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 22/4/18יום א'  הרצאות תקציר - סמכות )חדשה( פוגשת מנטליזציה

 הרצאת פתיחה: 

                    רפלקציה על מפגש בין תאוריות –מנטליזציה וסמכות חדשה 

  שניידר במרכז הורית לסמכות המרפאה מנהל ומהנדס תעשיה וניהול, קליני פסיכולוג, עמיאל עידן

שכותרתם "סמכות )חדשה( פוגשת מנטליזציה".  הכנסימי  2הרצאת פתיחה זו תבהיר את הרציונאל מאחורי 
כיצד והאם בכלל ניתן לחבר בין טיפולים מבוססי מנטליזציה, תיאוריה ששורשיה נעוצים בחשיבה 

וסופיה המערבית לבין גישת הסמכות החדשה ששורשיה נעוצים בתפישת הקהילה הפסיכואנליטית ובפיל
 . 'צריך כפר שלם לגדל ילד' –ובעמדה טיפולית הנגזרת מהמשפט האפריקני העתיק 

 חיזוק היכולת למנטליזציה בהדרכת הורים

 פסיכולוג קליני, המרכז למנטליזציה בישראל -ד"ר אילן דיאמנט 
  פסיכולוג קליני, המרכז למנטליזציה בישראל -ד"ר יואב ברושי 

 
( של ילדך? מהי יכולת לרפלקטיביות הורית?  כיצד mindאת מהרהרת מדי פעם במתרחש בתודעתו ) האם

 הורים יכולים להפוך יותר רפלקטיביים ביחס להורותם? 
וויניקוט, אלא תמצית הרעיון שאנחנו -משמע אני קיים" היא לא רק הכרזה בנוסח דקארט -"אמא חושבת 

מוצאים את התודעה שלנו בתודעה של זולתנו. זוהי מהות העמדה הטיפולית המודגשת בהדרכת הורים 
המטרה בהדרכת הורים הינה חיזוק המנטליזציה )היכולת הרפלקטיבית(  לחיזוק היכולת לעסוק במנטליזציה.

ר את ילדיהם ולבנות עימם את הקשר ואת היחסים. חיזוק ההורית, כתהליך המאפשר להורים להבין טוב יות
ילד. הוא –היכולת הרפלקטיבית מדגיש את הפונקציה ההתפתחותית/אבולוציונית שבמהות הקשר הורה

מאפשר לילד לפתח אמון בדמויות משמעותיות, אשר תפקידן הוא העברת מידע תרבותי וחברתי חדש 
, וזאת על מנת שינהג באופן מושכל ומותאם יותר בסביבה ורלבנטי על האופן בו העולם החברתי פועל

ההרצאה תעסוק בהיבטים התיאורטיים והמעשיים של היכולת למנטליזציה בפרקטיקה . החברתית בה הוא חי
 הטיפולית בהדרכת הורים.

 

  רפלקטיביות הורית בטיפול בהפרעות אכילה - "מראה מראה שעל הקיר"

 פסיכולוגית קלינית ורפואית, מנהלת המערך הפסיכולוגי במרכז שניידר -ד״ר אורית קריספין 
 מרכז שניידרב פסיכולוגית קלינית, המרפאה להפרעות אכילה -עדי שמיע עצמון 

 מרכז שניידר בפסיכולוגית קלינית, המרפאה להפרעות אכילה  -ניצן ליפשיץ 
 

אכילה הן בין ההפרעות הנפשיות הקשות והמורכבות לטיפול בגיל ההתבגרות. למרות  הפרעותהפרעות 
הן מבחינה אטיולוגית והן  -העלייה בשכיחותן והירידה בגיל הופעתן, הן עדיין מהוות במובנים רבים אניגמה 

 מבחינה טיפולית. ההפרעות הללו משפיעות לרעה ומסבות סבל לא רק לנער/ה החולה, אלא גם לכלל
משפחתו/ה. ההורים חשים לרוב חסרי אונים, אשמים ומאוימים מהסכנות הבריאותיות. תחושות אלו 
תורמות לא אחת לקריסות בתהליכי מנטליזציה ולתהליכי הסלמה בקשר עם ילדם/תם החולה. אפיוני 

