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System for Observing Family Therapy Alliances
(SOFTA-o)- TRAINING MANUAL

שיטה לצפייה בברית הטיפולית בטיפול משפחתי )  – ( SOFTA-oהמדרי
הקדמה:
גישת ה (system for observing family therapy alliance) SOFTAפיתחה מודל רב מימדי המבקש
לענות על מורכבות הברית הטיפולית בטיפול המשפחתי .מודל זה משק את ייחודיותה של מסגרת
העבודה ע משפחות המשותפת לכל המודלי הטיפוליי ,וכולל התייחסות לשיתו הפעולה
ולקשרי האפקטיביי בי המטופלי עצמ ובי המטופלי למטפל ) & Friedlander, Escudero
.(Heatherington, 2002
המודל כולל ארבעה מימדי של הקשר הטיפולי ,כאשר שני המימדי  תחושת ביטחו במערכת
הטיפולית ,ותחושה משפחתית של מטרה משותפת משקפי תהליכי ייחודיי לטיפול רב
משתתפי .לעומת זאת ,שני המימדי  מחויבות לתהלי הטיפולי ,וקשר רגשי למטפל הינ
מאפייני משותפי לכל צורות הטיפול ,וכוללי שיתו פעולה במטרות ובמטלות הטיפול וקשר
למטפל ) .(Bordin, 1975, 1976, 1980מעבר לכ  ,המימדי משקפי קשרי בי המטופל למטפל
)מחויבות ,קשר רגשי( ,וקשרי בי בני המשפחה )ביטחו ,מטרה משותפת( ,כמו ג אספקטי
קוגניטיבייהתנהגותיי )מחויבות ,מטרה משותפת( ואספקטי אפקטיביי ) קשר רגשי ,ביטחו(
).(Friedlander, Escudero & Heatherington, 2002

ההגדרות האופציונאליות של ארבעת המימדי:
מחויבות לתהלי הטיפולי :המטופל רואה את הטיפול כדבר משמעותי ,בעל תחושה שהוא מעורב
בטיפול ועובד בשיתו פעולה ע המטפל; המטופל חש כי נית לדבר ולערו משא ומת ע המטפל על
המטרות והמטלות הטיפוליות; המטופל חש כי ישנה חשיבות רבה להתייחס לתהלי באופ רציני,
כאשר שינוי הינו אפשרי.
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קשר רגשי למטפל :המטופל רואה במטפל אד חשוב בחייו ,כמעט כמו ב משפחה; בעל תחושה כי
הקשר מבוסס על קירבה ,אמו ,אכפתיות ודאגה; המטופל רואה את המטפל כאד בעל דאגה כנה
כלפיו ,וחש כי הוא נמצא ש בשבילו; המטופל חש כי המטפל והוא הינ בעלי השקפות חיי דומות,
חולקי ערכי דומי וכדומה ,וכי חכמתו ומומחיותו של המטפל הינ בעלי ער עבורו.

תחושת ביטחו במסגרת המערכת הטיפולית :המטופל רואה את הטיפול כמקו שבו נית לקחת
סיכוני ,להיות פתוח ,פגיע וגמיש .למטופל קיימת תחושת נוחות וציפייה לכ שהתנסויות חדשות
ולמידה חדשה תתרחשנה במהל הטיפול; למטופל קיימת תחושה כי נית להתמודד ע קונפליקט
משפחתי ללא שיתרחש נזק ,וחש כי אי צור בהגנתיות במסגרת הטיפול.

תחושה משפחתית של מטרה משותפת :חברי המשפחה רואי עצמ כעובדי בשיתו פעולה
בטיפול ,על מנת לשפר את היחסי המשפחתיי ולהשיג מטרות משפחתיות משותפות; לבני המשפחה
תחושה של סולידאריות בטיפול ,מעריכי את זמנ המשות בטיפול וקיימת תחושה של אחידות
ביחס לטיפול.

מימדי אלה הינ דינאמיי ונזילי בטיפול ,וחשיבותו של כל אחד מה יכולה להשתנות במהל
הטיפול .כ למשל ,נית להניח כי תחושת הביטחו של מטופל מסוי הינה תוצר של הקשר הרגשי
שלו ע המטפל ,ובאותו הזמ ,תחושת הביטחו מסייעת לו להשתת בתהלי הטיפולי ,ומחויבות זו
מחזקת את מערכת היחסי החיובית ע המטפל .כמו כ ,סביר להניח כי שלושת מימדי אלה יהיו
חזקי כאשר המשפחה כולה מסכימה על הסיבות שהובילו אותה לטיפול ,וחולקת מטרות וציפיות
משותפות .לפיכ  ,למרות שארבעת המימדי קשורי זה לזה ,כל מימד בפני עצמו מציע אינפורמציה
רבה ביחס לחוזקה של הברית הטיפולית עבור המטופל הבודד או עבור המשפחה היחידה אחת
).(Friedlander, Escudero & Heatherington, 2002
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מלאכת הדירוג:
 .1אנא קרא את ההגדרות של כל אחד מארבעת המבני המתוארי.
 .2במהל הצפייה בפגישה ,דרג כל התנהגות המתרחשת בטור המיועד לה.
 .3בסיו הפגישה ,עשה שימוש בדירוגי אלה בכדי להערי את תרומתו של המטפל /התנהגויות
המטופל ביחס למבני;התחייבות לתהלי הטיפולי ) ,(Engagementקשר רגשי למטפל ),(Emotional
ביטחו בתהלי הטיפולי ) (Safetyותחושה משפחתית של מטרה משותפת ) .(Shared purposeעשה
שימוש בקווי המנחי המופיעי בספר ההדרכה ע"מ לקבוע את הדירוגי) .שי לב שפריטי
הכתובי בהטיה משקפי היבטי שליליי של מחויבות ,קשר הרגשי ,מטרה משותפת ,וביטחו(.
 .4במידה ואינ בקיא עדיי בשיטת ה ,SOFTAאנו ממליצי ל לעבוד על חלק מהמימדי בכל פע
ולא על כול ביחד בפע אחת .כ למשל ,תוכל לעבוד במפגש הראשו על תרומות למימד הביטחו
והקשר הרגשי ,ואילו במפגש השני על מחויבות לתהלי הטיפולי ותחושת שותפות.
 .5תוכל לעשות שימוש במדרי ה SOFTAבכל פע שיעלה ב ספק ביחס לאינדיקטורי או לקווי
המנחי את תהלי הצינו .זכור את כללי הבסיס הללו:
א .כאשר רק התנהגויות חיוביות נצפות ,על הציו לנוע בי  +1לבי .+3
ב .כאשר רק התנהגויות שליליות נצפות ,על הציו לנוע בי  1לבי .3
ג .כאשר המטפל מפגי התנהגויות שחיוביות כמו ג שליליות ,עליי לשקול מת ציו הנע בי 1
לבי .+1
ד .היעדר התנהגויות הקשורות לברית הטיפולית יוביל לציו  ,0שמשמעותו היא שמימדי הברית
הטיפולית הינ ניטרליי או בלתי ניתני לצינו.
 .6שי לפניי לאור כל העבודה את משמעות של הציוני השוני:
3
2
1
0
+1
+2
+3

בעייתי ביותר
בעייתי במידה בינונית
בעייתי במידה מועטה
ללא ציו או ניטרלי
חזק במידה מועטה
חזק במידה בינונית
חזק ביותר
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extremely problematic
moderately problematic
somewhat problematic
unremarkable or neutral
somewhat strong
moderately strong
extremely strong

תיאור הפריטי בגרסת המטפל:
ENGAGEMENT IN THE THERAPEUTIC PROCESS:

ψ

מחויבות לתהלי הטיפולי:

להל הטכניקות שבה המטפל צרי להשתמש בכדי לתרו למימד המחויבות לתהלי הטיפולי.
הפריטי המסומני ב )(,מתארי התנהגויות שגויות מצד המטפל ,שפוגעות במחויבות לתהלי
הטיפולי.

 .1מטפל מסביר כיצד טיפול עובד.

 .8מטפל מוש פנימה מטופל)י( שקטי )למשל,
נשע קדימה בכוונה ,קורא לה בשמ ,פונה
אליה באופ ספציפי(.

 .2מטפל שואל מטופל)י( על מה ה רוצי לדבר

 .9מטפל שואל א למטופל)י( יש שאלות.

בפגישה.
 .3מטפל מעודד מטופל)י( לבטא בבהירות את

 .10מטפל משבח מוטיבציה של מטופל להתחייב או

מטרותיה לטיפול.
 .4מטפל שואל מטופל)י( הא ה מוכני לבצע

לשנות.

 .11מטפל מגדיר מטרות טיפוליות או כופה מטלות או
פרוצדורות מבלי לבקש מהמטופל)י( את שיתו*

מטלה במסגרת המפגש )למשל ,קביעת חוקי(.

הפעולה שלה.
 .5מטפל שואל מטופל)י( הא ה מוכני למלא

 .12מטפל מתווכח ע המטופל)י( על טבעו ,מטרתו
או ערכו של הטיפול.

אחר הצעה מסוימת או לבצע מטלת בית מסוימת.
 .6מטפל שואל מטופל)י( על ההשפעה או הער של

 .13מטפל מבקר או מתייחס בצורה משפילה לאופ
שבו מטופלי ביצעו )או שלא ביצעו( מטלת בית

מטלת בית קודמת.

קודמת.

 .7מטפל מביע אופטימיות או מציי ששינוי חיובי
התרחש או יכול להתרחש.
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מטפל מסביר כיצד טיפול עובד.
ההתנהגות כוללת את כל סוגי ההסברי על התהלי הטיפולי  :זמ )מש הפגישה ,מש הטיפול,
רווחי בי המפגשי( ,פעילויות ,מודלי תיאורטיי או שיטות ,פורמטי ) פרטני ,קבוצתי,
משפחתי( ,עבודת צוות ,צורות הסכמה ,התחייבויות משפטיות או מוסדיות ,שימוש בהקלטות או
צפייה ע"י אחרי וכדומה .יש לציינ את הפריט רק כאשר נית הסבר במידת מה של פירוט ,ובאופ
אקטיבי ,למרות שזה יכול להיות בתגובה לשאלה של מטופל .תיאור לא מלא או הססני של הטיפול
אינו מקבל ציו ,כמו ג במקרה שבו המטפל מגיב באופ מעורפל לשאלתו של המטופל.
מקרה שלא צרי לקבל ציו:
מטופל :הא ההורי שלי תמיד צריכי להגיע לטיפול?
מטפל :נראה .טיפול יכול להיעשות ע ההורי או בלי ההורי.
מקרה שצרי לקבל ציו:
מטפל :ייתכ שזה לא תמיד יהיה נחו ..במהל הטיפול ,אנחנו יכולי להחליט ביחד אילו אנשי
יכולי לתרו משהו לפגישה ,בהתא למה שכולנו רואי כמועיל.
מטפל שואל מטופל)י( על מה ה רוצי לדבר בפגישה.
בעזרת התנהגות זו ,המטפל מסייע למטופלי להבי שיש לה תפקיד מרכזי בהחלטה על מה לעבוד
במהל הפגישה .התנהגות זו יכולה להיות מבוטאת באמצעות שאלה פתוחה )" על מה תרצו לעבוד
היו?"( או באמצעות הזמנה פתוחה להגיב על תוכניותיו של המטפל לפגישה .כלומר ,המטפל מציע
למטופלי את דעתו ביחס לנושאי שיש להעלות בפגישה הנוכחית או מציג נושאי חדשי לדיו )"
חשבתי שהפגישה היו תהייה מוקדשת לשיחה על השינוי שחל בחייו של טל בעקבות המעבר לביה"ס
החדש ,א הייתי רוצה לשאול לדעתכ הא זה מספיק ,או הא יש משהו אחר שאת חושבי
שאנחנו צריכי לעשות היו?"(.

מטפל מעודד מטופל)י( לבטא בבהירות את מטרותיה לטיפול.
המטפל יכול למלא יעד זה בשלב ההתחלתי של הטיפול ,למשל ע"י לשאול את בני המשפחה מה ה
היו רוצי להשיג במסגרת הטיפול או מה צריכי להשתנות עבור בכדי שה יראו את הטיפול
כמועיל .למשל " :מה את צריכי לראות שקורה כדי להרגיש ששווה לכ להגיע לכא?" .בשלב
מתקד יותר של הטיפול ,המטפל יכול לבקש את השתתפות של המטופלי בהגדרה ,בהגדרה
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מחודשת ,או פשוט בתיעוד המטרות ,למשל " :עכשיו מששללת את האפשרות שבנכ משתמש
בהרואי ,על מה תרצו שנתמקד בטיפול?" .ההבדל בי ההתנהגות הזו לקודמתה הוא שכ המטפל
מעודד ניסוח ברור של המטרה ,יעד או תוצאה ,ולא רק נושא לדיו הפגישה הנוכחית.
מטפל שואל מטופל)י( הא ה מוכני לבצע מטלה במסגרת המפגש )למשל ,קביעת
חוקי(.
ע"י כ

שהמטפל שואל את המטופלי א ה מוכני לעשות משהו ספציפי בפגישה לפני

שמתקדמי ,המטפל מרמז שההחלטה הסופית נתונה בידיה של המטופלי .למשל" :הייתי רוצה
שתשחזרו כא ועכשיו את אותה השיחה שהייתה לכ בבית .מה את חושבי? את חושבי שאת
יכולי לעשות את זה?" ,ו " יש משהו שאני חושב שיכול לעזור ,א את מוכני לשת פעולה? זה
משהו שונה ש."......
אי לציינ את הפריט במידה והמטפל שואל שאלה רטורית או מתו נימוס ,כשלמעשה ,לא ניתנת
למטופלי היכולת לסרב .למשל " :אנחנו עומדי לשחזר את השיחה שהייתה לכ בבית כא ועכשיו.
שרו ,בבקשה שבי בכיסא ליד בעל ו "....או " מה תגידו על לעשות את זה שוב ,א הפע ביתר
להיטות? קדימה ,תנסו זאת שוב".
הערה :א המטפל חוזר על אותה השאלה מספר פעמי ,כלומר ביחס לאותה המטלה ,יש לציינ
אותה פע אחת בלבד .לעומת זאת ,א המטפל מציע את אותה המטלה שוב ,בשלב אחר של הטיפול,
נית לציינ את אותו הפריט בשנית.
מטפל שואל מטופל)י( הא ה מוכני למלא אחר הצעה מסוימת או לבצע מטלת בית

מסוימת.
בהתנהגות זו ,המטפל מרמז או מביע עניי באופ ברור בדעותיו של המטופל ביחס להצעותיו למשהו
חדש שיש לחשוב עליו או לעשותו בי המפגשי או ביחס למטלות בית שהוא מציע )א ההצעה
מתייחסת למשהו שיש לעשותו בפגישה עצמה ,יש לציינ את הפריט הקוד במקו פריט זה( .ההערה
זו בדר כלל נאמרת לאחר שהמטפל הציע משימה או הצעה קונקרטית ) " אנחנו שוקלי את ההצעה
שאתה תל לאסו את בת כדר להראות לה שאתה מביע בה עניי .אי אתה מרגיש ע ההצעה
הזאת?"( .לעיתי ,המטפל יכול למלא יעד זה במהל הגדרת או תיאור מטלת הבית ) " הקבוצה
הציעה מטלה ספציפית לשבוע זה ,אז היא דורשת ששניכ תשתפו פועלה .את מוכני לשת פעולה
ע"מ לעשות משהו? היית רוצי לשמוע מה הקבוצה הציעה לי?(.
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הערה :יש לציינ פריט זה פע אחת בלבד א המטפל שואל את אותה השאלה מספר פעמי .כלומר,
ביחס לאותה מטלת בית .ע זאת ,במידה והמטפל מציע את המטלה שוב ,בשלב מאוחר יותר של
המפגש ,נית לציינ את הפריט בשנית.
מטפל שואל מטופל)י( על ההשפעה או הער של מטלת בית קודמת.
דוגמאות " :בפגישה הקודמת דיברנו על מטלה שיש לעשותה במהל השבוע .אי זה הל ? או מה
קרה?" ; " בשבוע שעבר נדמה היה לי שחשבת שההצעה שלי שתצאי ע בנ לטיול מעניינת .הא
מימשת את הרעיו הזה?" ; " עד כמה שיעורי הבית היו יעילי עבורכ?".
לעיתי ,מטופלי עשויי לתת אינדיקציה שה לא ביצעו את המטלה הספציפית או ההצעה שהועלו
בפגישה הקודמת .ע זאת ,יש לציינ פריט זה א המטפל שואל על השפעתה או ערכה של המטלה,
למשל" :למרות שלא ביצעת את המטלה ,הא חשבת עליה או דנת בה יחדיו?" ; "לא חשבת
שהמטלה יעילה ,או שאולי חשבת שהיא יותר מידי מסובכת או מעוררת חרדה?"; "ייתכ שזה היה
מפחיד קצת עבור אחד מכ?"
מטפל מביע אופטימיות או מציי ששינוי חיובי התרחש או יכול להתרחש.
יכולות להיות צורות רבות וביטויי רבי לאופטימיות ביחס לשינוי .למשל" ,מעולה! אתה אומר שזה
}הבעיה{ לא קרתה שוב?" ; "זה שינוי קט ,אבל אי לי ספק שזה סימ ברור לשיפור" ; "מה שאתה
אומר מצביע על שיפור .השבוע זה קרה רק פעמיי ,אבל לפני כ ,זה תמיד קרה שלוש או ארבע
פעמי בשבוע" ; "זה גור לי להיות בטוח שאתה תגיע לזה".
לעיתי ,המטפל יכול להציע תקווה באופ מפורש .למשל" " למרות שהדברי קשי מאוד עכשיו,
אני יכול לראות איזשהו ניצו .ביניכ ,וזה מראה שעדיי יש משהו חיובי במערכת היחסי ביניכ.
אני מלא תקווה שאנחנו יכולי להביא לשינוי עבורכ בעבודה המשותפת שלנו כא".
מטפל מוש פנימה מטופל)י( שקטי )למשל ,נשע קדימה בכוונה ,קורא לה בשמ,
פונה אליה באופ ספציפי(.
על מנת שפריט זה יקבל ציו ,המטופל או המטופלי שהמטפל פונה אליה צריכי להיות שקטי או
נסוגי למש זמ משמעותי ,כ שנית לזהותו ,או מטופלי שעוני באופ שטחי בלבד .למשל,

