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מבוססת–מנטאליזציה  לתרפיה  מודל  של  הקבוצתי  והיישום  השימוש  את  סוקר  המאמר 

משמעת,  לקיים  הנדרשים  כרונית,  מחלה  של  במצב  מתבגרים  אצל   )MBT-G) בקבוצה 

צייתנות ומשמעת עצמית בכל הקשור למשטר התרופות שלהם. 

ּווינייטות קליניות וסוקרת את המודל מבעד ל“משקפיים“  המחברת מביאה דוגמאות 

וגולד,  סטריקר  של   )APP( האסימילטיבית  הפסיכודינמית  הפסיכותרפיה  מודל  של 

זאת  עם  ויחד  מארגן,  כעיקרון  התייחסותית  דינמית  תיאוריה  על  “להישען  שמטרותיו 

להטמיע התערבויות וטכניקות עבודה ממודלים רבים ומגוונים - התנהגותיים, קוגניטיביים, 

התנסותיים ומערכתיים“.

של  משולבים  מרכיבים  לבין   MBT-G בין  ששילוב  להראות  המאמר  מבקש  בנוסף 

ביותר  הטוב  המודל  הוא  בצירוף של אלמנטים התפתחותיים,  ופסיכודינמיקה,  קוגניציה 

לאינטגרציה דינמית־טיפולית.

המאמר מביא בהרחבה את סיפורה של סילביה, בת 13, הסובלת ממחלת כליות כרונית 

סופנית. מגיל 3 מבקרת סילביה בבית החולים, אך השתלת כליה )מאמה( נכשלה. הצוות 

הפסיכולוגי מלווה אותה ומסייע לה בקשייה לשמור על משטר המזון והתרופות שנכפה 

עליה. אי שמירה עליהם הביא אותה כבר לשני אשפוזים. קשה לה גם לסבול את תהליך 

הדיאליזה: צוות האחיות מדווח על תוקפנות מילולית גוברת מצדה כלפי ילדים אחרים 

ודרישות בלתי פוסקות לעזרה. התנהגותה מידרדרת בשנה האחרונה, הן בבית  ביחידה, 

והן בבית החולים. הוריה מבטאים מידה רבה של חוסר ישע, במיוחד לנוכח דרישת הצוות 

המטפל שישלטו בהתנהגותה. הפסיכולוג הקליני של היחידה מתאר כישלון ביצירת קשר 

מתארת  הסוציאלית  העובדת  עצמית.  לשליטה  כלים  לסילביה  להקנות  ומנסה  )רפורט(, 

את המאבק של ההורים, המגדלים עוד 3 ילדים, אך ממשיכים להיות מעורבים ומאמצים 

של  תחושה  שוררת  הטיפולים  בחדר  כי  מוסר  המשפחתי  המטפל  הצוות.  של  הצעה  כל 

“תקיעות“.
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)ESRD( גיל ההתבגרות ומחלת כליות בשלבה הסופי
מידת הפגיעות של הפרט במצבים טראומתיים תלויה בשלב ההתפתחותי שבו התרחש האירוע. 

מצב מתמשך של מחלה כרונית בילדות ובגיל ההתבגרות פוגע בהתפתחות התקינה, וכמו במקרה 

של סילביה, הוא משפיע גם על מערכות התמיכה של אותו פרט.

המחברת מוסיפה גם שבגיל התבגרות נחסמת הגישה לרגשות וליכולת הרפלקטיבית כאמצעי 

הגנה, ובמקומם מתפתח שיח לא רפלקסיבי על אופן ניהול המחלה, איסורים והיתרים הקשורים 

למזון, ונהלים הקשורים לתרופות. למתבגר אין גם דמות הזדהות שתוכל לסייע לו בהתמודדות 

מוצלחת, ומחסור זה מעלה את רמת החרדה נוכח מצבו הבריאותי.

כאן מצטטת מלברג את מוזס, אשר מונה שתי דרכי הגנה נגד תחושת הטראומה: דימוי עצמי 

גבוה, ותחושה של השתייכות לקבוצה שבה האדם מרגיש טוב.

מצב של מחלה כרונית קשה בתקופת ההתבגרות משנה מהותית את כל מסלול ההתפתחות 

של גיל זה, והמשימות הכרוכות בו. ההיעדרויות התכופות מבית הספר, הבידוד, מתקנים כמו 

את  וכן  העצמי,  והדימוי  הגוף  דימוי  את  מהותית  משנים   - ועוד  עצמה  הדיאליזה  פיסטולה, 

הדימוי החברתי, וגורמים לתחושה של שונות ונבדלות. לכך מתלווה הצל המתמיד של המוות 

המאיים. 

מחקרים שנערכו על אוכלוסיית הסובלים ממחלות כרוניות סופניות מדגישים את החשיבות 

של קשרים חברתיים, וכן את הצורך לרכוש הבנה וידע על המחלה ומאפייניה.

