות. שגותכמה וכמה ה
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Abstract 

 

    A Need-Satisfying Approach is proposed as an important 

adjunct in managing psychodynamic therapy. In every patient 

we meet with the most varied, ever-changing and often 

conflicting needs. Their extensive and optimal satisfaction is 

crucial: it minimizes dropout or dead ends, improves patients' 

perseverance, and enriches the therapeutic relationship, thus 

greatly enhancing and diversifying benefits. This is attested by 

common parlance among therapists and supported by some 

psychoanalytic and other literature coupled with several basic 

considerations and my clinical experience. To identify and 

(when appropriate) satisfy the needs, we employ the various 

well-known dynamic sensibilities and processes, supplemented 

by some further guidelines proposed here. Such an approach 

will also prove to diversify our personal modes of functioning 

and intervention in therapy, and render many more patients 

amenable to dynamic psychotherapy. Finally, several possible 

criticisms of this view are discussed and answered. 
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 העמדה המוצעת

 

. סוגיהםל מטופל-צורכי ולעתים בעיקר דרך סיפוקטיפול פסיכודינמי משפיע מאוד     

 .מרבה ומגוון תועלת ,התמדהמשפר הקשר, את ר יומעש מעמיק סיפוקם המיטבי והעדכני

 , אלאהמוכרים "מנגנוניה" לא רק בזכות מועילהספציפית דינמית פסיכו טיפול-תגישכל     

 .1םנפוצי םרכיצ מספקת היטבותה היעצם מ גם

לדעתי , חיוני בנוסףגישות. -ילובצרכים, אתמוך לרוב בשי עוד יותר טיפולכל בכדי לספק     

 אינן מדגישות.המקובלות גישות הש ,צרכים אינספור עוד לספק בִעתםבמהלכו 

. למגמות גוברות בפסיכואנליזה הולמתהרחבה לי  נראיתזו  לכאורה-"גורפת"עמדה     

 .2בטיפול בכל הגילים ַמפרה ותורמת תוספתכ ,נסותההבינה במדויק ולבחום ל מומלץ

 

 

 סימוכין

 

 הסיפוק תמידצרכים יסופקו,  כמה מבחינת יםחלקילהלן לעמדתי אמנם הסימוכין     

 מפתחת.גישתי ש ,בולט בהן כיוּון זאת-ובכל ;הטיפולבהשפעות  ומשקלו

, הבנההקשבה, החזקה, הכלה, אמפתיה,  "קיםמספ/נותנים"תארנו ל פוץ מאודנ    

". םרכיצלמענה " מחפשים מדיניות-תווימַ עקביות... מטפלים, חוקרים והשתתפות, חמימות, 

 בין השאר קשורהודאי  בכתובים ובדיונים,מודגשת קשר", שכה חשיבות "יחסנו" ו"הַ 

צי, ּבאלינט, וויניקוט, ֶפֶרנ)בטיפול . שפע דעות בכיוון סיפוק רך אותם יחס וקשרד לסיפוקים

, 1מיטשל ובלאק )ביפה  מסוכמות (גוהא-סיכולוגייתזרמים בפו ,תומכיהםגאנטריפ, קוהּוט ו

 (.241-240, 169, 163-162, 138-133, 59, 57עמ' 

                                                 
 , שעקב כך מיטיבים להשקיע ולתפקד בה.מטפליםשל צרכים כולל 1
 רקע. אעודדבמיוחד לפרקטיקה ש הנוגעותתיאורטיות  רק נקודות יסיון בנימוקיו, ובונ-צמוד ,יישומי-מאמר קליניזהו 2

 נפרד. פרסוםב אציג שביסוד עמדתי ולוגיהופת-התפתחות-תיאוריית, וקווים לשיוזכרוכתבי תיאורטיקנים ב גלום תומך
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שוי [(, ע4[ ובייקר ]3[, ֶגלסו ]2צרכים מסוימים כמרכיב/ציר מסייע )ֶפנֶשל ] מספקהטיפול     

צרכים  כמהפק סישחיוני  ,כל קשרכמו ו [(,5)קייסמנט ] שתוסכלומוקדמים  םצרכי מלאל

כט , ונַ במקום "הינזרות וניטרליות"( מציע "סיפוק אופטימלי" 7לינדון ) .[(6]ַאחַטר מרכזיים )

רי )הריפו-גורמיאהבה, מעורבות וסיפוק כתנאים לשאר מליצה תחתן מ( 9, 8) ( 10י. ַאסּבְּ

בדומה ו ,מלי"יותר מ"תסכול אופטי בונהבטיפול יסוד -כיל צורש"סיפוק אופטימלי" ש סבורה

( מציע 13ַּבַקל ) .ִמגוון תגובות וסיפוקיםכמצמיח לא תסכול אלא רוֶאה ( 12, 11ֶטרמן )

 .נחנזנחשד ו, ששנים רבות סיפוקה אך גם תסכולה בה "אופטימלי" ,"היענות אופטימלית"

 ם,( מטעי15, ופֵריין )ריפוייתככחיונית וול בטיפ( מדגישה היענות פעילה 14יווינגסטון )ל    

ור ואידיאליזציה מעורבות, אמפתיה, אישגם  עצמי-כמחזקיבמטופל יופנמו לצד הפרשנות ש

מפירושים או יותר אף חיוניות  היענות ומעורבותדרכנו, סימפתיה, חמלה ושבחים. 

 יבססוחדשות" ש"חוויות חיוביות  ןיוצרב, (16)ֵשיין וֵשיין  , גורסיםמאמפתיה לבדה

אמנם ממליץ לשלב גמישות לספק עם ש ,(17) מיטשל .חוץהיקשרות בריאה עמנו וב

פחות זהירות ויותר  , ככלל,כיום צדיקמ ,דילמותבעמו ודיון כלפי המטופל  רגישהעמידּות 

 היענות לצורכי מטופלים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(; כאחד 18אשית טיפול )ברמוצע גם , "מוקדמים"צרכים  פרט, בשל צרכים סיפוק    

גנות, כבילדים ה-(; בתחילת אנליזה בנוקשי20( ולהפנמתה )19) "ברית" בנייתהתנאים ל

גבולית  (,23קוטבית )-בהפרעה דו ,(22בילדים )ינקות -חסכי(; בטיפול ב21) מתבגריםבו

 קבוצות(; ב27סיכיאטר תמיכתית )פ-(; בגישת26, 25, 24( או פסיכוטית )24ונרקיסיסטית )

 (.31ּפי בטיפול באלכוהוליסטים )סִ -תת מסר(; וכ30 ,29, 28)

 

 

 

 

 

 

רצון, -אי :לכישלון טיפולים וייעוציםזו  ( מגלה סיבה בסיסית32פרות מקיפה )ס-סקירת    

תומך ומטפח, בקשר צרכיו  ייחודב –ענות לצורכי המטופל הימאמץ להיעדר יכולת או -חוסר

 עבודה עלבין  הרצוי לו באיזוןו, ונוהבעת נותרבשל ק כהעדפתובהבנה עמוקה, במינון 

 עלה( מ33) מחקר נטורליסטי גדול במרפאותבדומה,  .חברתיההתנהגותי והאישי, -תוךה

יותר ישתפרו משמעותית אם יוכרו ויכובדו  התוצאות,עמה ו ,מטופליםהששביעות רצון 

 .בטיפול שלהם-העדפותיהם

 יחווהשקבוצה תמיד ביו חפוץי: )א( מטופל יננולעני תומכות קביעֹות( 34יאלום )לגם     

 אישיים-ביןסיפוקים מגוון  מזמנתגם כ בהמשךו נרתמת ליעדיוכתחילה  –צרכיו ל נהועכ
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המטפל וימנן יקדם , בקבוצה חשק-ילמניעת בלבול, התנגדות וא(. )ב( 256-253 מ'ע)