תשובה של מילה אחת .ע זאת ,א המטפל נשע קדימה או פונה למטופל שדיבר )או בכה( ,אי לתת
ציו לפריט זה .התנהגות זו מכוונת ,באופ מפורש ,כלפיי מטופל או מטופלי שהיו שקטי או לא
מעורבי .א התנהגותו של המטפל לא וורבלית ,השינוי בתנוחת הגו צרי להיות מובח וברור .ע"י
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כ  ,שהמטפל נשע קדימה ,המטפל משדר הקשבה וריכוז ,עניי במה שהמטופל אומר או מביע באותו
הרגע .אי לתת ציו להתנהגות זו א השינוי בתנוחת הגו מביע עייפות או מניעי אחרי מאשר
למשו מישהו שהיה שקט .למשל ,כאשר המטפל נשע קדימה ע"מ לכתוב משהו ,להרי משהו וכד'.
מטפל שואל א למטופל)י( יש שאלות.
התנהגות זו מתייחסת לכל ההצעות הישירות והברורות למטופל לשאול שאלות הקשורות לתוכ או
לתהלי של הטיפול .למשל " :לפני שאנחנו ממשיכי ,הא יש לכ שאלות או חששות שעלינו לדו
בה?" .אי לתת ציו להתנהגות זו א המטפל פשוט מבקש תגובות כלליות )למשל" ,אי התכנית הזו
בשבילכ?"  " ,הא את מרגישי בסדר ע מה שאנחנו מדברי עליו?"(.
יש לתת ציו לפריט זה ,ג א המטפל שואל את המטופלי א יש לה שאלות מיד אחרי שנקט
באחת מהפעולות האחרות המעודדות מחויבות לתהלי הטיפולי .במקרה זה ,יש לתת ציו לשני
הפריטי .למשל" :טיפול עוזר כאשר.......הא יש לכ שאלות בקשר למה שהסברתי עכשיו?" או
"הא אתה מסכי לעשות את מטלת הבית הזו? יש לכ שאלות לפני שנסיי את המפגש?".
מטפל משבח מוטיבציה של מטופל להתחייב או לשנות.
בעזרת התנהגות זו ,המטפל משבח כל ביטוי ישיר או עקי של מוטיבציה להיות מעורב בתהלי
הטיפולי או לעבוד לקראת שינוי .מוטיבציית המטופל יכולה להיות מבוטאת באופ מפורש )" אנחנו
ממש מתרגשי ממה שאנחנו עושי כא"( או באופ מרומז )"אנחנו מוכני להגיע לכא לעיתי
תכופות יותר א זה יעזור לנו להתקד"(.
ביטויי השבח של המטפל צריכי להיות ברורי על מנת שינת לפריט זה ציו .למשל" :מעולה! זה
הכרחי כדי שהעבודה שלנו תצליח"; "טוב מאוד! השתתפות ונכונות להתפשר ה הדבר החשוב
ביותר"; " זה עושה אותי שמח כשאני רואה אות שמח ומוכ לעבוד".

מטפל מגדיר מטרות טיפוליות או כופה מטלות או פרוצדורות מבלי לבקש מהמטופל)י( את
שיתו* הפעולה שלה )(.
בכדי לתת ציו לפריט זה ,יש צור בהיעדר של שאלה ישירה מצד המטפל ,המבקשת את שיתו
התייחסות של המטופלי .מהותו של פריט זה הינה שבכ שהמטפל נות הוראות למטלת בית,
ליצירת חוקי בפגישה ,או לגבי הלי מסוי בטיפול ,הוא כופה את רצונו מבלי שהוא שוקל את
דעת או רווחת של המטופלי.
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ציו יינת לפריט זה במידה והמטפל אינו מסביר את הסיבה להוראה ,או אינו שואל א המטופל
מבי ,ואינו עושה שימוש בנימת שאלה בקולו .למשל " :במפגש הבא אני אראה אתכ בנפרד .אני
רוצה שאחד מכ יגיע בבוקר והשני בערב" יקבל ציו לעומת "הא אוכל להיפגש עמכ בנפרד בשבוע
הבא? " שלא יקבל ציו .דוגמאות נוספות ":לאחר התייעצות ע הקבוצה ,זו המטלה של לשבוע
הבא " ;"...בזמ שנותר כל אחד יענה לי בתורו ,מבלי שיהיה דיבורי ביניכ".
אמצעי זהירות חשובי שיש לזכור :הכישלו לבקש שיתו פעולה עשוי להיות מבוסס על הסכ קוד
ע המטופלי שמאפשר למטפל לכפות על המטופלי מטלות ופרוצדורות .עשוי להתרחש במקרי
שבה המטפל עובד ע מטופלי בעלי יחסי קונפליקטואליי ובעייתיי ביותר ,המובילי את
המטופלי להסכי ע המטופל על גישה מכוונת והוראתית מצידו ,בכדי לאפשר התקדמות בהלי
הטיפולי .במקרי אלה ,אי לתת ציו לפריט .ישנ מקרי שבה רמת הקונפליקט בי המטופלי
כה גבוהה ,עד אשר המטפל מגיע למסקנה כי אינו יכול לטפל בה ביחד בזמ הקרוב ,ובחסות ההסכ
המוקד ,מחליט להיפגש עימ בנפרד במהל מספר מפגשי.

מטפל מתווכח ע המטופל)י( על טבעו ,מטרתו או ערכו של הטיפול )(.
פריט זה דורש סובייקטיביות .באופ טבעי ,דעתו של המטפל יכולה להיות שונה מזו של המטופל ביחס
לטבעו ,מטרתו או ערכו של הטיפול .באופ כללי ,פריט זה מקבל ציו כאשר אחד המטופלי מערער
על ערכו של הטיפול או על הצור בטיפול ,והמטפל אומר לו שהוא טועה או שרק באמצעות הטיפול
יכולי להתרחש שינויי ,וכ הלאה .הנקודה היא שהשתתפותו של המטופל מושפעת באופ שלילי
כאשר מתקיי עימות פתוח )ג א לא עוי במיוחד( ע המטופל על התהלי הטיפולי .למשל:
מטופל" :אני לא רואה אי הטיפול יכול לשנות את מה שמישהו עושה .זה תלוי באישיות האד ,ואני
חושב שמאפייני האישיות הבסיסיי של האד א פע לא משתני"
מטפל" :הטיפול מכוו לשנות אנשי .כאיש מקצוע ,אני יודע שזה מה שצרי במקרה שלכ"
מטופל" :אני לא חושב שזה יכול לקרות באמצעות טיפול"
מטפל" :מבלי לנסות את זה ,אתה לא יכול לדעת מה הטיפול עושה".
ישנ מקרי שבה המטפל מצייר תמונה שונה של התהלי הטיפולי ,א נמנע מלהיכנס לעימות ע
המטופל .במקרי שכאלה ,אי לתת ציו לפריט .למשל:
מטופל" :אני לא רואה אי הטיפול יכול לשנות את מה שמישהו עושה .זה תלוי באישיות האד ,ואני
חושב שמאפייני האישיות הבסיסיי של האד א פע לא משתני"
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מטפל" :נכו ,שינוי הוא דבר מורכב ,אבל אנחנו מדברי על מה שאתה חושב שצרי לשנות ,ואי
שאתה מפרש מהי אישיות .אילו שינויי אתה חש שהתרחשו מאז שהבעיה התחילה?"

מטפל מבקר או מתייחס בצורה משפילה לאופ שבו מטופלי ביצעו )או שלא ביצעו( מטלת
בית קודמת )(.
א א המטפל אינו מבקר ,באופ מפורש ,את המטופלי על שנכשלו בביצוע מטלת הבית )למשל" :
היית צרי לעשות את זה ,זה לטובת "( ,ההאשמה יכולה להיות עדינה ,א ע זאת ,פוגעת .למשל" :
אני יודע שהיה ל שבוע עמוס ,אבל זה לא תירו" ;"?.אנחנו לא נגיע לשו דבר בלי שיתו הפעולה
של "; "אני מתעקש על כ שתבצע את המטלה לשבוע הבא" .לעיתי ,המטפל יכול א להביע איו
על כ שהטיפול יסתיי ללא שיתו הפעולה של המטופלי .למשל " :אי טע בהגעה שלכ לכא
א את לא מבצעי את המטלות בבית".
במקרי שבה המטופלי לא סיימו לבצע את המטלה או ביצעו אותה בצורה לא נכונה ,יש לתת ציו
לפריט א קיימת ביקורתיות מרומזת ,למשל" :זה לא מה שהיה מצופה מכ .בפע הבאה ,תוודאו
שאת מביני את המטלה לפני שאת מתחילי אותה" או "טוב ,הבנת את המטלה רק באופ חלקי,
תשקיע יותר בשבוע הבא".

****************************************************************************************************
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EMOTIONAL CONNECTION WITH THE CLIENT:

ψ

קשר רגשי ע המטופל:

להל הטכניקות שבה המטפל צרי להשתמש בכדי לתרו למימד הקשרי הרגשיי ע המטפל.
הפריטי המסומני ב )(,מתארי התנהגויות שגויות מצד המטפל ,שפוגעות בקשרי הרגשיי
ע המטפל.
 .7מטפל מעיר על או מתאר כיצד ערכיו או התנסויותיו

 .1המטפל חולק רגע של קלילות או מתלוצ /ע

דומי לאלה של המטופל)י(.

המטופל)י(.

 .8מטפל )באופ וורבלי או לא וורבלי( מביע אמפתיה

 .2המטפל מביע ביטחו ,אמו ,או אמונה

למאבק המטופל)י( )למשל" ,אני יודע שזה

במטופל)י(.

קשה"" ,אני מרגיש את הכאב של" ,לבכות ע
המטופל(.
 .9מטפל מרגיע או עושה נורמליזציה לפגיעותו

 .3המטפל מביע עניי במטופל)י( מעבר לדיו

הרגשית של המטופל )למשל ,בכי ,רגשות כואבי(.

הטיפולי שנער.

 .10למטפל יש אינטראקציה עוינת ,סרקסטית ,או

 .4המטפל מביע אכפתיות או נוגע במטופל)י(
בחיבה א באופ הול )למשל ,לחיצת יד ,טפיחה

ביקורתית ע המטופל)י( )(.

על הכת*(.
 .5המטפל חוש* את תגובותיו או תחושותיו האישיות

 .11מטפל אינו נענה לביטויי העניי האישי שמביעי
המטופלי או האכפתיות כלפיו )(.

ביחס למטופל)י( או הסיטואציה.
 .6המטפל חוש* איזושהי עובדה על חייו האישיי.
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המטפל חולק רגע נטול דאגות או מתלוצ /ע המטופל)י(.
פריט זה מתייחס למערכת יחסי מבינה ואוהדת של המטפל ע המטופל)י( ,כפי שבאה לידי ביטוי
בהומור או רצו טוב ,המסומני בד"כ ע"י צחוק .ההערה יכולה להיות יזומה ע"י המטפל או המטופל,
א שני הצדדי צריכי להיות משועשעי ,באופ סימולטאני ,ע"מ שינת ציו לפריט זה .בד"כ
הסימני לכ ה חיו  ,צחקוק או צחוק.
המטפל מביע ביטחו ,אמו ,או אמונה במטופל)י(.
המטפל מעודד את המטופל)י( ,באופ וורבלי ,באמצעות הערות המביעות ביטחו כללי ביכולת של
בני המשפחה להשיג מטרה או לנסות התנהגות חדשה .למשל: :אני יודע שאת יכולי לעשות את
זה" או "זה קשה ,אבל אני מאמי בכ" או "ראיתי אתכ מצליחי כבר בעבר" או
"היבט אחד במשפחה שלכ שמרשי אותי הוא הכוח שלכ .ע הכוח הזה ,אי לי כל ספק שאת
תצליחו לעשות את השינויי האלה למענכ"
המטפל מביע עניי במטופל)י( מעבר לדיו הטיפולי שנער.
לעיתי דבר זה מתרחש כאשר מטפל מזכיר פרט שהמטופל חלק במפגש קוד .למשל " :זכור לי
שאבי נכנס לניתוח בשבוע שעבר .אי הניתוח הל ?" או " כבר נפשת ש ,לא?".
אי לתת ציו לפריט זה ,כאשר המטפל מעורב בשיחת חולי ,ולא מביע עניי באופ ספציפי במטופל.
למשל ,א המטופלי מספרי על מסעדה שהיו בה ,והמטפל שואל פרטי לגבי המסעדה .א המטפל
שואל אודות תחושותיו של המטופל ביחס לערב זה )למשל " ,אי היה ל ש? נהנית במסעדה?"(,
הפריט יקבל ציו .א המטפל יוז או משנה את נושא השיחה לנושא שאינו קשור לטיפול ,בניסיו
להרגיע חרדה ,יש לתת ציו לפריט ":מטפל משנה את הנושא למשהו נעי או לא מעורר חרדה
)למשל ,שיחת חולי על מזג האוויר ,עיצוב החדר ,תכניות טלוויזיה וכד'( כשנראה שיש מתח או
חרדה" ,תחת מימד הביטחו.

המטפל מביע אכפתיות או נוגע במטופל)י( בחיבה א באפ הול )למשל ,לחיצת יד,
טפיחה על הכת*(.
בנוס ללחיצות יד וטפיחות ,פריט זה כולל ביטויי חיבה אחרי המובעי ע"י המטפל ,כמו למשל
התקרבות פיזית ע"מ לקחת משהו או לגעת במשהו )למשל ,תמונה ,צילו ,עיתו ,כובע( שהמטופל
הביא עימו לפגישה.
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פריט זה ,יקבל ציו ג כאשר המטפל עושה שימוש בכינויי חיבה כלפיי הילדי שבטיפול )למשל,
"חמוד" או "מתוק"( .א המטפל מפגי אותה מחווה )למשל ,לחיצת יד( ע יותר מב משפחה אחד
בתחילת הפגישה או בסיומה ,הפריט מקבל ציו פע אחת בלבד .א ישנ מחוות שונות כלפיי חברי
המשפחה השוני )למשל ,מלט את הילד בראשו בתחילת הפגישה ,ולוח .את ידיה של הוריו בכדי
לחגוג הישג במהל הפגישה( ,יינת ציו בנפרד לכל התנהגות.
המטפל חוש* את תגובותיו או תחושותיו האישיות ביחס למטופל)י( או הסיטואציה.
פריט זה משק את מעורבותו האישית של המטפל בפגישה .המטפל חוש משהו על התנסויותיו
הפנימיות ,במהל הפגישה .למשל" :הרגשתי קרוב אליי כאשר בכית" או "כשאנחנו מדברי על זה
אני מרגיש יותר ויותר עצוב" או "אני נרגש ממה שאני שומע .נראה שלכולכ יש הרבה אנרגיה
לעבודה משותפת בכדי להגיע למטרותיכ המשפחתיות".
דוגמאות מסוג אחר " :אני מבולבל בקשר לשתיקה של השבוע .אני תוהה א אתה כועס עלי" או
"אני מודאג מכ שביטלת מספר מפגשי בשבועות האחרוני .מה קורה?".
המטפל חוש* איזושהי עובדה על חייו האישיי.
כדי שפריט זה יקבל ציו ,על המטפל לחשו מידע אישי שאחרת לא היה ידוע למטופל)י( .החשיפה
העצמית יכולה להיות ספונטאנית או כתגובה לשאלה של המטופל)י( .למשל" :גדלתי במשפחה
גדולה .היו לי שבעה אחאי" או "גדלתי בדרו" או "יש לי שני ילדי" או "אני יוצא לחופשה" או
"הלכנו לראות את המופע הזה אתמול בלילה" .א החשיפה בעלת דמיו להתנסותו של המטופל,
אפילו דבר שלא קשור לטיפול ,לא יינת ציו לפריט זה אלא לפריט הבא.
הערה :אי לתת ציו לפריט זה כשהמטפל נות מידע על האוריינטציה הטיפולית שלו ,אלא א כ,
הוא כולל מידע אישי ,כמו למשל היכ למד וכדומה.