טיפול קבוצתי למתבגרים החולים במחלה כרונית
טיפול קבוצתי יכול להועיל למתבגרים מקבוצה זו, מאחר שהסתגלות חברתית ופיתוח יחסים של 

חברות מסייעים בהתמודדות עם המחלה. בקבוצה יכול הנער ללמוד מאחרים על דפוסי התמודדות, 

פתרון בעיות ויצירת קשרים.

המחברת מצטטת למשל מחקר שנערך על קבוצה של מתבגרים חולי סוכרת וחבריהם הטובים 

ביותר. על פי הדיווח, החברות הובילה להפחתה בעימותים המשפחתיים, שיפרה את הדימוי העצמי 

של החולים, ויצרה אצלם תחושה של משמעות ונחיצות, בשל היותם גם “ספקים“ וגם צרכנים של 

תמיכה חברתית. מחקרים נוספים מחזקים את הממצאים הללו. 

APP–התערבות המבוססת על מנטאליזציה דרך זווית הראייה של גישת ה
להתמקד  בצורך  העוסקים  שונים  מאמרים  וכן  הנחיה,  סגנונות  של  מגוון  סוקרת  מלברג 

מגיעה  היא  והתפתחותיים.  בין־אישיים  סביבתיים,  מערכתיים,  ובגורמים  הקבוצה,  בהנחיית 

למסקנה שבקבוצות של מתבגרים חולים יש צורך לשלב בין פתרון בעיות אקטיבי לפיתוח 
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יכולת לאקספלורציה, והתמקדות בה. היא מדגישה גם את חשיבות היכולת של המשתתפים 

להבין את מנגנון ההתקשרות )Attachment( וההשפעה ההדדית.

זאת  לאור  מתמיד.  איום  של  בצלו  חיה  החולים  הנערים  קבוצת  אחרות,  מקבוצות  בשונה 

המאפשרת  יחסים,  בפיתוח  פרקטי  עיסוק  על  המבוססת  טיפולית  לגישה  הצעה  בעבר  נוסחה 

זו  גישה   .(Odegard, 2005) על תהליך ההתקשרות  בנושא של השפעת המחלה  רפלקסיה  גם 

 secured( נועדה לספק סביבה מזינה המעוררת אמון בסיסי ולבנות מרחב של התקשרות בטוחה

attachment(. על פי המודל של אודגרד, המטופלים יכולים לתור אחר דרכים לשיקום הקשר 

עם הוריהם, המטפלים והצוות הרפואי, דרך לימוד משותף איך מספקים ומקבלים החזקה, הכלה 

ומרחב )במושגיו של ביון(.

בדפים הבאים מנסה המחברת לנסח מודל קבוצתי אינטגרטיבי, המבוסס על קבוצה שהתקיימה 

במשך 3 שנים במחלקת הדיאליזה לנערים, אשר קיימה במקביל עוד שתי קבוצות, אחת להורים 

ואחת לצוות הרפואי. אלה הם עיקרי המודל:

נדבך 1: התנהגות ומיומנויות בין־אישיות

זו אינה  זה ברגשותיהם. עבודה  זה את  הבסיס לעבודה הקבוצתית הוא עידוד משתתפיה לשתף 

מתבססת על תרגילים מוכנים מראש, אלא פועלת כמעבדה התייחסותית המהווה מרחב לרעיונות, 

אינטגרטיבית,  תרפיה  סטריקר  מגדיר  שבו  האופן  את  הולם  זה  טיפולי  סטינג  וחוויות.  חקירות 

תוך שימת דגש על היחיד לפני הקבוצה וחוקיה. המודל של מלברג מאמץ כללים מתחום הטיפול 

מן  מנטאליזציה.  של  כישורים  נבנים  שמהן  קטנות  חינוכיות  יחידות  על  ומתבסס  הקוגניטיבי, 

הטיפול בשיטת MBT היא שואלת טכניקות כמו “עצור וחזור אחורה“ ו“בדיקה“.

בווינייטה הבאה מדגימה המחברת שיטות לפיתוח כישורים של מנטאליזציה:

הקבוצה  אחרים  למשתתפים  סילביה  בין  דברים  לחילופי  בתגובה 

נתקעת. המנחה מבקשת מהקבוצה לנסות להבין מדוע סילביה מוטרדת. 

המשתתפים מנסים להבין והמנחה מציעה לבדוק זאת עם סילביה. סילביה 

מסרבת לענות, אבל מסכימה לתת לקבוצה לנחש. בסופו של דבר היא 

מסבירה שהיתה מעדיפה להיות במקום אחר ולא בקבוצה.