ולפי לקלוט,  חבריהכנות מולפי  הקבוצה,-לפי שלב ,ומודלינג כולל פירוש ,ריפוי שונים-גורמי

המטפל  ו של(. "בחירת126, 112, 108-107, 80-79)עמ' בה  עדכנייםהיעדים הוצרכים ה

לקבוע מה  יועל]...[  של הקבוצה מיידייםהצרכים האחד:  יסודיצריכה להישען על שיקול 

עמ' מלדעתו הקבוצה וחבריה צריכים ביותר בזמן נתון ולעזור לה להתקדם בכיוון זה." )

( לזכור !םהמטפליכ שלא(. )ג( מטופלים פרטנית ממעטים )שם הדגשההתרגומי, ב 146

קשר, אנושיות, אכפתיות,  מנימס דווקאלטובה יותר זוכרים ולהוקיר פירושים וטכניקות, ו

 .[(38, עמ' 35הערה; השוו מיטשל ] 458, 108-107אמפתיה, דאגה )עמ' 

 

 

 להחשיב ולספק יותר צרכים

 

 "בסיסיים" או לא. –ורכי המטופל צ מכלולאת  שנחשיב ציעא ,סימוכיןומת העל כהרחבה    

 להחמיצם. -וחבל  -קל בתחומנו ת יותיאוריעדרם מהבהבם משתנים ומתחלפים תדיר, וור

להורות מאוזנת ועשירה, לא לפייה או סבתא טובה, אלא  אנלוגי המכלול על ניגודיו סיפוק    

עצמאות, קרבה ולצדה  ולהומ, עזרה 3גבולימות וע נגדומלמשל חום ופינוק  שתספק

 לבין ן בינםבחישקוד במיוחד להנמטופל ו-צורכי יותרלעוד  ןוונֵ כַ נת כמטפליםש רק "ספייס";

 .שלנו-צרכינו

 לגמריפחות או  מהיותר ו יסופק מה ולהחליטצרכים  זהותנשתדל ל בערנות ובפתיחות    

עצמו מטופל המיותר ש , אגב,לשם כך יפוקים.מרב הסככלל, נחתור ל ,אך .לא )ר' בסיום(

דיר צורך/חסך כחלק או בהזדקקו להג ,הסיום-בפרקיצוינו נסיבות שלהוציא ב"יודה" בצרכיו, 

 מהבנת עצמו וקשריו.

                                                 
-. בלעדיהם יחוש )במודע או לא( חרד ומבולבל, לאעימות וגבול מידה של צריך פנימיתהמציאות", אדם -מלבד "עקרון 3

למידה, חסום מביטוי אסרטיביותו. ה-ערוצימלוא וכלפיו י, משולל מלוא האכפתיות בחירה אמית-מוגן, חסר חופש

 לכל דבר. סיפוק –דרוש הוא נרגע, מיוצב, מוגן, מכּוון, מתמלא, לומד, משתחרר גבול או  עימותבהינתן 
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מוערך, מוחזק, מוכר, להיות  ,בקשר, לאהוב ולהיאהב, להעריץ כמובן, נתייחס לצרכים    

 .אמפתיתהתעניינות סבלנית וב בהקשיבנולפרוק, ודבר צורך למוכל ומשוקף; גם ל

או  לשתוק"לפטפט",  ;נחמה ,הרגעה, עידוד, תמיכה כשמטופלם צריך הססויאך רבים     

פחות "רגשי" ויותר  ושיחיהיה שכ אכזבתנכה אם . ההיענותלולשאול  ,אותםמוע לש

 יצטרךשנניח  האמנם? נבין לאשלהסתיר ו זדקקי "נבין"וש "ֵכנות" במקוםכשאו  ?"שכלי"

רק  ?עליו שנכעסלא  לעולם"לכעוס בלי שניהרס/ננקום" ו"רוך ועדינות" וכלל לא עימות? 

 ?לנולתת /מצרכיו לדאוג ירתעתמיד "נדאג/נעניק לו" ונכלום הומור? עליצות ו בלי רצינות

בין  צרכיופי אזן כנ"לא לחפור". וכשחוקרים, לעתים  סכיםנהבה  ,"לחקור ולהבין"לצד     

ודע מ-לאלמודע וממשי בין דחפי, ו, מצפוני "העומק"ושטח" ה"בין , לָעבר תידהווה וע

 ."ארצי"לרוחני הבין מפונטז, הו

צורך  וקירנכדאי ש ?ונתעקש עכבותשלסירוגין נתיר ונגביל, נכבד המטופל אולי יזדקק     

שנחלוק  סביר שיצטרךאהדה לראייתו,  לצד. יותלותרגרסיבי כ וגר ושוויוניבאסרטיבי ככנוע, 

 !לא רק "שימצאם מתוכו" -עצות וידע לו שנושיט וגם ; עליו

להרגישנו גם שנתאפק; ולהסעירנו,  ;אנו אך גם שנכוון, ליזום ולבחור צריך מטופלה    

אך  ; שנאשר גבריותונפרד/שונה עדייןועמנו  יזוגמ/מיות; לחוש דעצמאייםומנגד  מושפעים

 .מדי "חריג"כלא  אך - ף כבעייתיואייחודי כ להרשימנו ;בושנשי את הגם 

"פיזי" בגישות וכן פ-לעתים במועדיכולל  – שינויים ויידרשו לודאי  ",קביעּותוֶסטינג " מול    

 .מחדש סביבו-, סקירהשיבההי-זוויתעין, ה-קשרמידת קולנו, -גוון ,אוורור, תאורהכמיזוג ו

 בשיח, ן וקצב משלומינו דנכב !מה שהנוהרבה מ ש"נאשר" ירצה ,צורך להשתנותה צדל    

 .סייםלצורך נזקקותו לנו, כולל מ ההפךאת גם ; והתרחקותבהתקרבות ובהתקדמות, ב

במודע או לא במודע  .טופלמ, נפגוש בכל , על ניגודיו ושינוייוצרכים כזה-שפעתוך חלק מ    

 הגיבנובַאפקט, בעוז ובנחת, במלים ובמוחשית וסמלית,  –נספקם אנו ש יצפה הוא

 מרקם העמוק והמורכב שמאפשר הֶסטינג הפסיכודינמי.תוך הב ,נוקאפתהוב
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 צרכים מקיף-הנמקות לסיפוק

 

התפתחות, פעולה ועיסוק, ולספקם מניעים כל התקשרות  וחתירתנו הרבים צרכינו    

 מלאמפליא לשכה  נו,טיפולש מתבקשעניין, קבלה ונתינה. והנאה מאמצי הקלה ושיפור, 

 .המקיפהה חוויהייתרם מ, שמטופלצורכי ה מכלול זיהוי ולמילויירתם לי רכים "בסיסיים",צ

למדתי כמה הם  .לסוגיה מחפשים, חווים ומתארים עזרה אנשים כיצד התעניינתישנים     

 :העוזר"כוונות" מ השוניתארוה אף תכופות  .תאים לצורכיהםת הובודקים שהעזר מצפים

 ודותהו ,אפיקים החשובים להםבדו ויעילותו הדהובזכות  ייחודיתמידו ויפיקו ב ידםלד

 לסייע.מוחשי  מאמץועידוד  סברים וחידושים,ה, הקשבה ,יחס חםמרכיבים כלאישיותו ול

רבים ומ איציםמ ,התקווסקרנות ו מגבירים ,"כימיה"נחווים כ לצורכיהם וכוונוןרגישות 

 תועלת.