מטפל מעיר על או מתאר כיצד ערכיו או התנסויותיו דומי לאלה של המטופל)י(.
כאשר המטפל חולק התנסות אישית או ערכי אישיי או הערות המתייחסות לאופ שבו הוא דומה
למטופל ,יינת ציו לפריט זה .פריט זה גובר על הפריט הקוד )"חשיפת עובדה כלשהי"( א החשיפה
כוללת איזשהו קשר להתנסותו של המטופל .למשל " :כשהייתי באוניברסיטה ,אני ג מאוד הייתי
לחו .מהמבחני" או " ג אני רציתי קצת פרטיות כשהייתי בגיל " או "אני מסכי ,ג אני חושב
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שההורי ה אלה שצריכי להיות אחראיי על החוקי בבית" או "אני זוכר כאשר הילדי שלי היו
תינוקות ,כמו  ,ג אני הרגשתי לפעמי מוצ מהדרישה להשגיח עליה כל דקה .מאוד הערכתי
באותה התקופה כל עזרה שקיבלתי מהקרובי אלי" .כאשר הערת המטפל אינה קשורה לטיפול א
אינה מביעה דמיו למטופל )"אכלתי ש פע ג .איזו מסעדה מעולה!"( ,יש לתת ציו לפריט הקוד
)"חשיפת איזושהי עובדה"( במקו הנוכחי.
מטפל )באופ וורבלי או לא וורבלי( מביע אמפתיה למאבק המטופל)י( )למשל" ,אני יודע
שזה קשה"" ,אני מרגיש את הכאב של" ,לבכות ע המטופל(.
אמפתיה הינה ביטוי של הבנה ביחס להתנסותו של אד אחר .האלמנט הקריטי בפריט זה הינו
העברת המסר ,ע"י המטופל ,שהוא מבי את התנסותו של המטופל .בנוס לדוגמאות הנזכרות למעלה
)"לבכות ע המטופל"( ,המטפל יכול להגיד כל דבר המשק הבנה של מאבק המטופל .למשל " :זה
משפיל שאתה צרי ללכת לבית המשפט בשביל ענייני משפחתיי ופרטיי" או " באמת שלא הייתה
ל שו תמיכה מהוריי בילדות  ,ואתה לא רוצה שזה יהיה ככה עבור ילדיי " או " זה מפחיד שאמא
של צועקת בצורה כזו".
נית לתת ציו ג לביטויי לא וורבליי ברורי ,כמו למשל הישענות קדימה כלפיי המטופל ,בכי
כאשר המטופל מעלה נושאי כואבי ,טפיחה על הכת וכד' .א ההתנהגות הלא וורבלית אינה חד
משמעית )אינה קשורה באופ ברור לכאבו או למאבקו של המטופל( ,אי לתת ציו לפריט.
הערה :א הערתו של המטפל כולל הרגעה או נורמליזציה ,יש להחליט הא יינת ציו לפריט זה או
לפריט הבא ,כתלות בהיבט הבולט יותר בהערה.
מטפל מרגיע או עושה נורמליזציה לפגיעותו הרגשית של המטופל )למשל ,בכי ,רגשות
כואבי(.
הרגעה או נורמליזציה של פגיעותו הרגשית של המטופל הינה שונה מאמפתיה בכ שהצהרותיו של
המטפל מתקפות ,באופ מפורש ,את תגובותיו של המטופל כמובנות ,צפויות ,או נורמאליות בהתחשב
בנסיבות .המטפל יכול לדבר במונחי כלליי ,על אי שמשפחות אחרות מביעות את אות התחושות.
למשל} " :לא חד הורית{ עבדתי ע הרבה אמהות חד הוריות במש השני ,והצור לעוד זמ עבור
עצמ היה משות לכול .זה הגיוני לחלוטי שתרצי קצת הפסקה מהאחריות המתמדת הזו של
הורות" או }להורה חורג חדש{ יש הרבה אתגרי להפיכה להורה חורג חדש כשהילדי ה מתבגרי.
זה מוב לחלוטי שאתה מבולבל ומתוסכל ביחס לתפקיד של אית " או " }לאחד מבני הזוג או
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שניה{אני רואה שחוסר ההסכמה ביניכ בקשר למשמעת הילדי מעלה דמעות בעיניי  .זה
בסדר—אני שומע שזה מאוד מכאיב ל  .נראה שחשוב לתת ביטוי לתחושות הללו" או "פעמי רבות
בני הזוג ירגישו כעס זה כלפי זה מאשר כלפי הילדי ,כאשר קיימי חילוקי דעות על המשמעת של
הילדי .הורי רבי הביעו תחושות כאלה כא" או }למתבגר{ אתה מרגיש שאי ל כוח או השפעה
במסגרת המשפחה .אתה רוצה שההורי של ישימו לב שאתה מתבגר ויכול להתמודד ע יותר
דברי .אני יכול להבי שאתה מתוסכל .זה קשה לדעת אי לשכנע את ההורי של לבטוח ב ".
הערה :כאשר ההרגעה הינה לא וורבלית ,שקול במקו פריט זה את הפריט הקוד .א הערתו של
המטפל כולל אמפתיה ,יש להחליט הא יינת ציו לפריט זה או לפריט הקוד ,כתלות בהיבט הבולט
יותר בהערה.

למטפל יש אינטראקציה עוינת ,סרקסטית ,או ביקורתית ע המטופל)י(.
פריט זה ,במהותו ,מבטא חוסר כבוד או דה וולואציה של המטפל כלפיי המטופל)י( .בכדי לתת ציו
לפריט זה ,התקשורת אותה מביע המטפל צריכה להיות בעלת רוחרוע ,מרירה או מביעה בוז .למשל,
המטפל עשוי ,באופ סרקסטי ,לשאול משפחה שלא הגיעה למפגשי באופ סדיר ,הא בכוונת לדלג
ג על הפגישה הבאה " .אני הול לשבת כא שוב ע עצמי שבוע הבא ,לא?" .דבריו של המטפל

יכולי להיות מכווני כלפי ב משפחה אחד ,א א טו דיבורו עוי ,ביקורתי ,או סרקסטי ,יש לתת
ציו לפריט זה .למשל} " :בטו בעל גוו של בוז{ "מעניי א ____ }ילד{ יישאר אי פע ישוב בכיסא
מבלי שיהיה צרי להזכיר לו את זה כל הזמ".
ע זאת ,התנהגות זו לא תקבל ציו א המטפל סרקסטי באופ משעשע ,למשל מחיי  .א המטפל

מבקר את המטופל על כ שלא מילא אחר מטלות הבית ,פריט המחויבות " מטפל מבקר או מתייחס
בצורה משפילה לאופ שבו מטופלי ביצעו )או שלא ביצעו( מטלת בית קודמת" יקבל ציו במקו
פריט זה.

מטפל אינו נענה לביטויי העניי האישי שמביעי המטופלי או האכפתיות כלפיו.
פריט זה מקבל ציו כאשר המטופל אינו נענה ,כנדרש ממנו ,לשאלה או הצהרה ישירה שמבטאות עניי
אישי או אכפתיות כלפיי המטפל ,כמו שאלות והערות שעושה המטפל ביחס לבריאותו של המטפל,
רווחתו ,עבודתו וכד'.
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פריט זה מאושרר כאשר המטפל מתעל או חוס את הערת המטופל .באופ חלופי ,המטפל עשוי
להגיב בשתיקה או בהצהרה המביעה חוסר רצו לענות למטופל)י( .הצהרות המביעות חוסר רצו
להגיב כוללות" ,זה לא עניינ " או "זה אישי" או "אנחנו מדברי עליי כרגע".
לא יינת ציו לפריט זה ,א המטפל מבקש מהמטופל להרחיב או להבהיר את שאלתו בטר יענה לו,
כל עוד המטפל מכיר בהתעניינותו של המטופל ,למשל ,רומז "אני רואה ומערי שאתה מביע אכפתיות
כלפיי" .במקרה זה ,הפריט לא יקבל ציו ג כאשר תשובת המטפל אינה כוללת חשיפה עצמית.
הערה :ג כאשר התעניינותו של המטופל אינה הולמת )למשל ,מבקש לצאת לדייט ע המטפל ,שואל
את המטפל לגבי משהו אישי ביותר( ,התעלמות מהערת המטופל צריכה לקבל ציו .ע זאת ,במידה
והמטפל מספק תשובה מנומסת או דידקטית )"למרות שאני מערי את התעניינות  ,כאיש מקצוע לא
אוכל לענות על שאלותיי על חיי האישיי"( ,הפריט לא יקבל ציו.

****************************************************************************************************
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SAFETY WITHIN THE THERAPEUTIC SYSTEM:

ψ

תחושת ביטחו במסגרת המערכת הטיפולית:

להל הטכניקות שבה המטפל צרי להשתמש בכדי לתרו למימד תחושת הביטחו במסגרת
המערכת הטיפולית .הפריטי המסומני ב )( ,מתארי התנהגויות שגויות מצד המטפל,
שפוגעות בתחושת הביטחו במסגרת המערכת הטיפולית.
 .1מטפל מכיר בכ שטיפול מערב לקיחת סיכוני או
דיו על נושאי פרטיי.

 .6מטפל מג באופ אקטיבי על ב משפחה אחד מפני
האחר )למשל ,מפני האשמה ,עוינות ,או פולשנות
רגשית(.

 .2מטפל מספק מבנה וקווי מנחי לביטחו
וסודיות.

 .7מטפל משנה את הנושא למשהו נעי או לא מעורר
חרדה )למשל ,שיחת חולי על מזג האוויר ,עיצוב
החדר ,תכניות טלוויזיה וכד'( ,כשנראה שיש מתח
או חרדה.

 .3מטפל מזמי דיו על אלמנטי מאיימי
בקונטקסט הטיפולי )למשל ,ציוד הקלטה,
דיווחי לגור שלישי ,קבוצת צפייה בטיפול,
מראה חד צדדית ,מחקר וכד'(.

 .8מטפל מבקש ממטופל אחד )או תת קבוצה של
מטופלי( לעזוב את החדר בכדי לראות מטופל אחד
לבד במהל חלק מהפגישה.

 .4מטפל מסייע למטופלי לדבר אחד ע השני
בכנות ולא מתו התגוננות.

 .9מטפל מאפשר לקונפליקטי משפחתיי להסלי
להתעללות מילולית ,איומי ,או הפחדה )(.

 .5מטפל מנסה להכיל ,לשלוט ,או לנהל עוינות גלויה
בי המטופלי.

 .10מטפל לא מתייחס לביטויי גלויי של פגיעות
המטופל )למשל ,בכי ,הגנתיות( )(.

מטפל מכיר בכ שטיפול מערב לקיחת סיכוני או דיו על נושאי פרטיי.
המטפל יכול להצהיר הצהרה זו בתחילת הטיפול ,כאשר הוא מסביר את הגישה הטיפולית ,וד באופ
שבו הטיפול פועל או שיכול להצהיר הצהרה זו בכל פע שבה המטופלי מביעי חוסר רצו לדו
בנושאי מדאיגי .למשל" :אני יודע שזה קשה לחשו את חיי הפרטיי בפני זר" או "אני יודע שזה
יכול להיות קשה לדבר על נושאי פרטיי" או " אני עשוי לבקש מכ לנסות לדבר האחד ע השני
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בדרכי שונות ,דרכי שאת עשויי שלא לנקוט בה בבית ,ושא עשויות להיראות קשות וא
מסוכנות לעיתי .הייתי רוצה לעודד אתכ לדבר על האופ שבו את חווי את האתגרי הללו
בטיפול ,או לבני זוג "אני יודע שזה מאוד אישי ,א הא נוכל לדבר על חיי המי שלכ?".
במהותו של פריט זה ,המטפל מכיר בכ שהפניה לתחושות או בעיות אישיות בטיפול ,עשויה להוביל
בתחושות של פגיעות וחשיפה .השימוש בנורמליזציה ג כ יכול להיות יעיל ,כאשר המטפל מסביר
שחששות מפני חשיפת חייו הפרטיי של אד הינ נפוצי .למשל" :לעיתי ,בני המשפחה נאבקי
זה ע זה בטר ה מוצאי דרכי חדשות לדבר זה ע זה" או "לעיתי ,הדר יכולה להיות קשה.
ייתכ שייראה לכ שהקונפליקטי והבעיות נעשי קשי יותר בטר ה משתפרי".
מטפל מספק מבנה וקווי מנחי לביטחו וסודיות.
יש לתת ציו לפריט זה ,במידה והמטפל ד באופ שבו המפגשי הטיפוליי מובני במטרה לשמור על
בטחו המטופלי )למשל ,לא מקללי ,צועקי ,מקיימי מגע פיזי וכד'( .נית ציו לפריט זה ג
כאשר המטפל מסביר על הסודיות ,גבולותיה ,וסוגיות של פרטיות הקשורות להסכמה מדעת על
העברת מידע ,הקלטת המפגשי ,מחקר ,וקבוצת צפייה .לעיתי המטפל מדגיש ומסביר איזה סוג של
מידע ישות ע גור שלישי )למשל ,שירותי להגנת הילד וכד'( .א המטפל ,בנוס ,מעודד את
המשפחה לבטא את תגובותיה לאלמנטי אלה ,יש לתת ציו ג לפריט הבא "מטפל מזמי דיו על
אלמנטי אינטימיי בקונטקסט הטיפולי )למשל ,ציוד הקלטה ,דיווחי לגור שלישי ,קבוצת צפייה
בטיפול ,מראה חד צדדית ,מחקר וכד'(".
הערה :בכדי לתת ציו לפריט זה ,על המטפל להסביר נושאי סודיות ופרטיות .א השימוש בטפסי
הסכמה או הצפייה בטיפול רק מוזכרי בקונטקסט של מה נעשה בטיפול ,אזי במקו הפריט הנוכחי,
יש לתת ציו לפריט "המטפל מסביר כיצד הטיפול פועל" במימד ההתחייבות.
מטפל מזמי דיו על אלמנטי מאיימי בקונטקסט הטיפולי )למשל ,ציוד הקלטה,
דיווחי לגור שלישי ,קבוצת צפייה בטיפול ,מראה חד צדדית ,מחקר וכד'(.
לא מספיק רק לדווח על פרוצדורות חו.טיפוליות אלה )למשל" ,אנחנו משתמשי במצלמה היו"(.
המטפל חייב לזמ דיו על האלמנטי המאיימי בקונטקסט הטיפולי .ברמה המינימאלית ביותר ,על
המטפל לספק למטופלי הזדמנות לדבר על תגובותיה לתנאי אלה .למשל" :מרבית האנשי חשי
חוסר נוחות בנוכחות המצלמה )או הצופי( בהתחלה .אנחנו יכולי לדבר על הדאגות שלכ" או
"ספרו לי עוד על מה שגור לכ לחוש חוסר נוחות .הא אוכל לענות על שאלות בנושא?".
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המטופל יכול לשאול שאלה ספציפית על העברת מידע לגור שלישי ,א ע"מ לתת ציו לפריט זה ,על
המטפל לעשות יותר מאשר פשוט לענות על השאלה; עליו להזמי לדיו נוס בנושא.
מטפל מסייע למטופלי לדבר אחד ע השני בכנות ולא מתו התגוננות.
התנהגות זו יכולה להתרחש כאשר ב משפחה אחד דורש הסברי או צידוקי מב משפחה אחר.
במקו פשוט להיות עד לדרישות ותגובות הגנתיות ,המטפל מתערב ומבקש מבני המשפחה על
התגובות והכעסי העצמיי שלה .המטפל יכול להתערב במספר אופני בכדי לצמצ תקשורת
מתו התגוננות או בכדי לקד חשיפה עצמית פתוחה ,כנה ואמיתית .למשל" :דבר מהלב" או "תגיד
מה שנכו עבור " או לדבר אל אד אחד על אד אחר " היא לא מסתכלת עליי עכשיו .דבר אליה
בדר שתגרו לה לרצות להביט ב " או "תגיד את זה אי שזה ,הייה פתוח איתו".
המטפל יכול לעודד את חברי המשפחה לתקשר באופ השונה מהאופ שבו ה מתקשרי בד"כ בבית.
"הא תוכל רק לרגע ,להיות אמיתי וכנה ע הוריי ?" או " אל תעצור את עצמ  .הוא צרי לשמוע
את מה שאתה אומר" או "תאפשר לה להראות ל שהיא יכולה לעמוד בפני מה שיש ל להגיד לה".
הערה :פריט זה יכול לקבל ציו ג א המטופל דיבר באופ ישיר אל המטפל ,ולא אל ב משפחה,
מאחר וב המשפחה האחר שומע את התערבותו של המטפל.
מטפל מנסה להכיל ,לשלוט ,או לנהל עוינות גלויה בי המטופלי.
המטפל אינו צרי בהכרח להצליח בשליטה או בניהול של העוינות ,א פריט זה מקבל ציו א הוא
לפחות עושה ניסיו לעשות כ .לעיתי ,המטפל אומר למטופלי ,שבכדי ליצור סביבה בטוחה עבור
כול ,הוא יפסיק את הטיפול א תיווצר עוינות או תוקפנות .בהמש  ,המטפל יכול להזכיר למשפחה
אודות ההסכ שעשו ,או שהוא יכול להתערב ישירות כאשר עוינות עולה על פני השטח .למשל" :הא
כ מתנהלי הדברי בבית? בואו נראה א נוכל לעשות זאת באופ שונה כא" או " אני לא רוצה
שהטיפול יהפו למקו שבו את פשוט יכולי לפגוע זה בזה" או "א רק תמשיכו לעסוק בויכוח
הזה ,זה יגרור ויכוח נוס .אי הרבה סיכויי שזה יפתור את הבעיה" או "אנחנו לא זזי לשו
מקו—הא אפשר לנסות משהו אחר?".
הערה :פריט זה יקבל ציו פע אחת בלבד במהל אפיזודה בודדת של עוינות .א קיימות אפיזודות
חוזרות של עוינות ,הפרושות על פני דיוני רגועי ,הפריט יקבל ציו בכל פע שזה קורה .א המטפל
מתערב ,באופ מפורש ,בשמו של אחד מבני המשפחה )למשל ,מזכיר את שמו של ב המשפחה ,או גילו
או כל פרט מזהה( ע"מ להג עליו מפני ב משפחה אחר ,יש לשקול לתת ציו במקו לפריט זה ,לפריט
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" מטפל מג באופ אקטיבי על ב משפחה אחד מפני האחר )למשל ,מפני האשמה ,עוינות ,או פולשנות
רגשית(" .נית לתת ציו עבור שני הפריטי בפגישה אחת.
א קיימת עוינות ,ואי א ניסיו של המטפל לשלוט בה ,יש לבחו הא המטפל מאפשר לקונפליקט

הנדו להסלי .א כ ,יש לתת ציו לפריט השלילי "מטפל מאפשר לקונפליקטי משפחתיי
להסלי להתעללות מילולית ,איומי ,או הפחדה".
מטפל מג באופ אקטיבי על ב משפחה אחד מפני האחר )למשל ,מפני האשמה ,עוינות ,או
פולשנות רגשית(.
בכדי שפריט זה יתקיי ,על המטפל להתערב באופ ישיר וממוקד בכדי "להציל" ב משפחה אחד או
יותר ,הנמצאי תחת "מתקפה" .על המטפל להזכיר את המטופל)י( בשמ או בכל דר אחרת
)למשל ,ע"י גיל ,או באופ לא וורבלי כמו למשל להצביע עליו( .למשל " :אשת זקוקה להפסקה" או
"זה קשה מידי עבור ילד ב  10להגיד ע מי הוא רוצה לגור" או " אני יכול לראות שהיא לא מוכנה
לדבר על זה עדיי" או " אני סבור שזה לא בטוח עבורו לענות ל כל עוד אתה כ"כ כועס".
המטפל א יכול להתערב ע"י כ שהוא יציע מפגשי נפרדי )למשל ,הורי לבד ,וילד לבד( .א
מטופל אחד נמצא תחת מתקפה ,באופ ברור ,במהל הפגישה )לעומת בזמ מסוי בעתיד( ,יש לתת
ציו לפריט זה במקו הפריט " מטפל מבקש ממטופל אחד )או תת קבוצה של מטופלי( לעזוב את
החדר בכדי לראות מטופל אחד לבד במהל חלק מהפגישה".
הערה :יש לתת ציו לפריט זה פע אחת בלבד במקרה של התערבויות חוזרות באותה האפיזודה.
עבור אפיזודות חוזרות ,המופרדות ע"י תקשורת רגועה ,נית לתת ציו לפריט בכל פע שזה קורה.