 חשיבה נוקשה, קונקרטית, דיכוטומית, פגיעה ביכולת המנטליזציה של החוויות הגופניות -ההפרעה
והסנסומוטוריות , החסר בתחושת עצמי ברורה וקוהיסיבית, פגיעה ביכולת הוויסות הרגשי, מובילים לכך 

הן מתייחסות לעצמן כאובייקט, באופן ממשי לא סמלי,  -שהנערות מנסות למצוא את תחושת העצמי בחוץ 
טליזציה פותח אפשרות ומשקלן הופך להיות ביטוי למצבים פנימיים של שליטה וערך עצמי. טיפול מבוסס מנ

בהרצאה נדון נוספת ומאירת עיניים להבנת ההפרעות ולהתערבות וטיפול אפקטיבי בחולות ובהוריהן. 
בשיקום ופיתוח הפונקציה הרפלקטיבית ויכולת המנטליזציה ההורית כבסיס להבנת ההפרעה, להפחתת 

 תהליכי הסלמה במשפחה ולשינוי רגשי אצל המטופלים.

 
 רשת, גיוס הורים ויציאה משיתוק בריונותעל  -ם בעידן הדיגיטלי צוותים חינוכיי

 שניידר  במרכז הורית לסמכות המרפאה מנהל סגנית, קלינית פסיכולוגית, זיגמן גלית

אתגרים חדשים ומורכבים עבור צוותים חינוכיים. נדמה כי השאלה האם תפקידו  העידן הדיגיטלי מביא איתו
 של צוות בית הספר להגיב על אירוע בריונות שהתרחש בין תלמידים במרחב הוירטואלי הפכה לשאלה בוערת 
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ומשמעותית. אך כיצד יכול הצוות החינוכי להתערב במצבים אלו, בפרט שבמקרים רבים אלימות זו מתבצעת 
-כשהתלמיד אוחז בידו את הסמרטפון בביתו? נדמה לעיתים כי ההתמודדות מול אלימות ברשת הפכה לפינג

ודדות עם מצבים פונג של האשמות הדדיות. כיצד יכול הצוות החינוכי לגייס הורים לשתף פעולה בהתמ
אלה? בהרצאה נדגים כיצד צוות בית הספר יכול להעזר בתהליכי מנטליזציה כדי לגייס הורים לתגובה 

הרצאה זו תשלב הן טכניקות מנטליזציה המאפשרות ליצור משותפת בעקבות אירועים של בריונות רשת. 
 סמכות החדשה.קרבה בין מורים להורים והן אמצעים עוצמתיים לטיפול באלימות בגישת ה

 

  יישום הסמכות החדשה בכפר לנערות במצבי סיכון ומצוקה -צריך כפר שלם כדי לגדל נערה" "

 פסיכולוגית, המרפאה לסמכות הורית, מרכז שניידר -עינת סטולר 
  "איילת השחר"מנהלת כפר הנוער  -יעל אריאל  

עוגן משמעותי וחשוב. אולם עבור נוער בגיל ההתבגרות תחושת השייכות לקבוצת השווים ולקהילה מהווה 
ביל לכך שבמקרים ובסיכון, שהודר מהמסלול הנורמטיבי, עוגן זה ניתק. ניתוק זה מטלטל את הנער/ה ומ

רבים אנו עדים להתנהגויות מסלימות אשר מטלטלות אף את הצוות החינוכי והטיפולי. למעשה הציפיה 
ים הצוות יצליח לעבור עם המתבגרים תהליכים שבסופם המרכזית במוסדות טיפול בנוער היא שבמהלך השנ

 תפחתנה מספר התגובות הקיצוניות שלהם ותקטן עוצמתן. 
בהרצאה זו נציג כיצד הטמעת מודל הסמכות החדשה בכפר הנוער "איילת השחר" השפיעה על עבודת הצוות 

דה עם הנערות, תפיסה ברובד הראשון נבנתה תפיסה מורכבת בעבו החינוכי בשלושה רבדים משמעותיים.
 שמחד מגלה הבנה ואמפתיה למצוקה הפנימית של הנערה ואינה נרתעת מהכלת הכאב והקושי אך מאידך,
מתנגדת באופן נחרץ לגילויי מצוקה המוגדרים ע"י הצוות כבלתי לגיטימיים כגון אלימות ופגיעה עצמית. 