 מסופק)וכ ספקל-זמיןוהמטפל כעשיר אינטראקציות. המטופל כמסופק מגיוון סיפוקים גם     

 .ובשיח ותר היבטים באישיותםי  – מחוצה לואף ובהדרגה  –בטיפול  חווי (תהליךבבעצמו 

וכך  –מטופל לבהתאמתנו  קוודי ותפרצי יגבירואף כשראוי,  סיפוקם, והצרכים לכלקשב     

 תועלת רבה ומגוונת יותר. תושג

גון כ – בוגר/הווה-צורכי מילויגם  .תקן ומצמיח"צרכים/ֳחסרים מוקדמים" מ מילוילא רק     

היבטים  מחזק ומַגווןגם הוא  – בנתינה, בהבנות ובחידושים, בשוויוניותיצירתיות והומור, ב

שלו צרכים מוקדמים  מילויתורם ל ףאו ,בונותהפנמות אצלו מקדם  ,המטופל באישיות

 .לבוגריםהקשורים 

)א( כאובייקט קשוב, מיטיב ומחזק; )ב(  תופנםאכן שכזו  נרחבתסיפוק -חוויית    

סיפוק והעשרה  יערוצ למידת עוד; )ג( כקבל ולתתל ויכולתבאמונה וכבמטופל אופטימיות כ

-כשהמטפל מתסכל צורכי :([36]ט קוהּו) )ד( "הפנמה ממירה"תצטרף לכך  .אחרלעצמי ול

הטיפולי תפקודו  מופנם ,(הסיפוק לעומתלא תכוף ומתון, מותאם ) אופטימלי"" אורחעצמי ב
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-לתיבה םתסכולשאשער  .4במטופל עצמי סיפוק-מנגנון חיזוק/לכדי יצירת ככלל-המספק

"התסכול הוא -הואעצמי, -צרכים מלבד צורכי-סוגי עודשל  (מיטבי לצד סיפוק)בטיפול  נמנע

 .(ג'-א'ישירות )הלהפנמות  הממיר ההפנמ םסביב וסיף, שיהאופטימלי"

 כיצד? .ריפוי-מנגנוניַירבה ויגוון אף סיפוק ה-ריבוי אפיקי    

כגון ) 5צרכים בולטים היטב כמספקות לא רקכמובן  מועילות ידועות טיפול-"גישות"    

 בדוקים.ההמנומקים ו הןמנגנוני דרך גם לאא, וכו'(, אישור, אמפתיה, הכלה, הבתובנצרכים 

, להבין )דוגמתים צרכ הבספקלא רק ועיל תפירוש /שיקוףמו כ "הטכניק"בדומה, ברור ש

 .גישתה-ןאת מנגנו הכמפעיל גם לאא ,(העריצנול ,ננולַעניינגיב, ש ,נקבלש

מספקת השיחה מבודחת, למשל, ! "ןמנגנו" גם יםכוללסיפוק -אפיקיהרבה  עוד אך    

יספקו, אך גם אכן הרגעה ונחמה  ;דבריםמחיש תסייע להויצירתיות  תקדם גם כשלעצמה,

 חוברות ,עצות בקבלתש סיפוקלַ  ;ופיכחון בשיקול ובפעולהפתיחות במטופל  יגבירו

 .6תועלת-סוגיעמם ו ריפוי-מנגנונירבה יַ סיפוק -אפיקיכך, ריבוי  .השפעותיהן הספציפיות

     

     

 התרשמויות קליניות תומכות

 

שסיפוק צורכי  ,להורות הצפויניסיונכם בחינת  אף ;מהקליניקהנבעו הרי הסימוכין רוב     

 :ניסיוניבאשר ל ים תרם להתאמת הקשר וליציבותו, לעושר העבודה ולתועלתה.מטופל

  בולטים רכים צ כשנענו השתפרו מאוד ודי מהרבילדים דפוסי אישיות, קשר והתנהגות

, יםמשחקבשיקוף, בהשתתפות כנה בתחושות ובוהכלה ב ,החזקהבהצורך מו כ -אצלם 

                                                 
( אודות הפנמת היבטי אובייקט שאבד, רק שכאן ה"אובדן" 37הרציונאל, כדברי קוהּוט, מקביל לזה שבעקרון פרויד )4

 ון.חלקי, מדורג ומת
 בפתיחה. כפי שהדגשתי5
כרוכה אף היא . תרופה סיפוק/ים"מנגנונו", עשוי לשאת  לצדעזר,  כלאך תודגש שוב גם הזווית המשלימה: כמעט 6

צורך חשוב, כמו  לתסכלעברה, בתחושת סיוע מוחשי/מהיר. )כשהתרופה מאיימת ה-בהיענות הרופא, ביחסו ובסיפוקי

 .(חכות איתהף לפעמים ללשנות, עדיפו-להתמודד לבד או להימנע מחוויית
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 . אגב, "גלשתי"בקשר הטיפולי כבדמ-שוויוני בהיבטבחיבה, תמיכה ואישור, בהומור, ו

 .איתם אףכ"אידיאל"  מסורתי-פרשני קו החשבתיעדיין כש, קריירהמוקדם בעוד  ספקםל

 הצורך  ללכו - נוער סיפוק צורכיהם-בניזר מאוד לוע התבגרות-טלותמישורים ומ מגווןב

 אצלם, סתירותלות ומאוזן לקיצונוי ואשיפוטי -אל , שנייעץ ונכוון אמפתית, שנגיבנונַענייל

 הברורבאופן התכוף, חיובית מגיבים מתבגרים דומני ש. אחריםמבוגרים מול  הםשנצדד בו

 .(הכיוונים דומים ,בטיפולם הקבוצתי מוגבל יותרה נימניסיו. )היענותנולביותר  מוקירהו

 צונםר-מוסיף לשביעותו יעל אותי,ימחייה ומ בכל גיל מטופליםה צורכי סיפוק מרב. 

-אייותר  מסתמנים ,אינני קולעוכש ;השעה-צורךל כשאני קולע מבטם או קולםעור תכופות ֵני

כעת  ;טיפולי" לאזה " מחשש צרכים רביםל בעבר סירבתי. שינוי חיפוש וחשק, התנגדות א

 .טיפולאותו תוך בואף טיפולים שונים גייס בעוד הרבה כיוונים בהתלעבורי ל גמרתק ומתמ

  מלספקו כשנמנעתי "התעקשו"שבו ו אףלברויר( ו ה או.אנמו כ) צורךה ומה אמרורבים: 

 תמכתיש המתלוננתוף אנער אותה ואתן לה קצת בעיטות בתחת"; ס-שביקשה ש"סוף זו

 ם. לרוב השתל; ועודובנותתאו הנחיות  ,עצותיותר  ודרשאלו ש; לי לאתגרראייתה בב מדי

פים "לא משת, "יםשטחי"מתנגדים", "תובעניים", "ראותם כללבסוף, במקום  להתגמש

שלא  תויכולבי  וגם עורר לעתיםו טיפולים וחיהתכופות ישבני" ותיהם בבעיט"כי "... פעולה

 .שיערתי

 לפרש)לא( מתי , מחוותלבקשות ולשאלות, ל נוהיענות, שלנו-יוזמתנו ,שתיקות לגבי ,

 .המשךב לנאמר יםשואישקיבלתי שפע  – ""אינטייקבכבר  םמענה לצרכיה שיבותוח

 באופן כלשהו  הגמפאו  זיקההגישת סיפוק הצרכים לא הבחנתי ש, בה ש נכוןימובש

 .בפרק המסיים( ארחיב)בתהליכים חיוניים 

 גיווןבזכותה  נוספו, החודשו אחרישאו  ,גישתיב במהלך התמורהנתמשכו ם שיטיפולל, 

 זרימה.ואותנטיות 

  נשירה בכל  תופח, ולמיניההתועלת ומטופלים  תהתמד גברו ,זו תמורההודות להרבה

 השלבים ושכיחות הכישלונות הצורבים.