כמ כ ,במידה והמטפל מפסיק את התקשורת המאשימה או התוקפנית מבלי לציי מטופל ספציפי
אחד או יותר ,יש לתת ציו לפריט "מטפל מנסה להכיל ,לשלוט ,או לנהל עוינות גלויה בי
המטופלי".
מטפל משנה את הנושא למשהו נעי או לא מעורר חרדה )למשל ,שיחת חולי על מזג
האוויר ,עיצוב החדר ,תכניות טלוויזיה וכד'( כשנראה שיש מתח או חרדה.
יש לתת לפריט זה ציו רק במקרי שבה המטפל יוז או משנה את נושא השיחה לנושא יותר
יומיומי ,נעי ,או מרגיע ,במטרה להפחית מתח או חרדה.
אבא }לב{ :אתה נכשל בכל הקורסי!
ב} :שתיקה ארוכה וחסרת מנוחה{
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מטפל :ובכ ,בטר נכנס לכל הבעיות בבית הספר ,יונת ,רציתי להראות ל את האקווריו החדש
שקיבלתי ,ש בפינת החדר......אתה אוהב אקווריומי? היה ל פע כזה?
יש לציי כי אי זה הכרחי שרמת החרדה או המתח תופחת בפועל ,ע"מ שפריט זה יקבל ציו.
הערה :פריט זה לא יקבל ציו א המטפל עושה שימוש בהתערבויות מסוג זה ממש בתחילת הטיפול
או בסיומו של הטיפול כגשר בי השלבי .למשל" :עדיי יורד גש בחו ."?.מעבר לכ  ,א נראה
ששיחת החולי אינה מהווה תגובה למתח או חרדה ,א עדיי מתייחסת למה שהמטופל אוהב ,לא
אוהב ,תחביביו וכד' ,יש לתת ציו לפריט "המטפל מביע עניי במטופל)י( מעבר לדיו הטיפולי
שנער " ,שבמימד הקשר הרגשי ,במקו לפריט זה .כאשר המטפל והמטופל)י( צוחקי בעקבות
בדיחה או אירוע משעשע ,בהיעדר מתח/חרדה ,יש לתת ציו לפריט " המטפל חולק רגע נטול דאגות או
מתלוצ .ע המטופל)י(" ,שבמימד הקשר הרגשי ,במקו לפריט זה.
מטפל מבקש ממטופל אחד )או תת קבוצה של מטופלי( לעזוב את החדר בכדי לראות
מטופל אחד לבד במהל חלק מהפגישה.
פריט זה יקבל ציו כאשר המטפל מבקש לראות מטופל אחד או תת קבוצה של מטופלי )למשל,
הורי ,ילדי וכד'( לבד במהל חלק מהפגישה ,ג כאשר הבקשה מגיע מהמטופל .בכ שהמטפל
מספק אפשרות זו לפרטיות ,הוא מאפשר דיו בנושאי אישיי בה המטופל)י( אינ רוצי לדו
בנוכחות של חברי משפחה אחרי .למשל ,המטפל ש לב שלילדה מתבגרת יהיה קשה לקבל מענה
לשאלות בנוגע לסקס או נושאי אינטימיי אחרי או נושאי פרטיי בנוכחות אמה ,ולכ המטפל
מחליט לבקש מהא לעזוב את חדר הטיפולי .התנהגות זו ,גוררת ,מעצ מהותה ,את קידומו של
הביטחו בטיפול ע"י יצירת גבולות ,ומת מקו למטופל שבו יוכל לדבר בחופשיות.
ע זאת ,אי לתת ציו לפריט במידה והמטופל עוזב את חדר הטיפולי מיוזמתו ,או כאשר המטפל
מבקש ממישהו לעזוב את חדר הטיפולי בכדי לשלוט אל עוינות או להג על מטופל אחד מפני האחר.
במקרה זה ,יש לשקול מת ציו לפריט " מטפל מנסה להכיל ,לשלוט ,או לנהל עוינות גלויה בי
המטופלי" או " מטפל מג באופ אקטיבי על ב משפחה אחד מפני האחר )למשל ,מפני האשמה,
עוינות ,או פולשנות רגשית(" במקו הפריט הנוכחי.

מטפל מאפשר לקונפליקטי משפחתיי להסלי להתעללות מילולית ,איומי ,או
הפחדה)(.
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במהל הטיפול ,כשהבעיות מאווררות ומטופלות בצורה הולמת ובשליטה מדודה ,סביר שתתעורר
תקשורת כעוסה או מאשימה .יש לתת ציו לפריט זה ,א ורק בסיטואציות שבה המטפל מתייחס
באופ רפוי ומזניח כלפיי עוינות המתרחשת בחדר הטיפולי .למשל ,ב משפחה מאיי "אתה תעשה
את זה ,או שאני אגרו ל להתחרט על הרגע שלא עשית את זה" ,והמטפל לא אומר דבר על האיו
המרומז .באופ דומה ,ב משפחה שעושה שימוש בשפה מזלזלת ביותר ,כלפי ב משפחה אחר,
והמטפל לא מתערב .מעבר לכ  ,יש לתת ציו לפריט זה ג במקרי שבה כל תוקפנות )וורבלית או
פיזית( מסתיימת מעצמה ,כלומר ,ללא התערבותו של המטפל )למשל ,מישהו יוצר החוצה ,ב
המשפחה משתתק ,הפגישה הסתיימה(.
הערה :אי לתת ציו לפריט זה כאשר המטפל מתערב באופ ישיר ,במטרה לשלוט או לנהל עוינות ,א
הוא אינו מצליח לעשות זאת .במקרה זה ,יש לתת ציו לפריט " מטפל מנסה להכיל ,לשלוט ,או לנהל
עוינות גלויה בי המטופלי" ,במקו לפריט הנוכחי.

מטפל לא מתייחס לביטויי גלויי של פגיעות המטופל )למשל ,בכי ,הגנתיות(.
פריט זה יקבל ציו ,כאשר המטפל אינו מכיר בפגיעותו של המטופל ,המובעת באמצעות בכי או
התגוננות גלויה .א המטפל מכיר בקשייו של המטופל )למשל ,באמצעות שימוש בגוו קול מרכ ,

הישענות קדימה ,הצעת ממחטות נייר ,או הערה מרגיעה כמו" ,אני יודע שזה קשה לדבר על זה"( ,יש
לתת ציו לפריט " מטפל )באופ וורבלי או לא וורבלי( מביע אמפתיה למאבק המטופל)י( )למשל,
"אני יודע שזה קשה"" ,אני מרגיש את הכאב של " ,לבכות ע המטופל(" במימד הקשר הרגשי,
במקו לפריט זה .על מנת לתת ציו לפריט זה ,על המטפל להתעל מפגיעות ברורה ובולטת שלעי של
המטופל.

****************************************************************************************************
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SHARED SENSE OF PURPOSE WITHIN THE FAMILY:

ψ

תחושה משפחתית של מטרה משותפת:

להל הטכניקות שבה המטפל צרי להשתמש בכדי לתרו למימד תחושה משפחתית של מטרה
משותפת .הפריטי המסומני ב )( ,מתארי התנהגויות שגויות מצד המטפל ,שפוגעות בתחושה
המשפחתית של מטרה משותפת.

 .1מטפל מעודד מטופלי להתפשר זה ע זה.

 .6מטפל מעודד מטופלי להראות אכפתיות ,דאגה או
תמיכה האחד כלפי השני.

 .2מטפל מעודד מטופלי לשאול האחד את השני
אודות נקודת מבטו.

 .7מטפל מעודד מטופל)י( לבקש פידבק זה מזה.

 .3מטפל משבח מטופלי על מת כבוד לנקודת מבטו
של האחר.

 .8מטפל אינו מתערב כשבני משפחה מתווכחי זה
ע זה על מטרותיו ,ערכו או הצור של הטיפול.

 .4מטפל מדגיש אלמנטי משותפי בנקודת מבט

 .9מטפל אינו מתייחס לדאגה מוצהרת של מטופל
אחד ,מאחר והוא מתייחס רק לדאגה שמביע
מטופל אחר.

של המטופלי על בעיה או פיתרו.
 .5מטפל מפנה תשומת לב לערכי ,התנסויות,
צרכי או רגשות המשותפי למטופלי.
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מטפל מעודד מטופלי להתפשר זה ע זה.
פשרה מערבת את תרומתו של כל צד להשגת הסכמה ביחס למערכת היחסי או ביחס למהל פעולה
מסוי .המטפל יכול לשאול את חברי המשפחה א פשרה הינה אפשרית ,ומה כל צד יהיה מוכ
לעשות ע"מ שתושג פשרה .למשל " :הא יש צעד קט כלשהי ,שכל אחד מכ מוכ לקחת בכדי
שתושג פשרה?" .המטפל יכול להתייחס לפשרה ג באופ עקי ,למשל" :הא יש משהו שכל אחד
מכ מוכ לעשות ע"מ להגיע להסכמה ,למשהו שכל אחד מכ ירגיש טוב יותר איתו?" .המטפל א
יכול להציע פשרה ספציפית לבעיה הנדונה .במילי אחרות ,המטפל מעודד פשרה דר פיתרו מוצע,
שבו כל אחד מתבקש לתת משהו למע האחר ,משמע; " א אתה תעשה _________ בשבילו ,אולי
הוא יעשה _______ בשביל ".
יש להבחי בי פשרה לבי ויתור ,שבו אד אחד בלבד מתבקש להיכנע לאד האחר .לשאול אד

אחד" ,הא תעשה את זה בשבילה?" ,משמע לבקש מהאד לעשות ויתור ולא פשרה .במקרה זה ,לא
יינת ציו לפריט.
מטפל מעודד מטופלי לשאול האחד את השני אודות נקודת מבטו.
פריט זה הינו בד"כ הקדמה לדיו על פשרה .המטפל עשוי לעודד כל ב משפחה לבדוק ע ב משפחה
אחר או מספר בני משפחה אחרי את נקודת מבט על הבעיה או את נקודת מבט על פתרונות
אפשריי .במילי אחרות ,התערבותו של המטפל מערבת את בני המשפחה בחיפוש שמטרתו לברר
כיצד כל אחד רואה את הסיטואציה או הבעיה .למשל}" :ילד{ ,הא תסכי לבקש מהוריי לחלוק
את הרעיונות שלה ביחס לבעיות שיש ל בבית הספר? אמא ואבא ,הא שאלת את }ילד{ אילו
דברי הולכי לו טוב בבית הספר? אולי תראו א את יכולי לעזור לו להגיד את הדברי הללו
כא?".
הערה :אי לתת ציו לפריט זה כאשר המטפל מבקש את התייחסותו של ב משפחה מסוי באופ
ישיר )למשל" :אמא ,מה את חושבת על קשייו של }ילד{בבית הספר?"(.

מטפל משבח מטופלי על מת כבוד לנקודת מבטו של האחר.
אי בהכרח שבני המשפחה יסכימו זה ע זה ,בכדי שהמטפל יכיר ויזהה את מת הכבוד שבני
המשפחה מפגיני ביחס לנקודת מבטו של האחר .למשל ,המטפל יכול להגיד" :למרות שלשניכ יש
דעה אחרת על נושא ,כל אחד מכ מקשיב לשני במלוא תשומת הלב ,ונראה שאת מביני שלצד
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השני יכולות להיות סיבות משלו לחלוק על דעתו של האחר" או "וואו ,למרות שעדיי קיימי הבדלי
באופ שבו את רואי את הדברי ,אני לא יכול שלא להתרש לאופ שבו כל אחד מכ היה מוכ
להקשיב לאחר .נראה שיש פתיחות וכבוד זה כלפיי זה ,דבר שאני בטוח שיעזור לכ להגיע לפיתרו
משות לבעיה" או "זה חשוב שאת מביני ומכירי בכ שלשניכ ישנ סיבות תקפות למה שאת
חושבי .למרות שאינכ מסכימי ,אני רואה שיש כבוד בסיסי במשפחה שלכ כלפיי נקודת המבט
של האחר".
מטפל מדגיש אלמנטי משותפי בנקודת מבט של המטופלי על בעיה או פיתרו.
פריט זה מתמקד יותר על ההיבט הקוגניטיבי של נקודת מבטו של המטופל ,האופ שבו אנשי בוחני
בעיות ,בניגוד לערכי ,צרכי ,או רגשות הנמצאי בבסיס נקודת מבט ) אליה מתייחס הפריט
הבא(.
פריט זה יקבל ציו במידה והמטפל עושה יותר מאשר לסכ את נקודות המבט השונות .אלא ,המטפל
צרי לעשות הצהרות מפורשות על קשרי ותמות משותפות בקרב נקודות המבט השונות של בני
המשפחה .למשל " :אמא ו}ילד{ ,שניכ מסכימי שכנראה הבעיה החלה ע המעבר לבית הספר
החדש" או " נראה שזה ברור ששתיכ היית רוצות שתהייה ל}ילד{ יותר אחריות .היא רוצה שיסמכו
עליה שתעשה יותר דברי בכוחות עצמה ,ואמא רוצה שהיא תמלא אחר החוקי בבית בכדי שתוכל
לסמו עליה יותר" או "נראה שכולכ היית רוצי ששירותי ההגנה לילד יצאו מחייכ .עכשיו מה
שצרי לעשות הוא להגיע לפיתרו אי אפשר לעשות את זה".
הערה :המטפל עשוי לציי אלמנטי משותפי בנקודות המבט ,ובו בזמ לציי התנסויות משותפת
לכל חברי המשפחה ,כלומר באותה ההתערבות":שניכ מסכימי ש}ילד{ לא מכבד אתכ ]נקודת

מבט[ ושניכ מפחדי שאיבדת שליטה עליו ]התנסות משותפת ,רגשות[" .בדוגמא זו ,יש לתת ציו
ג לפריט הנוכחי וג לפריט הבא אחריו " מטפל מפנה תשומת לב לערכי ,התנסויות ,צרכי או
רגשות המשותפי למטופלי".

מטפל מפנה תשומת לב לערכי ,התנסויות ,צרכי או רגשות המשותפי למטופלי.
פריט זה נבדל מקודמו בכ שהוא מתמקד על ערכי ,התנסויות ,צרכי או רגשות; הפריט הקוד
מתמקד באלמנטי המשותפי לנקודות המבט ביחס לבעיה או פיתרו .במילי אחרות ,יש לתת ציו

לפריט זה במידה והמטפל ד בהתנסויותיה הרגשיות ,בצרכיה או ערכיה של המטופלי ,ולא
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באופ שבו ה רואי את הסיטואציה .דוגמא לער משות של נאמנות במשפחה; "כל אחד מכ
תיאר את המשפחה כמשפחה שנשארת מלוכדת ג בתקופות קשות" או "שניכ רוצי את הטוב
ביותר עבור ילדיכ ,למרות ששניכ נוקטי בדרכי שוני ע"מ להשיג את זה".
המטפל יכול לציי ,בכל רגע נתו בטיפול ,כאשר שניי או יותר חברי משפחה מביעי רגשות
משותפי )למשל ,מייחלי לשינוי ,תסכול ,כעס ,חוסר אמו ,בדידות( .כשדני בבעיה ספציפית,
המטפל יכול לציי כיצד חברי המשפחה חווי את הסיטואציה באופ דומה )למרות שייתכ שאינ
רואי את הבעיה בצורה דומה( ,למשל" :שניכ מרגישי שאת קורב זה של זה" או "שניכ מאוד
כואבי" או "שניכ מרגישי לכודי".
מטפל מעודד מטופלי להראות אכפתיות ,דאגה או תמיכה האחד כלפי השני.
המטפל עשוי לעודד ביטויי של אכפתיות ,דאגה ,או תמיכה בקרב בני המשפחה ,ע"י הצעת פעולה
ספציפית שהמטופלי יעשו זה לזה .למשל ,המטפל יכול לבקש מב משפחה אחד ,להעביר טישו לב
משפחה שני שבוכה באותו הרגע .המטפל יכול להגיד" ,אתה יכול לתת לו את יד כשהוא אומר את
זה?" או "נראה שהבת של זקוקה לחיבוק" או "אתה יכול להגיד לה שאכפת ל ממנה ,למרות שאתה
נסער מהבעיות הרבות שהיא עושה בבית הספר?" או "תסביר לה קצת עוד למה אתה דואג לה" או
"מה אתה מוכ לעשות בכדי לתמו בילד בזמ שהוא מנסה לעשות שינוי?".
הערה :כאשר הרגשות מועצמי ,המטפל יכול להציע מטלה תו טיפולית ,כמו "ת לה חיבוק" ,מבלי

לשאול את המטופל א הוא מוכ לעשות כ .א מטרת התערבותו של המטפל הינה תמיכה ,אי לתת
ציו לפריט המחויבות השלילי " מטפל מגדיר מטרות טיפוליות או כופה מטלות או פרוצדורות מבלי
לבקש מהמטופל)י( את שיתו הפעולה שלה".
מטפל מעודד מטופל)י( לבקש פידבק זה מזה.
ע"מ ליצור הבחנה בי הפריט הנוכחי לפריט " מטפל מעודד מטופלי לשאול האחד את השני אודות
נקודת מבטו" ,יש לתת ציו להתנהגות זו א ורק כאשר המטפל מעודד ,באופ מפורש ,את המשפחה
לבקש פידבק זה מזה ,במהל הפגישה.
המטפל יכול לעודד את כל חברי המשפחה לשאול זה את זה כיצד ה מרגישי ביחס לדיבור על
בעיות ופתרונות אפשריי ,למשל .דוגמא אחרת" :אתה רוצה לשכנע את ההורי של שה ישקלו
את בקשת  .למה אתה לא שואל את אמא ואבא של אי לעשות את זה?" או " תברר א להורי
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של יש עוד דאגות כלפיי " .יש לתת ציו לפריט זה א ורק א המטפל מבקש מהמטופלי לשאול
זה את זה במהל הפגישה ,ולא א זוהי מטלת בית שתבוצע בי הפגישות.

