
אפרת בירנשטוק
אנדראה פינארט
 ששי  קאופמן



  יחסים אמיתיים
)real relationship(

יחסי שותפות
)partnership relationship(

 יחסים מנותקים
) detached relationship(



:קשר המבוסס על היות הצדדים    
מסכות"ללא , האדם הוא מי שהוא: אמיתיים "

.ואותנטי בכאן ועכשיו
תפי סת האחר באופן ההולם אותו ולא :ריאליסטיים

.דרך נקודת מבט קלינית

הדגש הוא על יחסים בין אישיים אותנטיים ופחות על 
.ההקשר בו היחסים מתקיימים



יחסי השותפות מוגדרים באמצעות ההקשר של בריאות 
.הנפש וכוללים שיתוף פעולה ועבודה משותפת

המומחיות ,   על מנת לאפשר ליחסי שותפות להתקיים
:של שני הצדדים צריכה לבוא לידי ביטוי

 מומחיות איש המקצוע המבוססת על הכשרתו
.המקצועית

מומחיות האדם המבוססת על חווייתו האישית.



 היחסים מבוססים ב מידה רבה על ההקשר הטיפולי
.וכוללים מודלים  טיפוליים

 המטפל מבין את היחסים דרך המודל התיאורטי
.אותו אימץ

נדה של המטפל'מהלך הטיפול מתנהל על פי האג.

 תפקיד המטופל הוא להעביר למטפל מידע אודות
.מצבו ותפקיד המטפל הוא להעביר ידע מקצועי

 



. בי חסים האמית יי ם" להיות עם"

.ביחסי שותפות" לעשות עם"

. ביחסים מנותקים" לעשות ל"



ביחסים המנותקים: 
להגדיר ולבסוף , להבין,    בידי המטפל הכוח לפרש

.לשלוט בחוויה של מחלת הנפש

".אני יודע מה יעזור לך: "   האמונה של המטפל היא 

   במקרה הגרוע  גישה זו מובילה להזנחה וניצול 
.לפטרנליזם, ובמקרה היותר טוב



ביחסי שותפות:
.  המטפל והמטופל חולקים את הכוח ביחד

והמטפל לומד ממנו " המומחה"  לעיתים המטופל הוא 
.ויכול להשתנות

  סוג של יחסים אלו מקדם שיתוף פעולה אמיתי 
ויוצר את הקונטקסט שבו הגדרה עצמית יכולה 

.להתפתח



ניתן "החלמ ה אישי ת"בשירות הממוקד ב
אך הן , דגש רב יותר ליחסי שותפות 

יחסים אמיתיים והן יחסים מנותקי ם הינם 
לגיטימיים 



:הכוח בקבלת החלטות1.
 

 לרוב קבלת ההחלטות אינה ביחסים מנותקים     
.משותפת  ומובלת על ידי המטפל

. הצרכן הוא מקבל החלטות ביחסי שותפות      
העמדה הבסיסית של המטפל הינה קידום אקטיבי  

, של האפשרות להיות מובל על יד המטופל
.מטרותיו וחלומותיו, שאיפותיו



:הקשבה2.

ההקשבה נועדה להערכת המצב      ביחסים מנותקים
.הנפשי ותכנון ההתערבות

הקשבה נועדה להבין מה אדם      ביחסי שותפות
ועבודה משותפת לזיהוי אפשרויות שיעזרו , רוצה

.לו להגשים את המטרה



החוויה של מחלת הנפש הינה משמעותית. 1

מודל קליני מספק דרך אחת מיני רבות להבנת    . 2
.      החוויה

.רק האינדיבידואל יכול  להגדיר מה טוב עבורו. 3



יוצרים תקווה.

 מאפשרים התפתחות של משמעות אישית במקום
.כפייה של מודל קליני

תומכים בצרכן השירות לשאת באחריות אישית.



 מאתגרת תפיסות עכשוויות " החלמה"עבודה ממוקדת
.של התנהגות מקצועית

  ביחסים אמיתיים  איש המקצוע  מתייחס לאינדיבידואל
.אך ורק כאדם ולא כאדם המאובחן במחלת נפש

 היחסים האמיתיים מעלים דילמות  מקצועיות בנושא
הגבולות מחד נועדו להגן על הצרכני השירות : גבולות

אך מאידך ידועה התרומה של שבירת הגבולות דרך 
.סיפורי המחלימים



מתן תקווה.
שותפות בכח.
זמינות בעת הצורך.
 פתיחות בנוגע למגוון האפשרויות שיכולות

.לעזור
נכונות למתוח את הגבולות המקצועיים.



כיצד ניתן למתוח או להרחיב את הגבולות ובו בזמן  
 ?להקפיד על התנהגות אתית

מ מחודש על הבנייה החברתית של יחסים "נדרש מו
.מקצועיים

  



:שתי גישות להבנייה

הגדרה מחודשת של התנהגות מקצועית  1.
).”engage“יחסים מנותקים ויחסים  (

.פיתוח אישי של דרך קבלת החלטות2.



שיקולים אתיים1.
תפקיד הצוות2.
העדפות של האדם3.
העדפות של הצוות4.
שיקולים קליניים5.

 קבלת ההחלטות נעשית באופן גלוי ושקוף תוך כדי    
.הדרכה  והתייעצות בצוות עם גישה דיפרנציאלית 



 דור שת שינוי  מאנשי המקצוע " החלמ ה"עבודה ממוקדת
.   בש ירותי  בריאות הנ פש

Slade   מציע  יח סי ם מ קצועי ים  גמישי ם א שר  נעים  ע ל פני 
כ אשר  לרוב   , הרצף  בי ן י חס י ם אמיתי ים ו יח סי ם מנותקים 

.מתקיימים י חס י ש ותפות"ממוקדת החל מה"בעבודה 
 גישה זאת מצר יכה יכו לת ש ל א יש המקצו ע  ל התבונן

).reflective practice(   בעשייתו המק צועית
  איש המקצו ע נדרש  ל ע בור  לעמדה הרואה  את  הקשר

הטיפו לי כ יח סי ם ש ל  ש ני אנשים  הנאבקי ם בי ח ד לעזו ר  
. לאחד  לנוע  בח ייו