 כמטפל וכמטופלבעצמי התנסיתי  , לטוב ולרע,יובאוש דוגמאותברוב ה. 
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 קווים מנחים לזיהוי צרכים ולסיפוקם

 

 גישות ידועותחליף תלא גישתי  שנפתחתי בכיוון הסיפוק. ככלניסיוני עולים מ אלוקווים     

בטיפול  יפוקים, לשם שילוב מעשירס-נושאותשיבותן גם כחאת דגיש תו הן,ל וסיףתאלא 

 .פסיכודינמי

 

 סיסהב

 
יש . ותתרומו ותאינטראקצי ,מטופלים, צרכים ם שלסוגיה מרבללהיפתח בעיני חשוב     

לעורר בנו ָפנים רבים  עשוייםבזמנים שונים, נתון . מטופלים שונים, ומטופל 7"אנחנו"הרבה 

 סיועו ייעוץהכלה, אישור, או  צריך בעיקרמסוים פונה ש יח. ננ8שיוכלו להועיל ושונים

"שישתף  צפהנולצרכיו  סרב. האם נ"ותעובדים בתובנאנו, לדידנו, "שבעוד , חלטותבה

 ?לעזור משאבינומ נופתע לעתיםו –חלקית לציפיותיו  וונןכַ תנוסתקרן נ דווקא או? "פעולה

ורבאלי", -כולל "מופרע", "דל", "לא – 9טיפול"-א ברל" איןכמעט בגישת סיפוק הצרכים     

הצלחנו /לא מתאים", הרי שטרם די ניסינומי ש"מוטיבציה". -תובנה" ואפילו "חסר-"חסר

 משתלבים םאינצרכיו וצרכינו או ש, נרתענו ממנו, או שבוא לקראתוול , לַעניינואותו וטלקל

 ך שמאא ;בר לצרכיולהתח ווייטיב מושיסכי יםמטפלשם -אי קיימיםאמנם לכל פונה  .םידי

או התייאשות  חיפושיםמעברים ולגלות עוד עולם, ולמנוע מהפונה  התחבר,לגם בידינו 

 ?מטיפול

                                                 
אני ו"מוחות אנליטיים" -וחם מדי ושנפעיל הרבה מצבי( ממליץ שנחרוג מ"אני מקצועי" מת931-196, עמ' 35מיטשל ) 7

שמשתנים לפי צורך המטופל ולפי האימפקט הצפוי של התנהגותנו. לדעתו, יועיל ביותר שבכל פגישה ורגע מחדש, 

 תפותנו כמתבקש. השת-ת אופןיר, נבחר מתוך חירות ורפרטואר מורחב אמודע מה-לרוב בתהליך פרה

 טבעיים ומועילים בשאר חיינו אך דווקא "לא טיפוליים"?!חלק מהָּפנים הללו ומדוע נחשיב  8

הותאם אף למשחק ויצירה, טיפולנו דירקטיבי". כידוע, -"תובנתי", "ורבאלי", "לאטיפול  רקיוגדר כפסיכודינמי  אא"כ9 

נפשי  ,שונה מאוד לטיפול להפנות דים רכים, לסכיזופרנים ופסיכוטיים, למוגבלים שכלית ול"אורגניים". גם כשנחוץליל

 .הטיפולים צירוףולרוב לא "יתנגש", , (כסף ,כוח, זמןדי  לרשותואם ) סיף לפונהוי לרוב לדעתי, או פיזי
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 ,נאיץ "כימיה"ונשירה  קטיןנ( ר' הנמקות)צרכים. כך ולמלא לזהות חיוני כבר ב"אינטייק"     

 שנפחית אףישתלם מייחודיות הטיפול. לאלַתר שיטעם  ,ההפונ הרגשתשיפור ב כן"ברית" ו

לו, הכלה,  מה שבוערעיסוק מהיר ב מעןל ,"אבחנה/"השלמת מידע הדחנתשאול שיטתי ו

 ייעוץ או פירוש.תחילת , שאלותיולמעורבות, שיכוך חרדותיו ובירור ציפיותיו, תשובות 

 "יעוצב" , אציע,די בהתחשב בהםש – צרכים "דומיננטיים"במטופל לרוב אמנם נזהה     

נקשיב ה"דומיננטיים" מלבד ִחיּות, עומק ויעילות, אם הרבה  רוויחנ אך. והטיפול או חלק

 .התכופים ולשינוייהםהצרכים  ללכוניענה ל

, אומר נואי לרוב . כמובן,לו חוץנמה  אמרכשמטופל  להיענותהיה חשוב כמה תיארתי     

יהיו מצדנו  ןיווכ-, היענות ואף שינויזיהוי נכון ועדיין, ;יודע ממש ינואגם  ולעתים קרובות

 תקוע או קטוע.עקר, טיפול  תכופות חיוניים למניעת

 לַעניין הנסנ; תזמוןאופן, מינון ותוכן, מבחינת  רוחנותערב כנגישת הסיפוק גם ב    

אם לא  חלופותל פתוחיםנישאר בתנאי ש) תובנתית כגוןדרך שנעדיף, בללכת מטופלים 

צרכים לזהות, להחשיב ולספק  נכונות/ולתיכשל  אישיתמהיל  בטאנו ;(הצלחנו לעניינם בכך

ת סיפוק גיש ,ערוצי הדהוד, תקשורת ותפקוד יותרבהפעילה בנו אך . במטופלים שונים

 ובמכלול עבודתנו.נתון טיפול כל המבוטאים ב 10וצרכינואת היבטינו  רבהת עוד הצרכים

 

 עזרים בזיהוי

 
טה שוטפת מיטבית ומקיפה את כון כחלק מקלינצרכים -זיהוי שובח עם או בלי סיפוק,    

 כולל אלו שאולי נוצרו או הוגברו - וצרכי את מרבלספק(  ז מומלץא)וחתור לזהות נהמטופל. 

 .עצמנו-האישיות, הגישה וההתנהלות שלנובהשפעת בו 

רגשות, מחשבות, ניסיון ואמפתיה, תחושות  :ידועיםהבאמצעים  הצרכיםככלל, יזוהו     

הנגד, -ההתנהגות, להעברה ולהעברתוההבעה ההופעה, בור, מדי הדימקשב לכל  ;ידעו

אינם  ,שאציע דגשיםבצירוף מעט  ,אלוכל  אך .עוד, ולמיניהןת יולהזדהו ,תפקיד-לתגובתיות

גנות, הו אנוש-מגבלות עקב !צרכים או כל דבר אחר –בטוח" "שנזהה "הכול" ולכך ערובה 

                                                 

ייגים חיוניים וכשזה לא מתנגש בזיהוי וסיפוק מיטביים בעיני לגיטימי ואף תורם לטיפול סיפוק צרכים שלנו דרכו, בס 10

 של צורכי המטופל.
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ננסה כש תכופות רק. טנטטיבייםחלקיים ו תמיד זיהויינו ,ובנו מטופלב תיומורכבוו סלקציות

בהתאם , וטעינוש התוצאותמבכנות , נסיק )או לפחות להגיב אליו( צורך משוער מלאל

התערבותנו  השפעותניטור  שידריכונו, הפתוחות השערותה. תהליך גובהזיהוי ות שפרנ

 .11ומועיל במיוחד הוגן ,אמפתי הנותיקון כשנחוץ, ו

יקר הוא צריך ממני/איתי/כלַפי/מולי מה בעקשב קבוע: "-יף מוקדראשית, נוס .דגשיםול    

 לעצמנוזכירו נ ,אליו כשִנתרגלוגם  ;במודעשתדל ונ מוקד זהן נשנ" תחילה היום/כרגע?