מטפל אינו מתערב כשבני משפחה מתווכחי זה ע זה על מטרותיו ,ערכו או
הצור של הטיפול )(.
בניגוד לפרטי הביטחו הקשורי לעוינות או עימות בי המטופלי ,העימות בפריט זה מתייחס להגעה
לטיפול .יש לתת ציו לפריט זה ,כאשר הויכוח או חוסר ההסכמה המשפחתי על ערכו של הטיפול הינו
ברור ,לא מרומז או לא וורבלי .המטופלי עשויי להגיד" ,שמעת מה ש}מטפל{ אמר! אנחנו צריכי
להיות כא!" או "זה חסר תועלת ,אנחנו לא רוצי את אותו הדבר .הוא לא מוכ לקחת את זה
ברצינות" .א המטפל אינו מתייחס לקונפליקט ,למרות שזה מה שנדרש ממנו ,יש לתת ציו לפריט
זה.
אי לתת ציו לפריט זה ,כאשר המטפל מכיר בחוסר ההסכמה ומציי שחלק מבני המשפחה אינ
בטוחי ביחס ליעילותו של הטיפול .כמו כ ,א המטפל מזמ דיו על ספקותיו של המטופל ,ומחפש
אחר נקודות אפשריות להסכמה בי חברי המשפחה ,אי לתת ציו לפריט זה.

מטפל אינו מתייחס לדאגה מוצהרת של מטופל אחד ,מאחר והוא מתייחס רק
לדאגה שמביע מטופל אחר.
יש לתת ציו לפריט זה בתו הפגישה ,כאשר זה ברור שלמרות שיותר ממטופל אחד הביע דאגה,
המטפל התייחס רק לדאגה אחת ,ולא לדאגות האחרות .למשל ,בשלב מסוי בטיפול ,הורה הביע
דאגה כלפיי חוסר יכולתו של בנו להתמיד בעשיית שיעורי הבית  ,ולהימנע מבעיות בביה"ס ,בעוד
שהב מתלונ על כ שההורה לעול לא נות לו קרדיט על כ שהוא עוזר בבית .יש לתת ציו לפריט
זה במידה והמטפל ממקד את השיחה על הבעיות ההתנהגותיות בביה"ס ,א מתעל מתלונותיו של
הילד על חוסר ההכרה של הוריו בתרומתו בבית .ע זאת ,במידה והמטפל מעיר בסו הפגישה "לא
הגענו לדאגה של }ב משפחה מסוי{ ,א נוכל להתחיל ממנה בפגישה הבאה" ,אי לתת ציו לפריט
זה.
הערה :המטופל צרי לבקש באופ ספציפי לדו בנושא מסוי ,ולא רק להעלות משהו תו כדי החלפת
האשמות הדדית בי בני המשפחה .בדוגמא הבאה למשל ,הפריט לא יקבל ציו מאחר והב מנסה
להסיט את אמו ולא ליזו נושא חדש:
אמא :בוא נדבר על כ שאתה מסרב לעשות כל דבר שאני מבקשת ממ !
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ב :טוב ,את לא נותנת לי דמי כיס כמו שילדי אחרי מקבלי!
אול ,א השיחה הייתה ממשיכה כ  ,היה צרי לתת ציו לפריט:
אמא :בוא נדבר על כ שאתה מסרב לעשות כל דבר שאני מבקשת ממ !
ב :אנחנו יכולי ג לדבר על למה את לא נותנת לי דמי כיס כמו שנותני לילדי אחרי?

****************************************************************************************************
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CLIENT ITEM DESCRIPTORS

תיאור פרטי המטופל:
ENGAGEMENT IN THE THERAPEUTIC PROCESS:

ψ

מחויבות לתהלי הטיפולי:

 .1מטופל נות אינדיקציה להסכמה ע מטרות המטפל.
 .2מטופל מתאר או ד בתכנית לשיפור המצב.
 .3מטופל מעלה בעיה לדיו.
 .4מטופל מסכי לעשות מטלות בית.
 .5מטופל נות אינדיקציה לכ שעשה את מטלות הבית או שרואה אות כיעילות.
 .6מטופל מביע אופטימיות או נות אינדיקציה לכ שהתרחש שינוי חיובי.
 .7מטופל נענה לבקשת המטפל לפעולה.
 .8מטופל נוטה קדימה.
 .9מטופל מזכיר את הטיפול ,את התהלי הטיפולי ,או פגישה מסוימת.

 .10מטופל מביע תחושה שהוא "תקוע" ,מפקפק בער של הטיפול ,או מצהיר שטיפול אינו /לא היה
מועיל )(.
 .11מטופל מפגי אדישות ביחס למטלות או התהלי הטיפולי )למשל ,משל מס שפתיי" ,אני לא
יודע" ,מתנתק( )(.
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מטופל נות אינדיקציה להסכמה ע מטרות המטפל:
לאחר שהמטפל זיהה או תיאר ,באופ מפורש ,את הסיבה לטיפול או את מטרות הטיפול ,המטופל
אומר משהו שמצביע על קבלת הפרספקטיבה של המטפל .המטופל עשוי להביע הסכמה באופ מפורש
)"כ ,זה טוב"( ,או באופ מרומז )למשל " ,כ ,זה הגיוני "..או "אז יאללה ,בואו נתחיל.("..
מטופל מתאר או ד בתכנית לשיפור המצב:
ע או בלי עידודו של המטפל ,המטופל מתאר מפורשות מה הוא יעשה או מה הוא חושב שצרי
לעשות בכדי להביא לשיפור המצב .זו יכולה להיות תכנית מפורטת  ,למשל " :לתת מחמאה בכל יו
לכל אחד מחברי המשפחה" או רעיו דיפוזי יותר כגו " :לנסות ולהסתכל על הצד החיובי של המצב".
אינדיקציה חיובית תתקיי א ורק כאשר המטופל מבטא מפורשות מה הוא יעשה ,ולא רק מביע
הסכמה לתכנית או ההצעה שהמטפל נת .כמו כ ,התנהגות זו לא כוללת מצב שבו ב המשפחה אומר
לאחרי מה לעשות" ,מחלק הוראות".
מטופל מעלה בעיה לדיו:
ע או בלי עידודו של המטפל ,המטופל מזהה ,באופ מפורש ,משהו ספציפי שברצונו להעלות לדיו
במפגש הנוכחי )למשל" ,אני חושב שאני צרי לדבר יותר על האופ שבו אנחנו מתקשרי כשאנחנו
כועסי"( .המטופל חייב ליזו את הנושא ,ולא רק להסכי ע הצעתו או זיהויו של המטפל בעיה
מסוימת ,בכדי שאינדיקציה זו תתקיי.
מטופל מסכי לעשות מטלות בית:
מטלת הבית יכולה להינת ע"י המטפל )למשל" ,בשבוע הבא ,הייתי רוצה שאתה ,(".....או שהיא
יכולה להיות הצעה כללית )למשל" ,דבר אחד שאתה יכול לנסות ,ושעזר להרבה אנשי במצב
הוא .("....המטופל חייב להגיד באופ מפורש משהו המצביע על כ שהוא יבצע את המשימה .הנהו
הראש או מלמול מעורפל אינ מספיקי בכדי שהאינדיקציה החיובית תתקיי .אול ,א המטופל
שואל שאלות ביחס למטלת הבית המצביעות על כ שהוא מתכנ לבצע אותה ,כמו למשל "הא עלי
ג לכתוב כל מה שאשתי עושה?" ,האינדיקציה החיובית מתקיימת.
מטופל נות אינדיקציה לכ שעשה את מטלות הבית או שרואה אות כיעילות
אינדיקציה זו יכולה לבוא לידי ביטוי ה במצבי שבה המטופל עונה על שאלות המטפל על מטלת
הבית )תכנית ספציפית או הצעה כללית( ,או מבלי שהמטופל נשאל ,הוא מציי את ערכה של המטלה
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או לפחות מציי שניסה אותה .א המטופל מציי כי החליט שלא לעשות את המטלה או שלא יכול
היה למצוא זמ לבצע אותה ,האינדיקציה החיובית אינה מתקיימת.
מטופל מביע אופטימיות או נות אינדיקציה לכ שהתרחש שינוי חיובי.
ע או בלי שאלות מצד המטפל ,המטופל מתאר תחושות של ציפייה או מרגיש ששינוי הוא אפשרי,
עבורו או עבור בני משפחה אחרי ,או עבור המשפחה כולה .אינדיקציה חיובית זו מתקיימת במידה
ויש ביטוי ישיר של "הדברי משתפרי" או "אנחנו יכולי לעשות שינוי" או "אנחנו מתחילי
להתקד" .כמו כ ,האינדיקציה מתקיימת ג במידה ויש ביטוי עקי של אופטימיות ,כמו למשל,
"טוב ,אני תמיד חושב על הצדדי החיוביי" ,כל סוג של אופטימיות מינורית או גרנדיוזית מבטאת
תקווה לשינוי חיובי .אינדיקציה זו יכולה א להתקיי ג א הערת המטופל קשורה לתחושה
חיובית לגבי הטיפול ,כמו למשל" ,עכשיו כשאנחנו כא ,אפשר באמת לעבוד על זה".
מטופל נענה לבקשת המטפל לפעולה.
כמענה לבקשה ישירה של המטפל ,המבקש מהמטופל לעשות דבר מה במהל הטיפול ,המטופל עושה
כ .זה עשוי לערב התנהגות ספציפית ,כגו שינוי מיקו הכיסאות בכדי שהמטופלי יוכלו להביט זה
על זה ,או דיבור ע ב משפחה אחר על משהו שהמטפל מציע לדו בו )למשל" ,אולי שניכ תנסו לדבר
ולנסות להגיע לאיזושהי הבנה על הדר שבה תוכלו להתמודד ע  .("...הפעולה אינה צריכה להיות
טכניקה מפורטת כלשהי ,אלא פשוט לעקוב אחר הוראות המטפל לעשות משהו או לנסות לעשות
משהו ,באופ שונה במהל הטיפול )למשל ,לנשו עמוק לפני שמדברי ,להחזיק ידיי ,להסתכל זה
בעיניי זה.(..
המטופל נשע קדימה:
אינדיקציה חיובית זו מתקיימת כאשר המטופל זז בכדי להישע קדימה כתגובה למשהו שדני עליו,
או כאשר הוא נשאל משהו ע"י המטפל או חבר אחר בקבוצה.
מטופל מזכיר את הטיפול ,את התהלי הטיפולי ,או פגישה מסוימת.
אינדיקציה חיובית זו מתקיימת כאשר המטופל מעלה את הטיפול כנושא לדיו )ערכו ,הצור בו ,מה
מתרחש בתהלי וכד'( .דוגמאות כוללות לציי שהמפגש הקוד העלה הרבה סוגיות או שהמטופל
מצפה למפגשי וכדומה .א המטופל אומר דברי שליליי על הטיפול ,האינדיקציה החיובית אינה
מתקיימת )ראה פריט שלילי "המטופל מרגיש תקוע"(.
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כמו כ ,אינדיקציה חיובית זו אינה מתקיימת כאשר דברי המטופל באי כתגובה לשאלותיו של
המטפל אודות הטיפול )למשל ,אי אתה מרגיש ביחס למפגש הקוד? או "אי אתה חושב שהתהלי
הזה הול ל ? או "על מה תרצה לדבר היו?"(.
הערה :א המטופל מביע הערה המבטאת שיפור או אופטימיות ביחס לטיפול ,למשל "הדברי ממש
השתפרו מאז שהתחלנו לבוא לכא" ,האינדיקציה החיובית המתקיימת היא זו המצוינת בפריט
"המטופל מביע אופטימיות."...

מטופל מביע תחושה שהוא "תקוע" ,מפקפק בער של הטיפול ,או מצהיר שטיפול אינו/
לא היה מועיל )(.
אינדיקציה שלילית זו מתקיימת כאשר המטופל מציי באופ מפורש ,חוסר שביעות רצו ביחס לאופ
שבו הטיפול מתנהל או מתקד או ביחס לצור בטיפול בכלל .הביטוי של גישה שלילי או תחושה
שלילית עשויה להיות כתגובה או שלא כתגובה לשאלותיו של המטפל או שאלותיה של חברי קבוצה/
משפחה אחרי.
אינדיקציה שלילית זו אינה מתקיימת במידה ותשובתו של המטופל הינה מעורפלת ,כמו למשל "אני
לא יודע" או "כ ,נראה לי ,"..א תשובה זו עשויה להצביע על עמדה שלילית .ביטויי מעורפלי
עשויי להיות סימ לאינדיקטור שלילי אחר ,למשל מפגי אדישות .לכ ,בכדי שאינדיקציה שלילית זו
תתקיי ,ביטוי חוסר שביעות הרצו חייב להיות ברור וגלוי.

מטופל מפגי אדישות ביחס למטלות או התהלי הטיפולי )למשל ,משל מס שפתיי,
"אני לא יודע" ,מתנתק( )(.
תשלו מס שפתיי מתייחס להיענות שטחית ביחס לשאלות או להצעות המועלות ע"י המטפל או
חברי קבוצה /משפחה אחרי .אדישות עשויה להתבטא באופ בלתי מילולי ,כמו למשל לעשות משהו
אחר )למשל ,לנקות את התיק ,למרוח לק על הציפורניי וכד'( ,לא לעקוב אחרי השיחה ,להסתכל
מסביב על החדר ,וכדומה .בכדי שאינדיקציה שלילית זו תתקיי ,אי מדובר על חוסר תשומת לב
רגעית  ,אלא על התנהגות לא וורבאלית מולטת.
ברמה הוורבלית ,אנשי יכולי לבטא אדישות ע"י חוסר של אנרגיה או התלהבות מופג )למשל,
"טוב ,א את רוצה אפשר לנסות את זה"( .פעמי רבות נית להבחי באדישות באמצעות טו הדיבור.
הערות ברורות יותר עשויות להיות "טוב ,אבל אני מפקפק בכ שזה יועיל לאור זמ".
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EMOTIONAL CONNECTION WITH THE THERAPIST

ψ

קשר רגשי ע המטפל:

 .1המטופלי חולקי רגע של קלילות או מתלוצצי ע המטופל.
 .2המטופל מביע באופ וורבלי אמו במטופל.
 .3המטופל מביע עניי בחייו האישיי של המטפל.
 .4המטופל נות אינדיקציה על תחושה שהובנה או שהתקבלה ע"י המטפל.
 .5המטופל מביע חיבה פיזית או דאגה כלפי המטפל.
 .6המטופל משק* את תנוחת גופו של המטפל.

 .7המטופל נמנע מקשר עי ע המטפל )(.
 .8המטופל מסרב או חסר רצו להגיב למטפל )(.
 .9למטופל יש אינטראקציה עוינת או סרקסטית ע המטפל )(.
 .10מטופל מעיר על אי יכולתו או אי כשירותו של המטפל )(.