ך דגש על תמיכה באנשי צוות המגלים ברובד השני, הודגשה חשיבות התמיכה ההדדית של אנשי הצוות תו
קושי בהתמודדות מול התנהגויות קיצוניות. תמיכה זו מנעה את שחיקת הצוות המתרחשת לא פעם בעבודה 
מול נוער מסוג זה.  ברובד השלישי, נדגים כיצד התערבויות ברוח הסמכות החדשה סייעו לאנשי הצוות 

ס, גאווה ואיפוק( ולהבין שברוב המקרים המתבגרת אינה לעבוד על המידות הפנימיות שלהם עצמם )כגון כע
תוקפת את איש הצוות באופן אישי. עמדה זו מעקרת את ה"מלחמה" שנוצרת פעמים רבות בין חברת 
המתבגרים לאנשי הצוות, ומסייעת לצוות החינוכי לפעול ממקום נקי, ענייני, מכבד ומקדם ולהימנע מפעולות 

 ה, ואובדן שליטה.שבאות ממצבים של תסכול, בהל
הרצאה זו תשלב את תאור התהליך מנקודת מבטה של עינת סטולר, הפסיכולוגית שליוותה את צוות הכפר 
מטעם מרכז הסמכות החדשה יחד עם תיאוריה של יעל אריאל מנהלת כפר הנוער. יעל, מובילה בכפר 

רות תוך הטמעת מודל תהליכים להעצמת הצוותים ומתן כלים לעמידתם מול התנהגויות קצה של הנע
 הסמכות החדשה כחלק מהתנהלות כפרית הן בבית הספר והן בחיי הפנימייה.

 
 

 שילובם במארג התגובות של צוותי חינוך מול בעיות התנהגות ואלימות  –פעולות תיקון 

  רשנייד במרכז הורית לסמכות המרפאה(, MSW) ונוער ילדים ס"עו, מימון טל
תפיסת העולם של "מקל וגזר" או בשפה בעלת גוון טיפולי יותר "חיזוקים חיוביים וענישה" מהווה כיום 
בסיס פרגמטי להתמודדות עם התנהגויות בלתי רצויות של תלמידים. עם זאת, בשנים האחרונות מתעצמת 

מים מיתון של בקרב צוותים חינוכיים התחושה שאמצעי הענישה אינם תמיד אפקטיביים ולא בהכרח מקד
התנהגויות בלתי מקובלות. פעמים רבות מדווח גם על קושי בלאכוף אותם. בנוסף, הניסיון לעשות שימוש 
 בענישה מוביל לא פעם ליצירת פיצול בין הצוות החינוכי לבין ההורים אשר אינם מעניקים גיבוי ל"מערכת".  

לשמור על בית הספר כמרחב בטוח עבור  מצב זה מוביל לצורך לגבש אמצעי התמודדות משלימים על מנת
כלל התלמידים ולהעביר מסר ברור בדבר התנהגויות שאינן מקובלות. גישת הסמכות החדשה מציעה  את 
מודל פעולת התיקון המאפשר לצוותים החינוכיים דרך להביא לידי ביטוי את תפיסת עולמם הערכית ואת 

ישירות, ברורות ופומביות על מנת להגיב לאירועים  אחריותם החינוכית. אמצעי זה מאפשר דרכי תגובה
 בלתי רצויים. 

עיקרון התיקון מתבסס על הנחה שבית הספר הוא קהילה וכאשר מתרחש בה אירוע חריג הפוגע במרקם 
החברתי, תפקידה של דמות הסמכות להוביל מהלכי תיקון לאיחוי הקרע בקהילה. המורה מובילה את פעולת 

חברי הקהילה, כאשר מטרתה לתקן את הנזק שנעשה בעקבות האירוע החריג  התיקון עם התלמידים
שהתרחש. במובן זה, הילד הפוגע מוזמן להצטרף לפעולת התיקון אך פעולה זו יכולה להתבצע גם ללא שיתוף 
הפעולה שלו. לפעולה זו יש ערך רב גם כשהיא מבוצעת לאחר שבית הספר הגיב בענישה המקובלת על פי 

ית ספרי )השעיה למשל(. בהרצאה נדגים בנוסף כיצד פעולות תיקון יכולות להיות אפקטיביות גם התקנון הב
 במקרים בהם זהות הפוגע אינה ידועה.
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 23/4/18יום ב'  הרצאות תקציר - סמכות )חדשה( פוגשת מנטליזציה

 ההרצאות ביום זה יתקיימו באנגלית(כל )
 