גם לתדרי בכווננו  המוןנקלוט כדי "להתחדד".  ובכלל, הכרעה שיבוש,ברגעי היסוס, 

 הצרכים.

השערות שלעתים יחייבו כאמור  משום שהן – רגעמדי פגישה ו הבחנותינועדכן נ ,שנית    

 ,םבולטותבו םחוזקבאו שינויים  ,צרכיםחילופי מאוד שכיחים , כעת כשהן נכונותגם ותיקון; 

 שינויים בהתנהלותנו.בהמשך יצריכו ש

", מוקדמים" – צרכים שהתיאוריה חוזה רק מטופל" לצמיד"נ או חפשבל נ, שלישית    

צורך כל  (לספקלהשתדל לרוב ו)עלינו לזהות  ., וכד'"מרכזיים" ,"קבועים""בסיסיים", 

 שבאמת בולט עכשיו, ולא צורך היפותטי בהיעדרו.

על מה  – לזהות הובוודאי כשקש ההיכרותראשית מכבר רצוי  – נשאלרביעית, לעתים     

ה תגובותינו, מעם ו נושאהעם  איך הרגישיותר, להישאל אם יחפוץ הלדבר,  ן המטופלרצוּבִ 

 הלאה, וכיו"ב. מה ירצהועדיין לו  חסר

צורך "למטופל כרגע  ייחסנושמא . עלול להטעותנו בזיהוי כחשקנולנהוג שלנו צורך     

 זיהוי? ותשוויוניל הַ כמֵ דווקא הוא ו ,"יתפקד "הורלמדגדג לנו לפרש? אולי רצינו  כילהבין" 

ת מיכולתנו וקונסופק עמלכך בתמורה אך  תסכלנו לעתים,יודאי של צרכיו  משוחד-בלתי

 .מתבקשלעזור כלהתאים את עצמנו אליו ולהתגמש, 

 

 

 

                                                 
 (.265, 612-262, עמ' 38פרויד המאוחר רומז לגישה שקולה וכנה כזו, לפחות לגבי קונסטרוקציות באנליזה ) 11
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 עזרים בסיפוק

 
שידורו ואמפתיה כ"זיהוי נכון כאן אגדיר  .לצרכיו" ה"אמפתיאשר מ יותרנחוץ  בעיני    

שאר תרומה לככמעט תמיד, גם כבסיס ו חשוב לספקהסכים שוא, 12המאשר למטופל"

 .של הצורך מסיפוקמקרים אמפתיה לבדה רחוקה  פוראינסזאת, ב-. ובכליםסיפוקה

ולהתמצות בתחושת  יווצרלהמספקים המצבים הו ותאינטראקציה סוגי רבתיר למהבה נ    

 רגש היטב וממושכותכלפיך בטא שישונה מאוד מלאפשר  "אהבתול אמפתיה"רק . המטופל

 צורךאמפתיה ל" נבדלת ,בדומה .אהבהילרגשית ה ותךוכנמב חוששיעניק לך ויש ,ןודמיו

מאוד רחוקים  "חיזוקיםב צורך". אמפתיה ואולי פירוש לנביעשממשית  חיבהמ" בחיבה

 וסיפך)בה לשחק" לצורך הבנה" ִתשווהכלום  .של המטופל ולפועלו לערכו בפועל-שוריאמ

"להבין" צורך להתבדח  היכן ?בפועל לשחקהמתעניינת  תךהסכמ( לזאת רק לדבר ולפרש

 ,כשנחוץ ,גם אם – תבדח חזרהלהואף  צחוקל כול-קודם לעומת, יחה""ברולפרשו מייד כ

 !לספק התכוונתי כןא ?"בריחתו"ב געוי התערבותךאו המשך הלצתך 

אם תקבע היא ש חווייתו שהרי ,אמיתיסיפוק  תקדםלמטופל מצד שני, אמפתיה מדויקת     

[(. 141-137מ' ע ,35"נכון" לספק )השוו מיטשל ] כיצד מראש-תפיסתנו, ולא ופקאכן ס

או הנסיבות כרגע,  רקעו ,עקב אופיו שמא ?בטאהנ איך ,קרבהל נזקקותכשנזהה למשל, 

האמפתיה  ?תאו פטרוני תחודרניכ , תיחווהאותו דווקא תלחיץמצדנו  החמו הגלוי התקרבות

 "מה".לבנוסף רגישותנו והיענותנו ל"איך" את  תחדד

טבעי כ"הדהוד" די מאליהם  סיפוקיםהרוב  , יזרמוספק יותרל נחליט ונתרגל אכןכש    

יתר -חתירת דומים או משלימים לשלו.שיעורר בנו, , דרך חלקים המשתנים המטופל-ורכילצ

 קשיבפחות נ, שבכך שנתקבעאו /תהליך מאולץ וב תסתכןכלפיו " תיקון"לאו  ""תפקידל

יש "שעיל( )ר' ל נזכור ,"אינה אנחנו" ממשלא נספק מעמדה שאף ש. ונותאם לשינויים

מסירות, התמסרות ומסירת עצמנו ל"שימוש" המטופל  תבקשויאנחנו", ובהחלט הרבה 

 סיפוק מכלול צרכיו. שם[( ל39] רוח וויניקוט)קצת ב

                                                 
לתי . אמנם כליותר אין לבלבל אמפתיה עם "סימפתיה" שצלצולה דומה, והצורך באמפתיה בסיסי ומקיף הרבה12

שהיטבנו להבינו  עדי( יקירינו)כמו ימפתיה )"שידורו המאשר"(, עקב השתדלותנו שהמטופל ס-בהגדרתה רכיב

ולת, נכון של מצב/תהליך בז זיהויכ רק( מדויקושחוויותיו קבילות. אך המדקדקים, כולל קוהּוט, יגדירו אמפתיה )כבמילון 

 ו"!זיהוי בלתי תלוי בסימפתיה, ב"מאשר" ואפילו ב"שידור
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ה יחש, 13לייעוץ ירושבין פ :בשיחו תנובעמד גדול לעתיםו תכוףשינוי  יחייב נויענותה גיוון    

 .ו'וכ, משיבשואל ופעיל וסביל, , ג ומונולוגדיאלועימות, וך ומחלוקת, רוהסכמה ומשחק, 

 ."להבין" או לא לרצותלהתגונן  לעתיםלמטופל  מותר": חפוז" נושא-שינוי גםנתיר     

לחלופין, יתכן  .חדש צורךבו  ופחשיף ולי אא ,אופן הדיבור/כמותב שינויהאו  ,האסוציאציה

שנתעניין  ,שונות חוויות פרוקלצורך  למשל –צורך משותף מדווקא  נבעיריבוי נושאים ש

 חפור".ל" בלי בסבלנותכיל נ, שונקבל

 .לדי ובוגרי, ניודמיו ירציני וקליל, חשוב וסתמי, מציאות :מצב/חילופי אווירה אף נאפשר    

 .לו ובהדהודנובמטופל אלו וקודמיהם שינויים יירבו  ם,אות ככל שנתיר

יענו חיוכים וברכות, וערכו ויים שי. מטופלים זקוקבקשותללמחוות ו ניתןהככל ניענה     

צעירים  ם, ולעתים הם בשלנו.התוצריבו הם; גם שנחזה בחפצימתנהמכתב,  יד,-הושטת

 אף שי.ו כיבוד אולי יצטרכו

שיטותינו, , נועיסוקי, נוכגון על רקע, לדעתוחלקית גם , עלינוצורך לשאול  היטביסופק      

 פעמיםבמידע כלשהו )ל –ות ישירות ובנוחות . נשתדל לענ(המטופל אודות בפרט)דעותינו 

 דממה:לחץ, מגננה,  קריןנ בל( או בסירוב אדיב ומוסבר. !"תמדוע שאל"עוד לפני 

 .יםומיותר יםותרעומת נפוצ סכולתיתר יוצרת -התבצרותנו בחשאיות

, פחות שתיקות ושיותר נדבר, רוב המטופלים צריכים ככלל הערכתיל וברוח דומה:    