המטופלי חולקי רגע של קלילות או מתלוצצי ע המטופל.
פריט זה מתייחס לביטוי התנהגותי לקשר ,כפי שבא לידי ביטוי בהומור או רצו טוב ,המסומני בד"כ
ע"י צחוק .ההערה יכולה להיות יזומה ע"י המטפל או המטופל ,א שני הצדדי צריכי להיות
משועשעי ,באופ סימולטאני בכדי שהתנהגות זו תיחשב לאינדיקציה חיובית לקשר הרגשי .בד"כ
הסימני לכ ה חיו  ,צחקוק או צחוק.
המטופל מביע באופ וורבלי אמו במטופל.
הערת המטופל עשויה להיות הצהרה גלויה כגו "אני בוטח ב " או הערה מרומזת יותר המביעה אמו,
כגו "אני יודע שכל מה שאני אומר כא נשאר בחדר הזה" או "זה משהו שלא יכולתי לדבר עליו ע
א אחד אחר" .ההערה צריכה להעביר משהו נוס ,מעבר לאינדיקטור של תחושת ביטחו בקונטקסט
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הטיפולי; היא צריכה לרמז על תחושה אישית של אמו במטפל ,תחושה שהמטפל הוא אד שנית
לסמו עליו .דוגמאות אחרות כוללות" :אני מאמי למה שאתה אומר לי".
האלמנט הקריטי המבחי בי אינדיקטור זה ,לבי האינדיקטור " המטופל נות אינדיקציה על תחושה
שהובנה או שהתקבלה ע"י המטפל"  ,הוא אמו המטפל או אמו בכ שכל מה שנאמר בטיפול ישמר
בסודיות.
המטופל מביע עניי בחייו האישיי של המטפל.
לעיתי ,המטופל שואל שאלות על המטופל ,כגו הא הוא נשוי ,הא יש לו ילדי ,הא הוא חילוני
או שומר מצוות ,או איפה המטפל גדל .אינדיקציה חיובית זו מתקיימת כאשר המטפל שואל שאלה
ישירה ,או א בתגובה לחשיפתו האישית של המטפל ,המטופל משיב ע הערה המעידה על עניינו
המטפל כאד .למשל ,המטפל מדבר על האבל שחווה כאשר אביו נפטר ,והמטופל שואל" ,ב כמה הוא
היה?".
אינדיקציה חיובית זו לא מתקיימת כאשר המטופל שואל ביחס להכשרתו או ניסיונו המקצועי ,או א
השאלה נשאלת באופ המרמז על הגנתיות ,חוסר ביטחו ,או בחינת המטפל )"מה דעת על סמי?"(.
המטופל נות אינדיקציה על תחושה שהובנה או שהתקבלה ע"י המטפל.
פריט זה מרמז על משהו מעבר לתחושת ביטחו או נוחות בטיפול; הוא דורש איזושהי אינדיקציה
שהמטופל חש מוער  ,שהמטפל מכבד אותו ,או שהמטפל בוטח בו .הערה מילולית מפורשת עשויה
להיות" ,אני יודע שאתה לא שופט אותי כמו שאנשי אחרי שופטי אותי" או "יכולתי לספר ל ,
אבל לא לא אחד אחר" .אינדיקציה לא וורבלית עשויה להיות הזלת דמעה ע"י המטפל ,לאחר
שהמטפל הביע בפניו הערה אמפתית .ע זאת ,במקרה זה האינדיקציה החיובית תתקיי רק כאשר
קיימת תחושה ברורה וגלויה של המטופל שהמטפל מבי אותו או מקבל אותו.
המטופל מביע חיבה פיזית או דאגה כלפי המטפל.
האינדיקציה החיובית מתקיימת כאשר ,למשל ,המטופל מציע את ידו למטפל בתו המפגש ,או מבקש
ממנו חיבוק .אכפתיות יכולה להתבטא בהערות כמו" ,אתה מרגיש טוב יותר? היית חולה כשהיינו כא
בשבוע שעבר" או "מה שאתה חושב מאוד משמעותי עבור המשפחה שלנו".
המטופל משק* את תנוחת גופו של המטפל.
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אינדיקציה חיובית זו מתקיימת כאשר תנוחת ידיו ורגליו של המטופל זהות לאלה של המטפל .אי
צור לנסות לקבוע הא המטופל משק את המטפל או המטפל משק את המטופל .הקשר בי
המטפל למטופל מתבטא בשיקו ,ללא קשר למי שמשק את מי .שיקו עשוי להיות קשור לשינוי
מסוי בתנוחת גופו של המטפל כאשר הדיו נעשה אינטנסיבי יותר והמטופל משק שינוי זה.

המטופל נמנע מקשר עי ע המטפל )(.
אינדיקציה שלילית זו מתקיימת כאשר המטופל נמנע מיצירת קשר עי ע המטפל האופ ברור
וממוש  .ע זאת ,תיתכ הצצה רגעית במטפל .א המטופל נמנע מיצירת קשר עי ע המטפל במש
זמ משמעותי )דקות ,לא שניות( ,האינדיקציה השלילית מתקיימת .כמו כ ,כאשר המטפל שואל
שאלה )"אתה רוצה להמשי את המפגש?"( או אומר דבר מה למטופל ,באופ ישיר ,בקונטקסט שבו
מצופה שייצור קשר עי ,א המטופל נמנע מיצירת קשר עי ,האינדיקציה השלילית מתקיימת.

המטופל מסרב או חסר רצו להגיב למטפל )(.
אינדיקציה שלילית זו מתקיימת כאשר המטופל אינו משיב על שאלתו של המטפל ,ומביע באופ
וורבלי או לא וורבלי ,תגובה שלילית כלפיי המטפל או חוסר רצו לענות .שתיקה ממושכת כתגובה
לשאלה הינה דוגמא אחת ,במידה והשתיקה מרמזת על חוסר רצו או סירוב להשתת בקבוצה ,כאשר
המטופל מוזמ לכ  .שתיקה הנובעת עקב חשיבה מרובה על דברי המטפל אינה נחשבת לאינדיקציה
שלילית.
תגובות מילוליות לחוסר רצו כוללות" ,אני מעדי שלא לדבר על זה" או "זה ממש לא עניינ " או זה
אישי" .א המטופל נראה חסר רצו לענות ,א לאחר זמ מה עונה באופ מהוסס ,האינדיקציה
השלילית מתקיימת א חוסר הרצו היה בולט או ממוש .

למטופל יש אינטראקציה עוינת או סרקסטית ע המטפל )(.
אינדיקציה שלילית זו מתקיימת כאשר יש מתח בי המטפל למטופל או כאשר כעס מובע ,ולא כאשר
ישנה מחלוקת על משמעותה של הערה או ביחס למה שצרי לעשות הלאה .פרטי זה מרמז על חוסר
כבוד או דה וולואציה של המטפל מצד המטופל.

מטופל מעיר על אי יכולתו או אי כשירותו של המטפל )(
אינדיקציה שלילית זו מתקיימת כאשר המטופל מעיר הערה המרמזת על כ שהמטפל אינו מתנהג
באופ טיפולי ,אתי ,אינו יודע מה שהוא עושה ,אינו מסוגל להבי ,אי לו הכשרה מספקת ,וכ הלאה.
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פריט זה מתייחס יותר ליכולותיו של המטפל לעבוד ע המטופל ,מאשר לרגשות כלפיי המטפל כאד.
הערות אישיות מזלזלות מצוינות ע"י האינדיקטור " למטופל יש אינטראקציה עוינת או סרקסטית ע
המטפל )(".

SAFETY WITHIN THE THERAPEUTIC SYSTEM:

ψ

תחושת ביטחו במסגרת המערכת הטיפולית:

 .1מטופל מרמז או מצהיר שהטיפול הוא מקו בטוח.
 .2מטופל מגוו את הטו הרגשי שלו במהל המפגש.
 .3מטופל מראה פגיעות )למשל ,מדבר על רגשות כואבי ,בוכה(.
 .4למטופל יש תנוחת גו* פתוחה בפלג הגו* העליו.
 .5מטופל חוש* סוד או משהו שבני המשפחה האחרי לא ידעו.
 .6מטופל מעודד ב משפחה אחר "להיפתח" או לספר את האמת.
 .7מטופל מבקש מבני המשפחה ,באופ ישיר ,לקבל פידבק על התנהגותו או עליו כאד.

 .8מטופל מבטא חרדה באופ לא וורבלי )למשל ,מתופ* או רועד( )(.
 .9מטופל מג על העצמי באופ לא וורבלי )למשל ,משלב ידיי על החזה ,לא מוריד את הז'קט או מוריד את
התיק ,יושב רחוק מהקבוצה וכד'( )(.
 .10מטופל מסרב או חסר רצו להגיב כאשר ב משפחה אחר פונה אליו באופ ישיר )(.
 .11מטופל מגיב במגננה לב משפחה אחר)(.
 .12מטופל מתייחס בחוסר נוחות/חרדה למצלמה ,לתצפית ,למפקח או פרוצדורות המחקר )(.

מטופל מרמז או מצהיר שהטיפול הוא מקו בטוח.
ייתכ שהמטופל לא ישתמש בהכרח במילה "בטוח" ,א משמעות מילותיו הינה שהוא מרגיש בטוח.
בכדי שאינדיקטור חיובי זה יתקיי ,יש צור בביטוי וורבאלי של תחושת הביטחו .ביטויי לא
וורבליי אינ מספיקי בכדי להסיק על קיומו של אינדיקטור זה .דוגמאות מרומזות הינ כאשר
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מישהו אומר שהוא החליט להמתי עד הטיפול ע"מ לדו על משהו ע חברי המשפחה או אומר משהו
כמו" ,זה בסדר לבכות כא" או "אני שמח שסופסו הגענו לכא".
הנקודה המרכזית באינדיקטור זה הינה שהמטופל מביע את המסר שהסביבה הטיפולית מוערכת בשל
בטיחותה ,ולא רק כמקו שבו נית לפתור בעיות .לעיתי ,האינדיקטור יכול להיות מבוטא באופ
עדי ביותר ,כמו למשל" ,אני לא יודע כ"כ אי להגיד את זה ,אבל אני פשוט אגיד את זה "..או "אני
מקווה שזה בסדר מבחינת }ב משפחה אחר{שאני אומר את זה ,אבל."...
מטופל מגוו את הטו הרגשי שלו במהל המפגש.
פריט זה מתייחס לשינוי ברור בטו הדיבור .כמוב ,כל המטופלי משני את טו הדיבור שלה
במהל הפגישה ,א פריט זה מדבר על גיוו ברגשות כגו כעס ,עצב ,פחד ,שמחה ,המסומני ע"י
דמעות ,צחוק ,מילי כעוסות או טו דיבור כעוס .אינדיקטור חיובי זה אינו מתקיי במידה והמטופל
שומר על מצב ניטרלי או רגוע לאור כל המפגש או א המטופל בוכה או תוקפני לאור כל המפגש.
כמו כ ,אינדיקטור זה אינו מתקיי במידה וטו הדיבור פשוט מבטא התרגשות .במילי אחרות,
המונח רגשות מתייחס לתחושות של עצב ,כעס ,אושר או פחד.
מטופל מראה פגיעות )למשל ,מדבר על רגשות כואבי ,בוכה(.
אינדיקטור זה מתקיי כאשר התהלי הטיפולי בפגישה קשה עבור המטופל )מבוטא ע"י בכי ,למשל(
או כאשר התוכ המובא ע"י המטופל הוא קשה וכאוב )מבוטא ע"י הססנות ,חרדה ,או ביטויי
מילוליי על כמה שקשה לדבר על דבר מסוי( .לעיתי ,תוכנו של המסר של המטופל לבדו מעיד על
פגיעות ,כשחבר משפחה למשל שואל חבר משפחה אחר א הוא אוהב אותו ,כשחבר משפחה אחד
מבקש מאחר עזרה או מחילה.
באינדיקטור זה ,ישנו מקו רב לשיקולי קליניי .השיקולי שצריכי להתקיי נוגעי בשאלה
הא התקשורת נראית קשה עבור המטופל או לא .עבור מטופלי מסוימי ,הודאה שה בדיכאו או
בחרדה ,עשויה להיות קשה )מבוטא ע"י טו הדיבור או ביטויי לא וורבליי של חוסר נוחות( ,ואילו
עבור אחרי ,הודאה שכזו אינה מהווה מקור לפגיעות.
למטופל יש תנוחת גו* פתוחה בפלג הגו* העליו.
למרות שישנ אנשי שיושבי באופ טבעי בתנוחת גו פתוחה ,אינדיקטור חיובי זה מתקיי במידה
ובתגובה למתרחש בחדר הטיפולי ,המטופל משנה את תנוחת הפלג העליו של גופו .אינדיקטור זה
מתקיי ג במקרי שבה המטופל יושב בתנוחה זו בטבעיות לאור כל המפגש.
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מטופל חוש* סוד או משהו שבני המשפחה האחרי לא ידעו.
בכדי שאינדיקטור זה יתקיי ,צרי להיות ברור שב המשפחה חוש משהו שבני המשפחה לא ידעו
עליו) .ה"משהו" הזה צרי להיות משמעותי ,ולא דבר שולי כמו למשל ,מה המטופל אכל לארוחת
הערב( .המידע יכול להיות או לא להיות סוד שהוסתר באופ מכוו )למשל ,האלכוהוליז של האב,
הרומ של האישה ,הפסקת התרופות של הב וכד'( ,א המידע צרי להיות עובדה ,שלא הייתה ידועה.
בכדי שאינדיקטור זה יתקיי ,על חשיפת המידע להיות משמעותית דיה בכדי שתעיד על כ שהדובר
חש בטוח מספיק ע"מ לספר על משהו שהיה מוסתר או פרטי בעבר ,כלומר משהו שלא הרגיש בטוח
לחשו אותו בבית.
מטופל מעודד ב משפחה אחר "להיפתח" או לספר את האמת.
אינדיקטור זה מתקיי כאשר מטופל אומר למשל " זה בסדר ,אתה יכול לספר ל}מטפל{" לב
משפחה אחר או" ,זה המקו לדו בזה" או לא נגיע לשו דבר א לא תספר לי אי אתה מרגיש
באמת" ,וכ הלאה .על הדיבור להיות בעל טו המעודד ולא טו הדורש חשיפה ,כלומר טו המרמז על
כ שזה בטוח לדבר על כ במסגרת הטיפולית.

מטופל מבקש מבני המשפחה ,באופ ישיר ,לקבל פידבק על התנהגותו או עליו כאד.
זה דיי מסוכ לבקש מאנשי אחרי לדעת מהי התרשמות הכנה מאיתנו .אינדיקטור זה יתקיי רק
במקרי שבה המטופל מבקש ,באופ מפורש ,פידבק על התנהגות ,כמו למשל" ,אתה חושב שאני
משתפר?" או על האופ שבו אחרי תופסי אותו "אתה חושב שאני שמ?מוש ?הורה טוב?אבא טוב
דיו?" .השאלות יכולות להיות ג לגבי האופ שבו האחר תופס את הסיבות להתנהגותו של המטופל,
כמו "למה אתה חושב שעשיתי את זה?".

מטופל מבטא חרדה באופ לא וורבלי )למשל ,מתופ* או רועד( )(.
אינדיקטור שלילי זה מבטא היעדר תחושת ביטחו במסגרת הטיפולית .למרות שישנ אנשי
שמטבע חרדי יותר מהאחרי ,אינדיקטור זה יתקיי בכל מצב שבו יש סימ גלוי לחרדה ,כגו
התנענעות בעצבנות ,רעד ,רעד בקול וכ הלאה.
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הערה :פריט זה מתייחס א ורק לביטויי חרדה שאינ וורבליי .במקרה שבו יש ביטוי חרדה
וורבאלי ,האינדיקטור המתקיי הינו "מפגי פגיעות".

מטופל מג על העצמי באופ לא וורבלי )למשל ,משלב ידיי על החזה ,לא מוריד את
הז'קט או מוריד את התיק ,יושב רחוק מהקבוצה וכד'( )(.
התנהגות להגנה עצמית יכולה להיות בעלת משמעויות רבות .לפיכ  ,אינדיקטור שלילי זה מתקיי א
ורק במקרי שבה קונטקסט המפגש מעיד על הגנתיות .למשל ,אנשי רבי משלבי ידיי לש
נוחיות .ע זאת ,כאשר שילוב הידיי קשור באופ ברור למשהו שנאמר בפגישה .למשל ,האב משלב
את ידיו כאשר המטפל שואל את בתו "כיצד את מתארת את יחסיי ע אבי ?" .דוגמא אחרת ,כאשר
אישה משלבת ידיה ברגע שבעלה מתחיל לדבר על חוסר העניי שלה ביחסי מי .לפיכ  ,א שילוב
הידיי אינו קשור באופ ברור וישיר למתרחש בחדר הטיפולי ,האינדיקציה השלילית אינה
מתקיימת .א שילוב הידיי מתרחש במהל הפגישה ,ויש סימני ברורי אחרי להגנתיות )ידיי
על המצח ומבט מושפל למטה ,רגליי משולבות באוויר ,מעיל על הברכיי( ,האינדיקטור השלילי
מתקיי .א ההתנהגות נראית הגנתית בקונטקסט של הפגישה )להישאר ע המעיל ,להחזיק את
התיק צמוד לחזה ,להחזיק את המטריה ביד ,להזיז את הכיסא משאר חברי הקבוצה( ,נית להסיק על
קיומו של האינדיקטור השלילי.

מטופל מסרב או חסר רצו להגיב כאשר ב משפחה אחר פונה אליו באופ ישיר )(.
אינדיקציה שלילית זו מתקיימת כאשר המטופל אינו משיב על שאלתו של אחד מחברי
הקבוצה/משפחה ,ומביע באופ וורבלי או לא וורבלי ,תגובה שלילית כלפיי אד זה או חוסר רצו
לענות .שתיקה ממושכת כתגובה לשאלה הינה דוגמא אחת ,במידה והשתיקה מרמזת על חוסר רצו
או סירוב להשתת בקבוצה ,כאשר המטופל מוזמ לכ  .שתיקה הנובעת עקב חשיבה מרובה על דברי
חבר הקבוצה/משפחה אינה נחשבת לאינדיקציה שלילית.
תגובות מילוליות לחוסר רצו כוללות" ,אני מעדי שלא לדבר על זה" או "זה ממש לא עניינ " או זה
אישי" .א המטופל נראה חסר רצו לענות ,א לאחר זמ מה עונה באופ מהוסס ,האינדיקציה
השלילית מתקיימת א חוסר הרצו היה בולט או ממוש .
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נית לזהות חוסר רצו ,כאשר האד נמנע מלענות על השאלה ע"י כ שהוא פונה לאד שלישי ,כמו
למשל :בעל }לאישה{ "תגידי לי למה את לא רוצה לצאת ע אחותי" .אישה }למטפל{" :אתה רק
צרי לפגוש את אחותו ,וואו!! היא כ"כ מגעילה כלפי".

מטופל מגיב במגננה לב משפחה אחר)(.
הגנתיות מבוטאת ,כאשר באופ לא תוקפני ,המטופל עושה שימוש בתלונות או ביקורות כתגובה לב
משפחה אחר הדורש הסברי או צידוקי להתנהגותו .לעיתי קרובות ,תגובות הגנתיות ה חלק
מדפוס תקשורת הנקרא "תלונות הדדיות" ,שבו ב משפחה אחד מתלונ על התנהגותו של האחר,
והאד המהווה את יעד התלונה משיב ע"י כ שמתלונ על איזושהי התנהגות של הראשו .אינדיקציה
שלילית זו אינה מתקיימת א ההגנתיות מופנית כלפיי המטפל .א טו הדיבור של המטופל כעוס,
האינדיקטור שמתקיי הינו "חברי משפחה מאשימי האחד את השני" ,ולא האינדיקטור הנוכחי.
א ההערה אינה תוקפנית א היא אינה מכבדת או מכוונת לדה וולואציה ,האינדיקטור "בני
המשפחה עושי דה וולואציה לנקודת מבטו של ב המשפחה האחר" מתקיי ,ולא האינדיקטור
הנוכחי.
במילי אחרות ,הגנתיות נוצרת כאשר המטופל נדחק לפינה ע"י ב משפחה אחר ,במטרה שיצדיק את
עמדתו ,התנהגותו או בחירותיו ,והוא עונה בחזרה בתלונות הגנתיות על התנהגותו של הראשו )ללא
תוקפנות גלויה(" :אתה שואל אותי לגבי ההתנהגות שלי ע הב של  ,אבל אתה לא אומר שו דבר
על ההתנהגות של ע אחות " או "אתה אומר שאתה לא מבי את התוקפנות שלי ,אבל שבוע שעבר
היית מאוד אגרסיבי כלפיי ,צעקת עלי שלוש פעמי!!".

