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  סדנת מפגש דיאדי מבוסס מנטליזציה בגיל ההתבגרות

  ד"ר מיכל חסון רוזנשטיין, פסיכולוגית קלינית מומחית, חברת ועד העמותה. 

  תחנת העמקים

 צעיריםמקובל בילדים ה נמצאים יחד בחדר למשחק ושיחה משותפת) /(בו ההורה והילדטיפול דיאדי 

. במקרים אלו ישנו דגש על התפתחות העצמי, ההורה  הזהות העצמית הנמצאים בעיצומו של גיבוש

וסטרן מדברים על המרחב הבינאישית כמרחב המאפשר התפתחות ונפרדות,  ויניקוט והמרחב הטיפולי.

קוהוט  תוך בניית מנגנוני הגנה אדפטיביים. כך, למשל, מתפתחת היכולת להיות לבד בנוכחות האחר.

פונגי מתייחס לכך כבסיס התקשורת המטפל כזולת עצמי אמפתי אופטימאלי.  מדבר על יצירת הפנמה של

הבין אישית הרגשית, וכמפתח לכישורי מנטליזציה, היכולת לזהות ולהבין רגשות וקוגניציות של העצמי 

  והזולת. 

ביניהם. זאת  קשרהתפקיד הראשוני של המטפל במקרים אלו הוא לשקף את הקונפליקט תוך התייחסות ל

  מה לעקרונות הטיפול הדיאדי. המטרה היא לפתח כישורי מנטליזציה ואמפתיה הדדית.בדו

בהפרעות אכילה ישנו לעיתים קרובות קושי אינהרנטית להראות אמפתיה להפרעה. החרדה של ההורה 

ה מפני השמנה עצומה. במצבים אלו, היכולת למנטליזציה /מפני הידרדרות עצומה, והחרדה של הנער

היכולת לשתף פעולה מתוך אמפתיה. במצבים מסוימים ההורים נבהלים מרמות המצוקה  נפגעת, ועמה

הגבוהות, ובמיוחד מעוינות או תוקפנות שמופנים כלפיהם כתוצאה מהחרדה, והמצב משפיע בכל תחומי 

  החיים, ובמיוחד כשהם נדרשים לשתף פעולה בתחום האכילה וההאכלה. 

  בסדנה:

  ת לטיפול:נדגים מספר מצבים של התנגדו

ההתנגדות הראשונית לטיפול נובעת לעיתים קרובות מהכחשה או פחד מההשלכות הצפויות של הטיפול 

(עליה במשקל) שנחוות באופן מאיים מאוד. לעיתים קרובות נבחין ביחסים מורכבים בין ההורים 

יוזה. בטיפול הדיאדי ניתן להתייחס לקשר, לעיתים ריחוק וכעס, ולעיתים הזדהות וסימב –ת /למתבגר

וליחסים בין ההורה לילדו. מטרת הטיפול הינה לייצר מרחב רגשי משותף בו ניתן לעורר אמפתיה והבנה 

  הדדית. 

בהפרעות אכילה ישנם מקרים רבים בהם הסימפטום המורכב מעורר חרדה עוצמתית הפוגעת ביכולת 

  רים לסייע באופן מועיל להחלמה. המטנליזציה, באמפתיה, וביכולת של ההו



מטפלים רבים נוהגים להפריד בין הטיפול בנערה לבין הטיפול בהורים על מנת לייצר "מרחב" פתוח. 

  הרגשיים בטיפול דיאדי.  על היחסים כשהיחסים בעיתיים ומזהים הזדהות יתר או כעס, ניתן לעבוד

הדינמיקה הרגשית שמניעה כל אחד מבני  טיפול מבוסס מנטליזציה נותן מקום לעולם הרגשי ולהבנת

  המשפחה, ומאפשרת שיתוף. 

בסדנה נציג מקרה, וכן נתאמן בפועל על יצירת "תמונה רגשית", שתאפשר הבנת הנרטיב הרגשי במטרה 

נעזר להגביר את המנטליזציה והאמפתיה ואת שיתוף הפעולה במהלך הטיפול, ולהפחית עוינות וכעס. 

ה, וכן /דגים באופן מוחשי יצירת "מפה רגשית" אינדיבידואלית להורה ולנערבקלפי רגשות על מנת לה

  מפה משותפת שלהם. זאת על מנת להעמיק ולהמחיש את החוויה הרגשית שלהם. 

כמו כן, נדגים "עיבוד אירוע" שהתרחש כפי שנעשה במהלך טיפול על פי הגישה הזו, ומאפשר התבוננות 

  נת העולם הרגשי ושיפור היכולת לתקשורת יעילה בתוך הדיאדה. מחודשת על האירוע, תוך דגש על הב

  

  