 לגבשן( מכפי שתכופות עדיין מקובל. תכליתיתדעות ועצות )או נסייע  אבטנשאל, נ

צורך או  לדעתי, :טיפולנואת " הרי"מגדואולי במוגזם  כופות, שתהחשובה פרשנותלאשר     

)השוו  לנהוג אחרתאו  פרשלאכן אם  ונבשיקול מקום נכבדראוי ל תצורך המטופל בה כע-אי

שהניסוח והטון  ,יעילותו אף לטובת ,פירוש נשתדל תבקשמבאמת כשו ;יאלום בסימוכין(ל

 , נזדקק לכנות ולמשמעתראש הבנות ונתינתןמ-כמוקיריםהרגע. -צורכי ליתרגם יתאימו 

 ,חזיקאזין, נעצמו, שרק נמצורך שלא יובך, שיבין דווקא למטופל מתי כדי לזהות עצמית 

, 40וויניקוט )השוו נה. לתפארת התבוו מתחשקכשלפרש, אפילו  לא אולי ; ואז, וכד'נשקף

(: "...יש זמנים שטיפשי להיות חכם וחכם להיות 410, עמ' 34שץ' )(, ויאלום ולֶ 86, 57עמ' 

 בשקט".

                                                 
התערבות אינו -פירוש! בכלל, הגבול בין סוגיגם עצה, ומהרבה עצות משתמע גם אמנם, מהרבה פירושים משתמעת 13

 כה חד כפי שתכופות מניחים.
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 טרךציש יש .צורך שלנוהאינטואיציה או התיאוריה, את ה ינגדורבים  מטופל-רכיוצבכלל,     

אף  ,איתו נסכים לאש ,נתרגש לאש ,לו "עניק"נ לאשו יכוללחוש  ,עדינותמ ההפך ,להבין לא

 ספק.לכבד ולנשתדל  גם כגון אלו. חונכנושפרד מהר מלהיפגישה או  לבטל

, "פתולוגי", "הכרחי" נחשיבוך בטרם א)בגבולותינו(.  נאפשרכמובן מכל סיבה  עלינוכעס     

תוסכל או  אולי :בשדה הצרכיםהיטב  חפשנ "התנגדות", או "העברה", "התקה""דחף", 

צורך או ציפייה שלנו פגמו  נענה? שמאלא  או כובדלא כשצורך לא זוהה,  נפגע המטופל

 –, או כנ"לאכן . )השאר אולי רבים כעסים ישכךשלנו תיקון כשלים ? ובהיענות בקשב

 .(המשךשב מגבלות, אילוצים וסייגים בשלבמצב הטיפולי  נמנע-בלתי תסכולנובעים מ

מאמץ . חשוב שַנראה רצון והיטב ובהקדםלהיעזר : פוניםב מאוד שכיחנסיים בצורך     

 , למשל, לסיועהפננַ  ,שיפור בוערל כלים חסרי נחושאם התערבויות.  גיווןע"י כולל עזור, ל

 גם/דווקא ךאם ימשיו; זאת ךעריי פונההרוחני.  ,סוציאליתרופתי, התנהגותי, -קוגניטיבי

 כשצריך,מהיר!  פורשיל םידרכ גם לנו , למעשה,אךולקשר.  ו, תתרום גמישותנו לאמוניתנוא

 , ועוד.אדם קרובנעודד, נזמין ננחם, סביר, נרגיע, נייעץ, נביע דעה, נ כן דווקא

 בחרוי. רבים דומיננטי צורך ישיר להיעזר הטיפול כלמשך במטופל או  בכללא , צד שנימ    

יות , הגישתי. לוחוויית סיפוקם אחריםצרכים  מתוךלעתים בעיקר וגם בטיפול  יתמידואו 

 וקבעים צורכיהש ראוי, בהדרגה יעזור כן-גם "(להיעזרעצם סיפוק צורכיהם אלו )ולא רק "ו

 והסגנון של טיפולם. , התכניםהרבה בעיצוב השיטה

 

 

 השגות ותשובות

 

 !" רחב מדיורך"צב שימושך    

חת או נ-ֶחסר, עודף, מתח, אישל  רגעית או מתמשכת (או לא תמודע) תחושה: צורך" -    

 ;משהואו להיפטר מלתת  ,קבללהשיג, ליצור, ל (מודעת או לא) כמיהה שעימה – שלמות-אי

 "מצב כלשהו.או להפסיק  , להמשיךהגביר, להחלישל ,ליצורלהשיג, או 
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כמובן  נכללים בה .ומסייעת בירהססנסית, -היא קומון בעיניאך , הרחבאכן  ההגדרה שלי    

 גם אינספור נוספים. בלא –כואנליטיות הפסי תיאוריותבש "בסיסיים"ה צרכיםהכל 

 

 ?שלא – לבין "רצון" או "משאלה" , שאולי ראוי לספק בטיפול,"צורך" בין והיכן ההבחנה    

של  קונקרטי-נקודתי דימוי/ביטויכ "משאלה""רצון" או  יתר! אני רואה-הבחנתלטעמי  -    

 ו דווקאלא ,אופי כל רשת"הצורך הוא אבי המשאלה", וזו לפיכך עשויה ל. 14סיפוקו+צורך

כזה בהכירנו בצורך כ .ן לספקה בטיפולהסבורים שאיאלו כהנחת  'דוכ ,"קפריזי" ,"דחפי"

כגון  צורךל בסרבנו. מנגד, "ו"בנותיחלק מספק גם ל נשתדלש ראוי לסיפוק, עקבי בעיניש

 .כאלוורצונות משאלות  –" וגם "צאצאי יסורבוארוטי או סדיסטי, ממילא 

 בנות ראויות. איןש נדירך א ;בת-ולא כל משאלה, הצורךסיפוק כיבוד ו קובעש סכים,א    

להציע , " דרך הומור"לשחק תוכלו, דמקהל תסרבוגם אם  :לשחק ביקש נער ,למשל

 ;לחבק התבקשנו :ועוד .בש-ש... שאו "משחק טיפולי" ,"אילו הייתי, ""הדדיים סיפורים"

 סרבנוב: או .בלבד דיבור עדיף כאן מדוע מימותחבנסביר  ,ןרצול הוקרה, ביע קרבהנ לפחות

 .אישי פתרון יבושלג חשיבה-ניכיוו ציענ ,ענייןב דוןנ ,לצורך הבנה טאבנכן , כבקשתו "ייעץל"

 העיתויו ה, הקשרהשאופי כמיהה: המהות תקבע ,"רצון" או "משאלה" היכונצורך אם גם     

 .הוטיפולי לספק לרוב מעשיר –שבהמשך  קדימויותוסייגים  יםתרוס לא

 

שאר המצבים, כל  איפה? הקשרשלל ממדי  ולא ,מדוע דווקא "צרכים" ו"סיפוקם"    

 תקשרותו במטופל ובמטפל?ה-תגלויות העצמי ואופניהחוויות, ה  

זיהוי, תסכול, סיפוק, התנגשות  סביבדברים  להמשיג הרבה מאודלדעתי מועיל     

 מוצג כאןהן הרבה מש , לדוגמה,נניחבקשר. אך צורכי יחיד, קבוצה וצדדים של והשתלבות 

-העצמי וביחסי-במצביוהמקומות שהוא מצפה מאיתנו המטופל  נטיות" :יתואר "צרכים"כ

 ןלרוב נהדהדו שיבוטאו וימומשו, נאפשר", נטיותיובמרב " נכירכי  עדיין אמליץהאובייקט". 