מטופל מתייחס בחוסר נוחות/חרדה למצלמה ,לתצפית ,למפקח או פרוצדורות המחקר
)(.
אינדיקטור זה מתקיי כאשר המטופל ,באופ ספונטאני ,מציי את הפרוצדורות החו.טיפוליות
הללו ,באופ שמרמז על חוסר נוחות .דוגמאות לכ עשויות להיות" ,אתה מספר לאחראי עליי את כל
מה שאנחנו אומרי?" או "הלוואי שהיינו יכולי לכבות את המצלמה לפעמי" או "אי אני אדע
שלא תפרס את השאלוני שמילאתי כא?" .ביטוי לא וורבאלי עשוי להיות הסתכלות על המצלמה,
ודיבור כשהראש מופנה מהמצלמה והדיבור שקט מאוד.
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SHARED SENSE OF PURPOSE WITHIN THE FAMILY:

ψ

תחושה משפחתית של מטרה משותפת:

אינדיקציות חיוביות למטפל ,המעידות על מידת התחושה המשפחתית של מטרה משותפת:
 .1חברי המשפחה מציעי להתפשר.
 .2חברי המשפחה חולקי בדיחה או רגע ללא דאגה האחד ע השני.
 .3חברי המשפחה שואלי זה את זה נקודת המבט שלה.
 .4בני המשפחה מתקפי את נקודת מבטו של ב משפחה אחר.
 .5בני המשפחה משקפי את תנוחת גופו של ב משפחה אחר.

 .6בני המשפחה נמנעי מקשר עי זה ע זה )(.
 .7בני המשפחה מאשימי זה את זה )(.
 .8בני המשפחה מזלזלי בדעות או בנקודת המבט של ב משפחה אחר)(.
 .9בני המשפחה מנסי ליצור ברית ע המטפל האחד כנגד השני )(.
 .10מטופל מעיר הערות סרקסטיות או עוינות כלפי בני המשפחה )(.
 .11בני המשפחה אינ מסכימי זה ע זה על הער ,המטרה ,היעדי ,או המטלות של הטיפול או על מי
שצרי להיכלל בטיפול )(.

חברי המשפחה מציעי להתפשר:
ההצעה להתפשר יכולה להיות או שלא להיות כתגובה לבקשתו של המטפל להגיע לפשרה .לעיתי,
הצעתו של המטופל לאחר הינה ברורה ,כמו למשל" ,טוב ,אז א אני אעשה }את זה{ ,אתה תעשה
}את זה{? .המטופל עשוי להציג חלק אחד של ההצעה ,כמו למשל" ,אני יכול לעשות }את זה{" או
"אני מוכ ל ."...בדר כלל ,אנשי מתפשרי על משהו התנהגותי ,א הפשרה יכולה להיות ג
קוגניטיבית ,כמו למשל" ,אני אשתדל להפסיק לחפש את כל הדברי השליליי ,א ג אתה
תפסיק" .המטפל עשוי לבקש מכל אחד מחברי המשפחה לחשוב על משהו חיובי ביחס לחבר משפחה
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אחר ,וא המטופל מעלה הצעה כתוצאה מכ  ,הצעה זו תחשב לפשרה ,כמו למשל" ,אני אעזור
לאשתי ע הכלי".
יש לשקול הצהרות אלו בקונטקסט של תמורה תחת תרומה .כלומר ,א המטופל רק מציע לעשות
משהו שונה מבלי צפייה מפורשת או מרומזת שב משפחה אחר ג יעשה משהו בתמורה ,האינדיקטור
שמתקיי הוא "מטופל מציע תכנית לשיפור המצב" ,שבמימד מחויבות ,במקו האינדיקטור הנוכחי.
חברי המשפחה חולקי בדיחה או רגע ללא דאגה האחד ע השני.
אינדיקטור זה מתקיי א ההומור מתעורר במהל הפגישה ,ולא לפני שהפגישה החלה או כאשר
אנשי עוזבי את הפגישה .הרגע ההומוריסטי יכול או יכול שלא לכלול את המטפל ,א בכדי
שאינדיקטור זה יתקיי ,צרי להתקיי קשר כלשהו בי חברי המשפחה ,למשל מתלוצצי זה ע
זה ,או יוצרי קשר עי בזמ שצוחקי ביחד וכד'.
יש לציי כי כאשר ההומור שמעורר את הצחוק משק תוכ שלילי ביחס לאחד מבני המשפחה ,או
כאשר ב משפחה אחד צוחק על חשבו ב המשפחה האחר ,האינדיקטור המתקיי הינו אינדיקטור
שלילי "מטופל מעיר הערות תוקפניות או סרקסטיות כלפי בני המשפחה".
חברי המשפחה שואלי זה את זה נקודת המבט שלה.
אינדיקטור זה הינו בד"כ הקדמה להצעת פשרה .בכדי שאינדיקטור זה יתקיי ,על חברי המשפחה
לדבר זה ע זה ,באופ מפורש ,ואד אחד צרי לשאול את האחר מה הוא חושב ,מרגיש ,או רוצה
לעשות .דוגמאות כוללות" ,אי אתה רואה את זה" או "מה אתה חושב שגור לבעיה" או "אי אתה
מציע שנפתור את זה?" .ע זאת ,שאלה פשוטה על הסכמה ביחס למידע או משהו פרוזאי )"זה היה
ביו שלישי או רביעי שאתה "?...או "מי אמר את זה ,תומר?"( ,אינדיקטור זה לא מתקיי .כמו כ,
כאשר הפנייה הינה סרקסטית ,אינדיקטור זה לא מתקיי ,כמו ג במקרי שבה הפנייה קודמה
ע"י המטפל ,כשהוא שואל למשל" ,למה אתה לא שואל את אשת מה היא חושבת על התכנית של ?".
במקרה האחרו ,האינדיקטור המתקיי הוא "מטופל נענה לבקשתו של המטפל לפעול ,במקו
האינדיקטור הנוכחי.
בני המשפחה מתקפי את נקודת מבטו של ב משפחה אחר.
למרות שנוטי לתפוס תיקו כדבר חיובי )למשל" ,אני רואה מאיפה אתה מגיע "..או "זה מאוד
הגיוני"( ,תוכ חיובי אינו הכרחי בכדי שאינדיקטור זה יתקיי .למשל ,בני זוג יכולי להסכי זה ע
זה בפגישה שהנישואי שלה אבודי ושה צריכי להיפרד.
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התיקו עשוי להיות מעורב ע מסרי אחרי ,כמו למשל" ,למרות שכאשת  ,אני פגועה מהחלטת ,
אתה צודק שאתה צרי לעשות מה שתה מרגיש שנכו ל " .בכדי שאינדיקציה זו תתקיי ,הנהו או
מלמול אינ מספיקי ,אלא יש צור בתיקו מילולי ברור.
בני המשפחה משקפי את תנוחת גופו של ב משפחה אחר.
פעולה זו הינה בד"כ יותר לא מודעת מאשר מכוונת ומודעת .בכדי שאינדיקטור זה יתקיי ,לפחות
שני בני משפחה צריכי להיות בתנוחה דומה ביחס לידיי והרגליי .חשוב להיות ערי לרגעי
ספציפיי שבה מישהו משנה את תנוחת גופו כתגובה לדברי שנאמרי באותו הרגע בפגישה ,וב
משפחה אחר משק את השינוי בתנוחה.

בני המשפחה נמנעי מקשר עי זה ע זה )(.
קשר עי הינו דבר תרבותי וא אישי .ישנ אנשי ששומרי על קשר עי ע כול ,ולכ קשר העי
שנוצר אינו מעיד בהכרח על יצירת קשר טוב .ע זאת ,ההימנעות מיצירת קשר עי ע ב משפחה
אחר ,לאור הפגישה ,כמו למשל ,כאשר כול מסתכלי על המטפל א א אחד לא מסתכל על
האחר ,הינה משמעותית .לפיכ  ,בכדי שאינדיקציה זו תתקיי ,על ההימנעות להיות בולטת ,ממושכת
או עקבית .הימנעות מיצירת קשר עי ע אחד מבני המשפחה בולטת בייחוד כאשר ב משפחה אחד
מדבר והאחר לא מסתכל עליו.

בני המשפחה מאשימי זה את זה )(.
ע"מ לקבוע הא קיימת האשמה או לאו ,יש להבחי בי ביטוי האשמה לבי אחריות לבעיה או פעולה.
האשמה בד"כ מלווה בטו דיבור מאשי ,ונוטה להופיע כאשר ב משפחה מתאר אירוע מסוי שנית
היה להימנע ממנו או בעיה שנית היה להימנע ממנה ,שנוצרה באופ מכוו ,או בשל גישתו השלילית
של אחד מבני המשפחה .מונחי כגו "אשמה"" ,אילו לא היית "...וכדומה ,עשויי להיות נוכחי,
א לא בהכרח .האשמה יכולה לבוא לידי ביטוי ג באופ מאשי ,שלילי ביותר ,או באופ השלכתי.
לכ ,בכדי להבחי בי האינדיקטור הנוכחי לאינדיקטור "בני המשפחה מזלזלי בנקודת המבט של
האחר" או האינדיקטור "מעיר הערות סרקסטיות או תוקפניות" ,על המטופל להאשי ב משפחה
אחר על משהו ,בד"כ הבעיה שנמצאת בדיו  ,או על שעשה או שלא עשה משהו ,על שעשה החלטה
שגויה וכ הלאה .דוגמאות כוללות" ,השתייה של היא זו שגורמת לכל הבעיות שלנו!" או "הב שלי
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איבד את העבודה שלו כי הוא חושב שהוא יכול לאחר כל בוקר ,ולבוס שלו לא יהיה איכפת!" או
"אתה פישלת בדיוק כמוני בכל מה שקשור להורות!".

בני המשפחה מזלזלי בדעות או בנקודת המבט של ב משפחה אחר)(.
אינדיקטור זה מתקיי כל אימת שמטופל מביע ,באופ וורבלי ,התנגדות לנקודת מבטו של האחר
באופ שמצביע על חוסר כבוד וזלזול .במידה והאמירה כעוסה האינדיקטור עדיי מתקיי ,א א
האמירה היא סרקסטית או מונעת מרוע ,האינדיקטור המתקיי הוא "מעיר הערות תוקפניות או
סרקסטיות.
דוגמאות כוללות" ,אי ל זכות לשאול אותי את זה!" או אולי זו נקודת המבט של ,אבל זה רק בגלל
שלא איכפת ל " או "מה נות ל את הזכות לדבר אלי ככה?" .הנקודה המרכזית של אינדיקטור זה
הינה שהמטופלי אינ מקשיבי זה לזה בדר מקבלת .נקודת המפתח היא חוסר כבוד וזלזול ,ולא
תוקפנות.
הערה :במידה ומובעת האשמה )למשל ,לייחס אשמה על משהו שנאמר או נעשה( ,ייתכ כי
האינדיקטור המתקיי הוא "בני המשפחה מאשימי זה את זה" .יש לזכור שדה וולואציה שונה
מאמירה פשוטה של אי הסכמה )"זו יכולה להיות נקודת המבט של  ,אבל אני חושב שאת טועה!(.

בני המשפחה מנסי ליצור ברית ע המטפל האחד כנגד השני )(.
ביטויי מילוליי של אינדיקטור זה כוללי מצבי שבה המטופל שואל לדעתו של המטפל בעיצומו
של ויכוח ע ב משפחה אחר ,או מבקש באופ ישיר לבחור צד ,ולהחליט מי צודק ומי טועה ,או
מבקש שיתערב באופ ספציפי ע מישהו אחר ,או מתבדח ע המטפל על חשבונו של מישהו אחר.
משמעות הביטוי "אחד כנגד השני" אינה בהכרח חוסר הסכמה .זה יכול להיות פשוט שב משפחה
רוצה להדגיש את המחלוקת ,ע"י כ שכולל את המטפל לצידו .דוגמאות להתנהגויות פחות בולטות
מסוג זה כוללות אמירה למטפל "אתה יכול להגיד שוב מה אמרת לו שבוע שעבר?" או "בעלי צרי
שיגידו לו שהוא צרי ללכת לרופא בשביל לבדוק את הלב" או ב שאומר לאביו "אתה צרי להקשיב
לו }מטפל{ ולא לאמא!".

מטופל מעיר הערות סרקסטיות או עוינות כלפי בני המשפחה )(.
בכדי שאינדיקטור זה יתקיי ,יש צור בהחלפת אמירות זדוניות ,ולא רק בויכוח .כינויי גנאי ,קללות
או איומי ה דוגמא טובה לכ  .חילופי הדברי צריכי להביע לא רק חוסר כבוד )המתאי
לאינדיקטור "עושי דה וולואציה לדעותיו של האחר"( אלא ג זע ,התנשאות ,בוז ,או תיעוב.
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בני המשפחה אינ מסכימי זה ע זה על הער ,המטרה ,היעדי ,או המטלות של
הטיפול או על מי שצרי להיכלל בטיפול )(.
הויכוח או חוסר ההסכמה צריכי להיות ברורי ,ולא מרומזי או פשוט לא מילוליי .בנוס,
אינדיקטור זה מתקיי א ורק כאשר חוסר ההסכמה או הויכוח מתקיימי בי המטופלי ,ולא בי
מטופל למטפל )אז מתקיי האינדיקטור "מפקפק בערכו של הטיפול"( .כמו כ ,אינדיקטור זה
יתקיי ,במקו האינדיקטור "בני משפחה מנסי ליצור ברית ע המטפל האחד כנגד השני" ,כאשר
חוסר ההסכמה או הויכוח סובבי סביב מטרותיו ,משימותיו או ערכו של הטיפול .למשל" ,שמעת מה
ש}המטפל{ אמר! אנחנו צריכי להיות כא!" או "א לא תיקח את זה ברצינות ,אז אי טע להגיע
לכא!" או "למה הוא מגיע בכלל? הוא א פע לא עושה כא שו דבר!".
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System for Observing Family TherapyAlliances- SOFTA-o
)(client
שיטה לצפייה בברית הטיפולית בטיפול משפחתי – ) SOFTA-oמטופלי(
הוראות :אנא קרא את ההגדרות של כל אחד מארבעת המבני המתוארי .לאחר מכ ,רשו על גבי
דפי הקידוד את פרטי המשפחה המוערכת .במהל הצפייה בפגישה ,דרג כל התנהגות המתרחשת
בטור המיועד לה .בסיו הפגישה ,עשה שימוש בדירוגי אלה בכדי להערי את הברית הטיפולית
של כל אחד מבני המשפחה ביחס למבני התחייבות לתהלי הטיפולי ) ,(Engagementקשר רגשי
למטפל ) ,(Emotionalביטחו בתהלי הטיפולי ) .(Safetyכמו כ ,הער את המבנה תחושת מטרה
שותפת ) (Shared purposeביחס למשפחה כולה .עשה שימוש בקווי המנחי המופיעי בספר
ההדרכה ע"מ לקבוע את הדירוגי .שי לב שפריטי הכתובי בהטיה משקפי היעדר מחויבות,
קשר רגשי חלש ,היעדר תחושה של מטרה משותפת והיעדר תחושת ביטחו.
בתהלי הדירוג עשה שימוש בסול האורדינאלי הבא:
3

בעייתי ביותר

extremely problematic

2

בעייתי במידה בינונית

moderately problematic

1

בעייתי במידה מועטה

somewhat problematic

0

ללא ציו או ניטרלי

unremarkable or neutral

+1

חזק במידה מועטה

somewhat strong

+2

חזק במידה בינונית

moderately strong

+3

חזק ביותר

extremely strong
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הגדרת ארבעת המבני:
מחויבות לתהלי הטיפולי ) Engagement in the

תחושת ביטחו במערכת הטיפולית ) Safety

:(therapeutic alliance

:(within the therapeutic system

המטופל רואה את הטיפול כדבר משמעותי ,בעל

המטופל רואה את הטיפול כמקו שבו נית לקחת

תחושה שהוא מעורב בטיפול ועובד בשיתו פעולה

סיכוני ,להיות פתוח ,פגיע וגמיש .למטופל קיימת

ע המטפל; המטופל חש כי נית לדבר ולערו משא

תחושת נוחות וציפייה לכ

שהתנסויות חדשות

ומת ע המטפל על המטרות והמטלות הטיפוליות;

ולמידה חדשה תתרחשנה במהל הטיפול; למטופל

המטופל חש כי ישנה חשיבות רבה להתייחס לתהלי

קיימת תחושה כי נית להתמודד ע קונפליקט

באופ רציני ,כאשר שינוי הינו אפשרי.

משפחתי ללא שיתרחש נזק ,וחש כי אי צור
בהגנתיות במסגרת הטיפול.

קשר רגשי למטפל ) Emotional connection to

תחושה משפחתית של מטרה משותפת ) Shared

:(the therapist

:(sense of purpose within the family

המטופל רואה במטפל אד חשוב בחייו ,כמעט כמו

חברי המשפחה רואי עצמ כעובדי בשיתו

ב משפחה; בעל תחושה כי הקשר מבוסס על קירבה,

פעולה בטיפול ,על מנת לשפר את היחסי

אמו ,אכפתיות ודאגה; המטופל רואה את המטפל

המשפחתיי ולהשיג מטרות משפחתיות משותפות;

כאד בעל דאגה כנה כלפיו ,וחש כי הוא נמצא ש

לבני המשפחה תחושה של סולידאריות בטיפול,

בשבילו; המטופל חש כי המטפל והוא הינ בעלי

מעריכי את זמנ המשות בטיפול וקיימת תחושה

השקפות חיי דומות ,חולקי ערכי דומי

של אחידות ביחס לטיפול.