בדרך זו לומדת הקבוצה להבין את האחר, לשתף ולהימנע מלזייף רגשות. נושאי קבוצת הנוער נדונים 

במקביל גם בקבוצת הצוות הטיפולי, וכך נוצרת תמונה מערכתית המגבה את התפתחות הנערים.
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נדבך 2: קוגניציה, תפישה ורגש

MBT-G היא ליצור קהילה המציבה את המנטאליזציה במרכז, ומאפשרת לדבר בגלוי  מטרת ה 

עליה ועל הסיבות לליקויים בה בקרב חבריה. מנחה של קבוצה כזאת צריך לפעול במקביל בשלוש 

רמות: ויסות תשומת הלב, ויסות הרגשות ומנטאליזציה )מלברג, 2010(.

בשלבים הראשוניים שמה הקבוצה דגש על תקשורת לא-מילולית, ועל השינויים ב“מצב הרוח“ 

ה“כאן  את  להסביר  יודעים“  ש“לא  אלה  של  בעמדה  תמיד  ניצבים  המנחים  בפגישות.  שחלים 

ועכשיו“, ולכן צריכים להתייעץ עם הקבוצה. ההתייעצות מחזקת את הברית הטיפולית ומשקמת 

את חוויית התיקון.

נדבך 3: קונפליקט פסיכודינמי, עצמי )self( וייצוג אובייקטים 

אף על פי שמודל זה דינמי מטבעו, הוא אינו מכיל ביטוי גלוי או פרשנות המתייחסים לתהליכים 

לא מודעים או לעבודה ישירה דרך ההעברה. יחד עם זאת קיימת הכרה בתהליכים אלה, והיא באה 

לידי ביטוי באורח אקראי. למעשה, מודל זה מחפש דרכים לתרגום תהליכים פסיכודינמיים לשפה 

קונקרטית וצעירה שמתאימה ל“חברה“, ומאפשרת לצייר, לבטא או לתאר בשפה יום-יומית את 

“מה שקורה בראשי המשתתפים“. לטענת המחברת, שיטה זו מחיה את מושג הלא מודע, עושה בו 

שימוש מקורי, ומאפשרת לחקור תחושות קשות של חרדה דרך התקתן ממקורן המפחיד והקשה.

 .(Facilitator) וכגורם מאפשר יהיה לשמש כמודל למנטאליזציה  זה  תפקיד המנחים בהקשר 

במסגרת זו הם יכולים לשתף את הקבוצה בתחושות ובקשיים שהם חווים בקבוצה.

לסיכום מונה המחברת את יתרונות הגישה, בעיקר בעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות הזקוקות 

 MBT-Gלפיתוח של מיומנויות תקשורת ומגע מדויק יותר עם תחושותיהם. המודל הרב תחומי, ה־

כשותפים  הקבוצה  חברי  את  הרואה  התייחסותית  הנחיה  בעזרת  אלה  מיומנויות  לשפר  מאפשר 

לדרך הלמידה.

סיכום
וקשות.  בעייתיות  באוכלוסיות  קבוצתי  טיפול  של  לשיטה  אשנב  הפותח  מעניין,  מאמר  זהו 

לי שההיבט המערכתי  נדמה  זה, אך  גדולה במודל  לתרגול של מנטאליזציה מיוחסת חשיבות 

בה הוא היסוד המרכזי של גישה זו. אין ספק ששיטה זו דורשת עבודת הנחיה ויכולות הכלה 

מפותחות.

גם נקודת המוצא ההתייחסותית של המודל מאפשרת לפתח קשר שונה בתכלית, אינטרסובייקטיבי 

יותר, מיחסי הסמכות השוררים בדרך כלל בין נערים חולים לבין הצוות הרפואי. למנחה יש אפוא 

תפקיד מרכזי בפיתוח יחסי אמון אלה.
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יחד עם זאת, נדמה לי כי גורמים כמו ההנחיה עצמה, התפישה המערכתית וההתמקדות בכאן 

ועכשיו אינם חדשניים ביותר בגישה זו, וחלק מן היסודות המוצגים כחידוש מוכרים כבר משיטות 

הנחיה ותיקות. בעיקרון מדבר המודל על קבוצות טיפול אנליטיות, קבוצות מטלה, עבודה קבוצתית 

בפיתוח צוות, סדנאות לתקשורת בין–אישית ועוד - מושגים הממלאים תפקיד דומה גם בעולם 

הקבוצות למבוגרים. 

ובכל זאת, האינטגרציה בין גישות אלה מוכיחה את יעילותה עם מתבגרים בשעתם הקשה - דבר 

שאיננו מובן מאליו. המאמר עורר בי סקרנות ומחשבות רבות על אפשרויות ליישום המודל, ולאור 

זאת כדאי לדעתי לנסות להעמיק בהבנת הגישה כמכלול, ולראות בה משאב לטיפול באוכלוסיות 

הזקוקות ליתרונותיה.