 בחיוב וב"מקומות" כציפייתו.

                                                 
 )כנ"ל!(אנלוגית לכשתרצו, "צורך" כביכול אנלוגי )רק מבחינת ההיררכיה!( ל"דחף" הפרוידיאני, ואילו "משאלה" 14

 של סיפוק הדחף. כאופן נשאף ספציפייעד" לצירוף הפרוידיאני "מושא"+"
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אך  .)ובמקביל בנו( במטופל החוויות, התכנים והמצביםגי סו כלנקשיב ונגיב ל כמובן,    

 ;םשככנאו  עודדםנ ,םאשרשנ ;ייחלשואו ייפסקו, יתחזקו  ,שיימשכו – צורך גם נלווה ולםכל

צאו בנו הד דומה, משלים או מנוגד. ש שכדאי  – גלומים צרכיםסיטואציה טיפולית  בכלימְּ

 .לזהות ולרוב גם לספקמאוד 

וננים ומגיבים היטב מכּו כשאנו צרכים וספקב היא"הקשר" הנודעת של  והרבה מחשיבות    

 .ו, עוד תועצם חיוניותצרכיםמקסימום בקשר לספק מיטבית  אם נחתור. למטופל

 

 מוסכמות קליניות ואתיות? "סיפוק" נוגד יןהאהסייגים? ו    

כקבלת גבול או ורך בוער, מפאת צש קרהי צרכים סותרים; נםיש :מלאסיפוק  יןאראשית,     

גם יתבקשו  ;חמוק בלצוןלמטופל נניח לשיתר כגון שנכיל ונתאפק או חו הידָ י, 15ההגנ

א ל ; ומקצתםספקל ,כבדלזהות, ל חלק מצרכיו נתקשה ;ק"ופי"ס בלי ייעודיות התערבויות

 יועילו חלקםויש לקוות ש ,תסכולים שארוייבהכרח כן א. ככל שנתמיד ונשתדל ידעו שובע

 .הנמקות(ב)ר'  ממירה" דרך "הפנמה

 .אלו קריטיות בעינינוש ככל – הגנות והתנגדויות שרתםבצרכים נתסכל  לעתיםשנית,     

פגזתנו הלאו  ,כעס דרך להכחישכבקשת חיבה הבעת/ל, הבריחכ משחקל נסרב אולי

 נזכור שלגיטימיאף  ;"הגנה""התנגדות" ו פסיקהגזים ב. אך בל נכמיסוך"דווקא" וכ שאלותב

 ך.בהמשתובנה -מהלכימנוע חייב ללא  סיפוקו כרגעשו ,להתגונןרך צוגם 

, להבדיל) רוטיא שיח/מגעבצורך  , וכןלנואו  להזיק לעצמומטופל -צורכי נתסכלשלישית,     

אך  – בכללמגע נַמֵעט . (וקסמו המיניים נטייתו ,הזדהותו וכרומצרכיו לפנטז ושי ,ש לומרי

, בקיום כרגעגע מ, במשמעות הוהתפתחות-ובשלב המטופלבגיל  יתלו, 16רבים החריגים

 .תתרבותי-תג חברתיומשבר, ובנה/דחיפּות

מזוכיסטיים,  עצמי,-מביסי/מענישי) מזיקים-תולוגייםפצרכים  רוחקנו נתסכלרביעית,     

-לאאך וסינקרטי יאו מצורך איד 17ן שתוסכל מַקטנּותמצורך תקי להבדיל –סדיסטיים, וכד'( 

                                                 
ודיון בהמשך(. אך כל  3צורך )מודע או לא( במטופל, מלבד ה"חיוני לטובתו" )השוו הערה  גםלרוב אראה כאן 15

 תותיר סייג זה.בנדון השקפה 
 לו באנליזות.אפי ארוטי-לאסמך מחקרים ודיווחים קליניים, גישה מאוזנת לגבי מגע -( מציג, בין השאר על41פאֶסג' )16
 ( לגבי צרכים נרקיסיסטיים. ועדיין, אל נפריז ב"הפך לפתולוגי".7, פרק 42אא"כ נעשה "תוקע", כפי שהדגים מיטשל )17
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גם  נסרב. "(שונה" להתבטאאו  ,שקפיים כהיםמלהרכיב חריג,  כיסא-כיוון/רסידוב)כגון  קמזי

 .טיפוללמצבו או לחלקו ב אחריותכל להתנער מטופל במלצורך 

, 34מיטשל ) כירהז; בתגובה לעבירות לבנו-גילויהזהיר פן יידרדר ( 44, 43גאבארד )    

-כל אינו נדוןסייג הה ,ניבעיך אלריחוק הרסני. שלנו יתר -מאיפוק ( מדרון נגדי199-198עמ' 

 לבנו-גילויכי  עריךא. "שלנו-מתוך צרכינו נולב-לגילוי"יותר  אלא ,פל"ולסיפוק המט"כך 

פירוט וחשיפה(  בלי עודף) ובאצדד  שחלקנו מדמים/רוצים."נדרש" מכפי  פחותבטיפול 

ה, , דעהתרשמותהערכה, חיבה, ב שנגלה לבנו כשחיוני עבורםאו  כיםצרי יםכשמטופל

 .'ו, וכגביול , דילמהשל המטופל דפוס יקוףששם ל דרושהלב -כשגילוי וכן ;ביקורת

שלרובנו נחוץ יותר  דומנילספק. ואולם,  יש/אין מתי ה( יוסיף להבנ17עיון במיטשל )    

 .סביבםלהעז בכיוון עוד סיפוקים מאשר להדק חגורות 

 

מטופלים  המדוע כה נַרצ !חהצמיבבחינוך ו , כמובטיפול תסכולחשיבות מ תעלמתה    

תחזק ונוכל במקום  גם לתסכלם? , לטובתם,שנ 

. רבי תמורות וניגודיםצרכים של  מאוזן-מיטבי-סיפוק עדכני, אלא בוחש "תסכול"לא     

או  ,18נגביל'או שנעמת צרכיו סיפוק  למשל, אולי :דוחקיםכי הצרכיו  יסופקולילד /למטופל

 המטופלאם גם  – כרגע/כיוםחיוני יותר שהסיפוק הוא  ,התמודדותונאפשר עצמאות שצרכיו 

תסכל", אלא ל יםזוכר" אל יםמסור יםומטפל ים. הורעזרההיתר ו נוהפחתש כעסיהילד או 

 היכולת.-במגבלותעדיפויות ו-בסדרי ם, בהכירכשיומאוזן לעהכי טוב ו לספק יםמשתדל

 ביסוסאו מניסיון דה כואבת הפנמה ממירה, למידרך ו מכ ו,מיתר לפעמיםתסכולים כדי ש    

הרבה צומחים . אנשים מתחנכים, נעזרים ויםנמנע-הבלתי תסכוליםבדי  ,הסתמכות עצמית

 של הטיפול הפסיכודינמי. כךכוחו הייחודי בשינוצל  וחשוב ,(12, 11, 10) יםסיפוק דרך יותר

שלא ) וכימפוכח למכלול צרב ןכוונֵ נת , אלאאת המטופל "נַרצה" אל מיטבית כמספקים    

 עת טיפולי.ד-ושיקולחוזק, אחריות , היושר ,סייגים שמירת תוך (תמיד סיפוקם "נעים"

 

חקירת דפוסים  ,לתובנות ולשינוי הנעהה ,ההעברה מרוב סיפוקים נהגעיפ  תאיך לא     

 רגרסיה ותלות?תובענות,  תךגישתעודד  שמא פתולוגיים?