 

The Theory - New Authority Vs. MBT 
נפתח בהרצאתו של פרופ' אייזן  .יוצגו עקרונות היסוד של שתי הגישות הטיפוליותשל יום העיון בחלק זה 

על יסודות המנטליזציה, נמשיך עם הרצאה של עמיאל על מושג הסמכות בתרבות ונקיים רפלקציה הדדית 

 .של המרצים זה על הרצאתו של זה

Mentalization-Based Treatment (MBT) – The concept 

Prof. Eia Asen, M.D., Child, adolescent & adult psychiatrist 

The Anna Freud National Centre for Children, Visiting Professor at University College London 
 

מנטליזציה מתייחסת ליכולת ולמיומנות האינדיבידואלית לפרש ולהבין מצבים מנטליים של העצמי והאחר 
ך כך ליצור הקשרים בין רגשות, כוונות והתנהגות. במובן זה, מדובר על מיומנות ראשונית ובסיסית של ותו

ילד ומאפשרת בהמשך השתלבות בחברה. בהרצאה יובהר -האינדיבידואל הנוצרת בקשר הראשוני בדיאדה אם
מנטים פסיכודינמיים ע"י פרופ' אייזן כיצד טיפול מבוסס מנטליזציה הנובע מתאוריית ההיקשרות ומשלב אל

 יכול להוות עוגן תאורטי אפקטיבי בטיפול בפרט ובמשפחה.
 

New Authority – The Concept  

Idan Amiel, Clinical Psychologist, Director of the Parents’ Counseling Clinic  
Schneider Children's Medical Center of Israel 

נגזרים מהצורך הבסיסי של האינדיבידואל בתחושת שייכות למרקם אנושי  ’הסמכות החדשה‘עקרונות 
ולמארג תרבותי. יובהר כיצד מושג הסמכות בתרבות המערבית שועבד לצרכי האינדיבידואל, נשחק, איבד 
מערכו וחשיבותו והוביל לפגיעה קשה בתחושת הביטחון והשייכות של ילדים ונוער. בהרצאה יודגש ההבדל 

התרבות המערבית האינדיבידואליסטית לבין תרבויות אחרות שבבסיסן תפישה שונה לחלוטין בין תפיסת 
 –( פילוסוף אפריקני Mbitiשל מושג העצמי. הבדל המיוצג היטב באמירתו של ג'ון מביטי )

 ‘I am because we are, and since we are, therefore I am’ 
 

 

From Theory to the Clinical Setting – what is needed from a therapist? 
תוצג העמדה הטיפולית הנגזרת מכל אחת מהתאוריות השונות. עמיאל יפתח בהצגת של יום העיון בחלק זה 

בהמשך יציג פרופ' אייזן את עמדתו ביחס למאפייני ו העמדה הטיפולית הבסיסית במודל הסמכות החדשה
באופן  יתייחסו כל אחד לעמדתו הטיפולית של האחר,המרצים  המטפל בטיפולים מבוססי מנטליזציה.

 ...מקצועי, מכבד וענייני אך יתכנו גם גלישות ועימותים בין שתי דמויות סמכות אלו

 

What Is needed from ‘New Authority’ Therapists?  

Idan Amiel  
לה. הקשר מטפל את המטפל לעמדה אקטיבית, מובילה ואף יוזמת פעו עקרונות הסמכות החדשה מחייבים

מטופל בתפישת הסמכות החדשה, הינו בבסיסו קשר של יחסי סמכות בין אם נודה בכך ובין אם לאו. יובהר 
גם מדוע גישות פסיכודינמיות הממקמות את המטפל כדמות ש"אינה יודעת" ופועלת לכאורה בשיתוף פעולה 

להדגשת העמדה הטיפולית תוצג  והדדיות עם המטופל אינה בהכרח תורמת לרווחתו של המטופל. בהמשך
גם דוגמא קלינית הממחישה את חשיבות נוכחות המטפל ויכולתו להשפיע על שינויים בחיי המטופלים תוך 
השפעה והובלת מהלכים גם על סביבתם הקרובה ולא רק על חוויותיהם האישיות בחדר הטיפולים. במובן 

 נת להוביל שינוי גם כשאין מפגש בחדר הטיפולים. להניע "כפר וירטואלי" על מיכול מטפל זה נלמד כיצד 
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 הוריתלסמכות המרפאה 
 'סמכות חדשה' בנושא החמישיהכנס הארצי 

 6609983-054או שלחו מסרון עם המילה "כנס" לנייד  merav@NewAuthority.org.il  –ופרטים  להרשמה
  'הסמכות החדשה'פרטים נוספים גם באתר המקצועי של 

 

What is Needed from MBT Therapists?  