וכדומה ,וכי חכמתו ומומחיותו של המטפל הינ
בעלי ער עבורו.
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ENGAGEMENT IN THE
THERAPEUTIC PROCESS:
מחויבות לתהלי הטיפולי:
חבר המשפחה:

מדד:
_______

_______

_______ _______

מטופל נות אינדיקציה להסכמה ע מטרות המטפל.

_______

_______

_______ _______

מטופל מתאר או ד בתכנית לשיפור המצב.

_______

_______

_______ _______

מטופל מעלה בעיה לדיו.

_______

_______

_______ _______

מטופל מסכי לעשות מטלות בית.

_______

_______

_______ _______

מטופל נות אינדיקציה לכ שעשה את מטלות הבית
או שרואה אות כיעילות.

_______

_______ _______

_______

מטופל מביע אופטימיות או נות אינדיקציה לכ
שהתרחש שינוי חיובי.

_______

_______

_______ _______

מטופל נענה לבקשת המטפל לחקיקה )?(

_______

_______

_______ _______

מטופל נוטה קדימה.

_______

_______

_______ _______

מטופל מזכיר את הטיפול ,את התהלי הטיפולי ,או
פגישה מסוימת.

_______

מטופל מביע תחושה שהוא "תקוע" ,מפקפק בער של
הטיפול ,או מצהיר שטיפול אינו /לא היה מועיל.

_______

מטופל מפגי אדישות ביחס למטלות או התהלי
הטיפולי )למשל ,משל מס שפתיי" ,אני לא יודע",
מתנתק(.

_______
+3

דרג את המחויבות לתהלי הטיפולי עבור כל אחד
מבני המשפחה:

+2
_______
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_______ _______

_______

_______ _______

_______

_______
+1
_______

_______ _______
0

1

2

_______ _______

3

EMOTIONAL CONNECTION
TO THE THERAPIST:
קשר רגשי למטפל:
חבר המשפחה:

מדד:
_______

_______ _______

_______

המטופלי חולקי רגע של קלילות או מתלוצצי ע
המטופל.

_______

_______

_______ _______

המטופל מביע באופ וורבלי אמו במטופל.

_______

_______

_______ _______

המטופל מביע עניי בחייו האישיי של המטפל.

_______

_______

_______ _______

המטופל נות אינדיקציה על תחושה שהובנה או
שהתקבלה ע"י המטפל.

_______

_______

_______ _______

המטופל מביע חיבה פיזית או דאגה כלפי המטפל.

_______

_______

_______ _______

המטופל משק את תנוחת גופו של המטפל.

_______

_______

_______ _______

המטופל נמנע מקשר עי ע המטפל.

_______

_______

_______ _______

המטופל מסרב או חסר רצו להגיב למטפל.

_______

_______

_______ _______

למטופל יש אינטראקציה עוינת או סרקסטית ע
המטפל.

_______

_______

_______ _______

מטופל מעיר על אי יכולתו או אי כשירותו של המטפל.

_______

_______

_______ _______

+3
דרג את הקשר הרגשי למטפל עבור כל אחד מבני
המשפחה:

+2
_______
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+1
_______

0

1

2

_______ _______

3

SAFETY WITHIN THE
THERAPEUTIC SYSTEM:
תחושת ביטחו במסגרת המערכת הטיפולית:
חבר המשפחה:

מדד:
_______

_______

_______ _______

מטופל מרמז או מצהיר שהטיפול הוא מקו בטוח.

_______

_______

_______ _______

מטופל מגוו את הטו הרגשי שלו במהל המפגש.

_______

_______

_______ _______

מטופל מראה פגיעות )למשל ,מדבר על רגשות כואבי,
בוכה(.

_______

_______

_______ _______

למטופל יש תנוחת גו פתוחה בפלג הגו העליו.

_______

_______

_______ _______

מטופל חוש סוד או משהו שבני המשפחה האחרי
_______

לא ידעו.

_______ _______

_______

מטופל מעודד ב משפחה אחר "להיפתח" או לספר את
האמת.

_______

מטופל מבקש מבני המשפחה ,באופ ישיר ,לקבל
פידבק על התנהגותו או עליו כאד.

_______

מטופל מבטא חרדה באופ לא וורבלי )למשל ,מתופ
או רועד(.

_______

מטופל מג על העצמי באופ לא וורבלי )למשל ,משלב
ידיי על החזה ,לא מוריד את הז'קט או מוריד את
התיק ,יושב רחוק מהקבוצה וכד'(

_______

מטופל מסרב או חסר רצו להגיב כאשר ב משפחה
אחר פונה אליו באופ ישיר.
מטופל מגיב במגננה לב משפחה אחר.
מטופל מתייחס בחוסר נוחות/חרדה למצלמה,
לתצפית ,למפקח או פרוצדורות המחקר.

_______

_______ _______

_______

_______ _______

_______

_______ _______

_______

_______

_______

_______ _______

_______

_______

_______ _______

_______
+3

_______ _______

+2

_______
+1

_______ _______
0

1

2

דרג את תחושת הביטחו במסגרת המערכת
_______

הטיפולית עבור כל אחד מבני המשפחה:
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_______

_______ _______

3

SHARED SENSE OF PURPOSE
WITHIN THE FAMILY:
תחושה משפחתית של מטרה משותפת :
חבר המשפחה:

מדד:
_______

_______

_______ _______

חברי המשפחה מציעי להתפשר.

_______

_______

_______ _______

חברי המשפחה חולקי בדיחה או רגע ללא דאגה
האחד ע השני.

_______

_______

_______ _______

חברי המשפחה שואלי זה את זה נקודת המבט שלה.

_______

_______

_______ _______

בני המשפחה מתקפי את נקודת מבטו של ב משפחה
אחר.

_______

_______ _______

_______

בני המשפחה משקפי את תנוחת גופו של ב משפחה
אחר.

_______

_______

_______ _______

בני המשפחה נמנעי מקשר עי זה ע זה.

_______

_______

_______ _______

בני המשפחה מאשימי זה את זה.

_______

_______

_______ _______

בני המשפחה מזלזלי בדעות או בנקודת המבט של ב
משפחה אחר.

_______

בני המשפחה מנסי ליצור ברית ע המטפל האחד
כנגד השני.

_______

מטופל מעיר הערות סרקסטיות או עוינות כלפי בני
המשפחה.

_______

בני המשפחה אינ מסכימי זה ע זה על הער ,
המטרה ,היעדי ,או המטלות של הטיפול או על מי
שצרי להיכלל בטיפול.

_______

דרג את התחושה המשפחתית של מטרה עבור כל בני
המשפחה:

+3

+2

_______ _______

_______

_______ _______

_______

_______ _______

_______

_______
+1

_______ _______
0

1

2

_______________________
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System for Observing FamilyTherapy Alliances - SOFTA-o
)(Therapist
שיטה לצפייה בברית הטיפולית בטיפול משפחתי – ) SOFTA-oמטפל(
הוראות :אנא קרא את ההגדרות של כל אחד מארבעת המבני המתוארי .במהל הצפייה בפגישה,
דרג כל התנהגות המתרחשת בטור המיועד לה .בסיו הפגישה ,עשה שימוש בדירוגי אלה בכדי
להערי את תרומתו של המטפל ביחס למבני; התחייבות לתהלי הטיפולי ) ,(Engagementקשר
רגשי למטפל ) ,(Emotionalביטחו בתהלי הטיפולי ) (Safetyותחושה משפחתית של מטרה
משותפת ) .(Shared purposeעשה שימוש בקווי המנחי המופיעי בספר ההדרכה ע"מ לקבוע
את הדירוגי .שי לב שפריטי הכתובי בהטיה משקפי תרומה שלילית למחויבות ,לקשר
הרגשי ,לתחושה המשפחתית של מטרה משותפת ,ולתחושת הביטחו.
בתהלי הדירוג עשה שימוש בסול האורדינאלי הבא:
3

בעייתי ביותר

extremely problematic

2

בעייתי במידה בינונית

moderately problematic

1

בעייתי במידה מועטה

somewhat problematic

0

ללא ציו או ניטרלי

unremarkable or neutral

+1

חזק במידה מועטה

somewhat strong

+2

חזק במידה בינונית

moderately strong

+3

חזק ביותר

extremely strong

53

הגדרת ארבעת המבני:
מחויבות לתהלי הטיפולי ) Engagement in the

תחושת ביטחו במערכת הטיפולית ) Safety

:(therapeutic alliance

:(within the therapeutic system

המטופל רואה את הטיפול כדבר משמעותי ,בעל

המטופל רואה את הטיפול כמקו שבו נית לקחת

תחושה שהוא מעורב בטיפול ועובד בשיתו פעולה

סיכוני ,להיות פתוח ,פגיע וגמיש .למטופל קיימת

ע המטפל; המטופל חש כי נית לדבר ולערו משא

תחושת נוחות וציפייה לכ

שהתנסויות חדשות

ומת ע המטפל על המטרות והמטלות הטיפוליות;

ולמידה חדשה תתרחשנה במהל הטיפול; למטופל

המטופל חש כי ישנה חשיבות רבה להתייחס לתהלי

קיימת תחושה כי נית להתמודד ע קונפליקט

באופ רציני ,כאשר שינוי הינו אפשרי.

משפחתי מבלי שיתרחש נזק ,וחש כי אי צור
בהגנתיות במסגרת הטיפול.

קשר רגשי למטפל ) Emotional connection to

תחושה משפחתית של מטרה משותפת ) Shared

:(the therapist

:(sense of purpose within the family

המטופל רואה במטפל אד חשוב בחייו ,כמעט כמו

חברי המשפחה רואי עצמ כעובדי בשיתו

ב משפחה; בעל תחושה כי הקשר מבוסס על קירבה,

פעולה בטיפול ,על מנת לשפר את היחסי

אמו ,אכפתיות ודאגה; המטופל רואה את המטפל

המשפחתיי ולהשיג מטרות משפחתיות משותפות;

כאד בעל דאגה כנה כלפיו ,וחש כי הוא נמצא ש

לבני המשפחה תחושה של סולידאריות בטיפול,

בשבילו; המטופל חש כי המטפל והוא הינ בעלי

מעריכי את זמנ המשות בטיפול וקיימת תחושה

השקפות חיי דומות ,חולקי ערכי דומי

של אחידות ביחס לטיפול.

וכדומה ,וכי חכמתו ומומחיותו של המטפל הינ
בעלי ער עבורו.
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CONTRIBUTIONS TO ENGAGEMENT
IN THE THERAPEUTIC PROCESS:
תרומות המטפל למחויבות לתהלי הטיפולי:
מדד:

דירוג

מטפל מסביר כיצד טיפול עובד.

___________________

מטפל שואל מטופל)י( על מה ה רוצי לדבר
בפגישה.

___________________

מטפל מעודד מטופל)י( לבטא בבהירות את
מטרותיה לטיפול.

___________________

מטפל שואל מטופל)י( הא ה מוכני לבצע מטלה
במסגרת המפגש )למשל ,קביעת חוקי(.

___________________

מטפל שואל מטופל)י( הא ה מוכני למלא אחר
הצעה מסוימת או לבצע מטלת בית מסוימת.

___________________

של

מטפל שואל מטופל)י( על ההשפעה או הער
מטלת בית קודמת.

___________________

מטפל מביע אופטימיות או מציי ששינוי חיובי התרחש
או יכול להתרחש.

___________________

מטפל מוש פנימה מטופל)י( שקטי )למשל ,נשע
קדימה בכוונה ,קורא לה בשמ ,פונה אליה באופ
ספציפי(.

___________________

מטפל שואל א למטופל)י( יש שאלות.

___________________

מטפל משבח מוטיבציה של מטופל להתחייב או לשנות.

___________________

מטפל מגדיר מטרות טיפוליות או כופה מטלות או
פרוצדורות מבלי לבקש מהמטופל)י( את שיתו
הפעולה שלה.

___________________

מטפל מתווכח ע המטופל)י( על טבעו ,מטרתו או
ערכו של הטיפול.

___________________

מטפל מבקר או מתייחס בצורה משפילה לאופ שבו
מטופלי ביצעו )או שלא ביצעו( מטלת בית קודמת.

___________________

דרג את תרומתו של המטפל למחויבות לתהלי
הטיפולי:

+3

+2

+1

0

1

______________________
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THERAPIST CONTRIBUTIONS TO
EMOTIONAL CONNECTION:
תרומותיו של המטפל לקשר הרגשי:
מדד:

דירוג:

המטפל חולק רגע של קלילות או מתלוצ .ע
המטופל)י(.

___________________

המטפל מביע ביטחו ,אמו ,או אמונה במטופל)י(.

___________________

המטפל מביע עניי במטופל)י( מעבר לדיו הטיפולי
___________________

שנער .
המטפל מביע אכפתיות או נוגע במטופל)י( בחיבה א
באופ הול )למשל ,לחיצת יד ,טפיחה על הכת(.

___________________

המטפל חוש את תגובותיו או תחושותיו האישיות
ביחס למטופל)י( או הסיטואציה.

___________________

המטפל חוש איזושהי עובדה על חייו האישיי.

___________________

מטפל מעיר על או מתאר כיצד ערכיו או התנסויותיו
___________________

דומי לאלה של המטופל)י(.
מטפל )באופ וורבלי או לא וורבלי( מביע אמפתיה
למאבק המטופל)י( )למשל" ,אני יודע שזה קשה",
"אני מרגיש את הכאב של " ,לבכות ע המטופל(.

___________________

מטפל מרגיע או עושה נורמליזציה לפגיעותו הרגשית
של המטופל )למשל ,בכי ,רגשות כואבי(.

___________________

למטפל יש אינטראקציה עוינת ,סרקסטית ,או
ביקורתית ע המטופל)י(.

___________________

מטפל אינו נענה לביטויי העניי האישי שמביעי
המטופלי או האכפתיות כלפיו.

___________________
+3

דרג את תרומתו של המטפל לקשר הרגשי:

+2

+1

0

1

______________________
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THERAPIST CONTRIBUTIONS TO SAFETY
WITHIN THE THERAPEUTIC SYSTEM:
תרומותיו של המטפל לתחושת ביטחו במסגרת המערכת הטיפולית:
מדד:

דירוג:

מטפל מכיר בכ שטיפול מערב לקיחת סיכוני או דיו
על נושאי פרטיי.

___________________

מטפל מספק מבנה וקווי מנחי לביטחו וסודיות.

___________________

מטפל מזמי דיו על אלמנטי מאיימי בקונטקסט
הטיפולי )למשל ,ציוד הקלטה ,דיווחי לגור שלישי,
קבוצת צפייה בטיפול ,מראה חד צדדית ,מחקר וכד'(.

___________________

מטפל מסייע למטופלי לדבר אחד ע השני בכנות
ולא מתו התגוננות.

___________________

מטפל מנסה להכיל ,לשלוט ,או לנהל עוינות גלויה בי
___________________

המטופלי.
מטפל מג באופ אקטיבי על ב משפחה אחד מפני
האחר )למשל ,מפני האשמה ,עוינות ,או פולשנות
רגשית(.

___________________

מטפל משנה את הנושא למשהו נעי או לא מעורר
חרדה )למשל ,שיחת חולי על מזג האוויר ,עיצוב
החדר ,תכניות טלוויזיה וכד'( ,כשנראה שיש מתח או
חרדה.

___________________

מטפל מבקש ממטופל אחד )או תת קבוצה של
מטופלי( לעזוב את החדר בכדי לראות מטופל אחד
לבד במהל חלק מהפגישה.

___________________

מטפל מאפשר לקונפליקטי משפחתיי להסלי
להתעללות מילולית ,איומי ,או הפחדה.

___________________

מטפל לא מתייחס לביטויי גלויי של פגיעות
המטופל )למשל ,בכי ,הגנתיות(.

___________________
+3

+2

+1

0

1

דרג את תרומתו של המטפל לביטחו:
______________________
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THERAPIST CONTRIBUTIONS TO A SHARED
SENSE OF PURPOSE WITHIN THE FAMILY:
תרומותיו של המטפל לתחושה משפחתית של מטרה משותפת:
דירוג:

מדד:
מטפל מעודד מטופלי להתפשר זה ע זה.

___________________

מטפל מעודד מטופלי לשאול האחד את השני אודות
נקודת מבטו.

___________________

מטפל משבח מטופלי על מת כבוד לנקודת מבטו של
___________________

האחר.
מטפל מדגיש אלמנטי משותפי בנקודת מבט של
המטופלי על בעיה או פיתרו.

___________________

מטפל מפנה תשומת לב לערכי ,התנסויות ,צרכי או
רגשות המשותפי למטופלי.

___________________

מטפל מעודד מטופלי להראות אכפתיות ,דאגה או
תמיכה האחד כלפי השני.

___________________

מטפל מעודד מטופל)י( לבקש פידבק זה מזה.

___________________

מטפל אינו מתערב כשבני משפחה מתווכחי זה ע זה
על מטרותיו ,ערכו או הצור של הטיפול.

___________________

מטפל אינו מתייחס לדאגה מוצהרת של מטופל אחד,
מאחר והוא מתייחס רק לדאגה שמביע מטופל אחר.

___________________
+3

דרג את תרומתו של המטפל לתחושה של מטרה
משותפת:

+2

+1

0

1

______________________
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תאריך ____________ :מעריכים_________________________________________________ :
הקלטה________________________ : #

משפחה

מעריך1 #

מעריך2 #

מעריך3 #

מעריך4 #

קונצנזוס:

חבר משפחה

_______

_______

_______

_______

_______

מחויבות
__________

_______

_______

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

_______

ביטחון
__________

_______

_______

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

_______

קשר רגשי
__________

_______

_______

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

_______

__________

_______

_______

_______

_______

_______

תחושת שותפות
כל בני המשפחה

_______

_______

_______

_______

_______

____________________________________
הערות  /התייחסויות:

___________________________________
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