                                                 
 .15, 3ר' הערות 18
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 מפריעיםו 19העברה בולמים יםסיפוקש פרוידגרס  ,ו"הידראולי" בתורת מדממתוך     

 מעכבתהיא שתסכול  תאווירלמעשה,  .)ותכופות חרג מכך!( א לספקולכן המליץ ל ניתוחה,ל

השינוי ". תוקפנות"ו "ות"תובענ"התנגדות",  מבליטהוהעברה רבים -היבטיוזיהוי ביטוי 

, תמפותחבר כ זוכשגם ; והעברה גיוון והעמיקדווקא  יםקופיוס ותתר טבעיולי בתחומנו

 ומפריע שבה. ל צורך בעייתיככל היבט וחקירת  לצדמרבי  צרכים-לדעתי סיפוק ועילמ

 תגיש מיותרתכך ש. ברוב הפונים לטיפול זיםע צרכים הנם תובנות משופרותו "שינוי"    

 מכלולמרבי של  סיפוק דווקא ולהשתנות..." הביןאז תיאלצו ל תקבלו סיפוקים"כאן לא 

 .בעזרתנואצלנו ושנות ולהשתנות הבין, לל םמוכנותאת  יגבירם הרכיוצ

עצות, ובהתרשמויות ב גם ךאבנות, תובהצורך : כמקדם שינוי מוכרסיפוק צרכים רבים     

בשיקוף אמפתי, בהכלה, כמובן וגם  –וכו'  ,דרבון, אתגור ,חיזוקים, תמיכה, עידודדעות, 

 שברגיל אינם ,סיפוק צרכים פילואב לרו)ר' הנמקות(,  ואולם". יסוד-סיפוקי"כמה ובעוד 

 .תועלת יאיץו קדםיזאת -בכל ,"מקושרים לשינוי"

בכך התנסותו ו ;ת דפוסים פתולוגייםחקירדווקא תַחיה ותעמיק  תקיניםצרכים ל היענותנו    

 .ולוותר עליהם פתולוגייםלהכיר בלמטופל  ורעזתאף  מגוונים בריאיםסיפוקים לו  שזמינים

-אי המתיר טיפולב ןתקיש "בעייתי"צורך  כולל לגבי – "פתולוגי" בתג נגזים בל , שוב,רק    

 .ופירושאו לצד  טרםממושכות  ףא ולכבד יועילוש ,רגרסיהצנזור ו

כגישה שמרבה ו ;(כשמתסכלים! שכיחהזו )תובענות מעודדת לא גישת סיפוק הצרכים     

זאת כל . רגרסיה ותלות בעאינה מּועדת לקַ ממילא היא , ומאיצה שיפורים השפעה-אופני

 עודףבלי , מעניקמסוג בוגר, שוויוני, אקטיבי, עצמאי,  םגם צרכי בספקנו, מאוזןהביישומה 

  .גבולות סבירים בשומרנוו ",וו"מילוי חסכיהמטופל "יילּוד" 

 

 !ספציפית השיטכל ויעילה יותר של  טהורהימנע הפעלה מלאה,  יפוקיםלס ןכוונואך     

, ממילאמטופל בשירותה. -רכיוצ לרתום כמה נצליחבתלוי בהעדפתנו, ו "יטהשה הרו"ט    

; המחירי עולים בהרבה עלסיפוק הגישת יתרונות  .הר"וט פחיתת" לשלב שיטותנכונות  כל

 .טיפולים ייעלתו עשירתדווקא  שיטות השונותל הוספתה הוסבר מדועו

                                                 
אלו אופן כל -קשר"; ובכל-"קשר" או "דפוסי לבין "העברה"ן בחדות בין פרקטית, אגב, פחות חיוני כיום בעיני להבחי19

 להתייחסותנו בטיפול. בפוטנציה חשובים
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 מה להעריך חובתנו הרי "?די לספקכהאמנם "אך  .תיוהתערבו ווןימעשיר ומועיל ג אולי    

 פשוטמוצדק  !ברפואהמו כ ,נרתעים ףוא" צריכים" ינםגם כשאמטופלים  לטובת ץנחו/ןנכו

 !ותטכניק" םשליי"

 כולל כשלא, היעילות, מומחיות והעדפחיוניות, משיקולי  גםבצע התערבויות נברור ש    

" השפעה-"מנגנוני ם שלחשיבות הודגשואף  .ןבה" צורךמטופל "לש צדיקן בכךנלא או  ניחנ

 ועדיין: פחות מדוברים. "םמנגנוני" שפעעוד של ם מקיוו – נודעים

 15, 3)ר' הערות  פנימי ורךצ יםממלאו יםפוגש דירתאו "לטובתו" " נחיצות" גם )א(    

 אף מיטבבַ ברגישות כשנבחר  ימולאשלהיעזר,  צורך מטופללשכ ודאי –ותשובה קודמת( 

 .כאביו ירתיעכש

 נכבד שיקול וזה פנימי רלוונטי, צורך לפגוש הצפוי לאלשיטתנו -הנחוצתערבות השכ )ב(    

כך  השעה.-רכיויותר לצ תאימויש התערבויות יעד אחר, צורך כזה יתעוררש עד העכבל

צורך  תמלאגם כש ,יעילותהכן כנו ודרל ההסכמיקודמו  בהמשךו ,בכלל הפעול-שיתוף נקדם

 .במטופל תואם

ה"לטובתו"  מתיו ,המטופל יךצר מה גםלהעריך"  חובתנו"ת, יולשפר ולגוון התערבוכדי     

ו צרכי זיהוי פשריאמספק", -"לאבאופן  להתערב נשוכנעכש אף !עמו "ייטיב" אכןבעינינו 

 .הלאהוהאופציות תגובותיו יו, תחושות על בחירתנוהשלכות את להעריך פתיה ומא שדרל

מה לְּ  לחושמסוגל יותר  פונההו ,הקשרקובע רפואי ר באשעוד יותר מ בטיפול נפשי    

 .תערבויות ותוצאותה-שזיהוי צרכיו וסיפוקם ישפרו במיוחד בחירת כך ;יזדקק

 

 ה"פסיכודינמי"? אבדי ,בטיפולסיפוקים  נדגיששמא ככל ש    

גם  עמודהוא י ,20פרוידימי מ השתנהכה ש למרותדינמי" אנליטי/"פסיכו נותרכינויו  אם    

 מכלולשל  מיטבילכדי סיפוק  ,יסוד"-רחבת הסיפוק החלקי, ה"אופטימלי" ושל "צורכיהב

הסיפוק -אופני ;ותפסיכודינמי ותנותר םזיהויל םדרכיה והרינאותים. הבסייגים  ,הצרכים

 גישת. קוגוון ועממ, אותנטי יישמר והכול ;םבתחו תיאוריות ינתמכ, חלקם מורכביםרגישים ו
                                                 

-פעמיים בשבוע בישיבה )הקרקע לגישתי( ודאי שונים מאנליזות. אך חרף השוני, ולמרות שציבור-פעם ם שלטיפולי20

גם הצרכים טופלים מצוי, לדעתי יׂשימה גישת סיפוק מ-וחו מציבורר-אורךביעדיו ובהאנליזנדים נבדל בציפיותיו, 

 שהובאו(; ועם כמה אדפטציות תוסיף גם להן עמידות, עושר ויעילות. הסימוכיןרבים מבאנליזות )שמתוכן אף 
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 ,הידועיםאלו  לצד השפעה-אפיקי שפעלטיפול  תוסיףהתהליכים,  לא תפגום ביתר סיפוקה

לרפרטואר  צרפהל רצויובטוח  טבעי,. כך שנתונה שיטהכל ב נשלבה כמה לשיקולנונותר ו

 שלנו.
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