 Prof. Eia Asen 

את עמדתו ביחס למאפייני המטפל בטיפולים מבוססי מנטליזציה. תודגש חשיבת הצניעות  יציג פרופ' אייזן
בעמדה שואלת ומגששת ומבלי להניח פתרונות מונחים מראש עבור המטופל.  הטיפולית, היכולת להשאר

עמדתו תוצג תוך שימוש בקטעים וידאו שונים שהוקלטו במהלך שלבים שונים של טיפולים מבוססי 
, בין אם טיפולים שלו ובין אם טיפולים שהתקיימו בהדרכתו מנטליזציה שהתקיימו במרכז אנה פרויד בלונדון

 עולה ונדירה להכנס לחדר הטיפולים של מאסטר!הזדמנות מ -
 

 הילכו שניים יחדיו?...

ניתן לבנות  תאוריה לעבודה הטיפולית,הפילוסופיה והמבמעבר של יום העיון נדגים כיצד ניתן, בחלק זה 
מה. פרקטיקה שבסופה )ולמעשה גם בתחילתה( נועדה וגשרים בין תאוריות ולהוביל לפרקטיקה טיפולית ד

ת הסבל בחיי המטופל ולהוביל שינוי בחייו בין אם שוכב המטופל על ספת הפסיכואנליטיקן ובין להקטין א
 אקטיבי.אם המטופל מופעל ע"י הנחיות של מטפל 

Mentalization Inspired Systemic Therapy – let’s see how it works 

Prof. Eia Asen  

Reflactions – Idan Amiel 
עבודתו הטיפולית ויתקיים דיאלוג בינו לבין עמיאל ביחס להתערבויות מ נוספים וידאוקטעי יציג פרופ' אייזן 

לידי ביטוי בחדר הטיפולים במרכז אנה פרויד. פרופ' אייזן ידגים כיצד ניתן לשלב בקליניקה הבאות  שונות
היה לראות בין תפיסות פסיכודינמיות לבין טיפול מערכתי במשפחות ובאינדיבידואלים. בנקודה זו ניתן י

כיצד בסופו של יום בחדר הטיפולים למרות קוטביות התאוריות ולמרות עמדות שונות לכאורה על אופן 
מטופל קיימת מידה רבה של דימיון הן במיקוד הטיפול והן באופן בו המטפל מגיב -ואופי בניית הקשר מטפל

 בגישה זו או אחרת לחומרים המובאים בפניו ע"י המטופל. 

New Authority in a Mentalizing Mind – Combining Both Concepts 

Bart Colson, Clinical Psychologist, University hospital - UZ Brussel.   

יום זה יציג ברט קולסון, פסיכולוג קליני, מבלגיה שילוב בין שני המודלים כפי שהוא  נה שלהרצאה האחרוב
צוות המחלקה  2011מבוצע במספר מחלקות אשפוז לנוער בבית החולים האוניברסיטאי של בריסל. בשנת 

מאז האשפוזית בה ברט מכהן כפסיכולוג ראשי עבר הכשרה מקצועית ע"י צוות המרפאה שלנו בשניידר ו

בה השתתף ברט החל ניסיון מלווה  MBT -מוטמע המודל במספר מחלקות בבית החולים. בהמשך להכשרה ב
במחקר של יישום טכניקות מנטליזציה עבור הצוות תוך הפעלת מודל הסמכות החדשה וההתנגדות הלא 

תאוריות השונות ההרצאה תציג כיצד חיבורים בין אלמנטים דומים של ה .מול בעיות התנהגות (NVR) אלימה
 מובילים בסופו של דבר לבנייה של תוכנית טיפולית המשלבת את שני המודלים יחד.

 

 

Prof. Eia Asen, M.D., FRCpsych, is a consultant child, adolescent and adult 

psychiatrist and systemic psychotherapist. He works at the Anna Freud National 

Centre for Children. He also holds the position of Visiting Professor at University 

College London. He teaches all over the world and has authored / co-authored 10 

books, as well as many papers and book chapters. 
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