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מוכוונת־התמקדות בתרפיה  זוגות  עם  לעבודה  טיפולי  מודל 

מ א 1 בר־נתן,  ליאורה 

במאמר אציג מודל לטיפול זוגי המבוסס על גישת "תרפיה מוכוונת התמקדות" )Focusing-Oriented Therapy( שאותה הגה 
והמאפשרת של ההתמקדות בעבודה  הנוכחת  ג'נדלין  המודל מיישם את הפילוסופיה המקבלת,  יוג'ין  והפילוסוף  הפסיכולוג 
בני  נוטים  בהן  קונפליקטואליות  זוגיות  מערכות  אותן  של  יותר  ומאוזן  מווסת  לתפקוד  להביא  מטרתו  זוגות   עם  הטיפולית 
זה, להסתגר ולהתכנס, ולעתים אף לקפוא רגשית ותפקודית  התהליך לפי מודל  זה כלפי  וביקורתיים  הזוג להיות תוקפניים 
זה יוצר אצל בני הזוג עוגן בטוח, המתאפיין בהקשבה הדדית מדויקת וסקרנית לחוויות, לתחושות ולצרכים של בן/בת זוגם  
יסוד ושבעה שלבים, עליהם מבוסס המודל  באמצעות הצגת מקרה אתאר את תהליך העבודה  במאמר אסקור ארבע הנחות 

ואפרט את תפקיד המטפל ואת הקשיים ביישום המודל  

שנות ה־60 של המאה העשרים, נערך באוניברסיטת שיקגו ב
מחקר )1( ובו נבדקה השאלה, מה הם הגורמים המאפשרים 
המחקר  תוצאות  פסיכולוגי   בטיפול  קדימה  ותנועה  שינויים 
לחולל  המסוגלת  כזו  באמת,  עמוקה  שתובנה  כך  על  הצביעו 
ולפתח ראייה חדשה של מצבים,  שינוי בדפוסים בלתי רצויים 
לחוויה  המטופל  של  מנגישותו  ישירות  המושפעת  תובנה  היא 
אדם  של  יכולתו  בטיפול   דיבר  עליה  הפנימית  התחושתית 
בטיפול  העולים  התכנים  עם  חוויתי־תחושתי  באופן  לשהות 
 ,)high experiencing level( גבוהה  כרמת־חוויה  הוגדרה 
והתגלתה כגורם המרכזי המשפיע על הצלחת הטיפול )2(  לאור 
תוצאות מחקר זה, פיתח הפסיכולוג והפילוסוף האמריקאי יוג'ין 
 )focusing( 'את גישת ה'התמקדות )Eugene Gendlin( ג'נדלין
מגיעים  המטופל  אצל  השינוי  שצעדי  בכך  הבחין  ג'נדלין 
משמעות  מוצפנת  שבתוכה  תחושה   — ברור  שאינו  מ'קצה' 
"תחושה  ג'נדלין  קרא  זו  לתחושה  לה   מודע  אינו  שהמטופל 
שהיו  מטופלים,  כי  נמצא  במחקר    )felt sense( )3( מורגשת" 
אלה  היו  המורגשת,  התחושה  עם  מודע  במגע  טבעי  באופן 
"תחושה  ג'נדלין,  לפי  שינוי   אצלם  חולל  הטיפולי  שהתהליך 
זוהי  מורגשת היא דרכו של הגוף לחוש בעיה מסוימת או מצב כלשהו  

 )22 )1, עמ'  תחושה מצבית־פנימית־גופנית" 
לעתים  כאחד   ועמומה  מורגשת  היא  המורגשת'  'התחושה 
כבדות,  בלבול,  מועקה,  כמו  במילים  מבוטאת  תהיה  קרובות 
'לפענח'  הצורך  עולה  שכך,  ומכיוון  התרגשות,  או  אונים  חוסר 
לשהות  הזדמנות  למטופל  ניתנת  ההתמקדות  בתהליך  אותה  
ההקשר  ועל  עליה  מידע  לקבל  וכך  המורגשת  התחושה  עם 

שבעקבותיו עלתה  יכולתו של אדם לשהות בתחושה המורגשת, 
לתפנית  היא שמביאה   )felt sense( הפנימית־גופנית  התחושה 

  )felt shift( פנימית 
משמעות  בעלת  גופנית  חוויה  היא  מורגשת'  'תחושה 
בתהליך  מוקדם  בשלב  האדם   נמצא  בו  למצב  הקשורה 
יונקים  של  במוחם  הלימבית  במערכת  התפתחה  האבולוציה, 
גופם   דרך  שונים  מצבים  לחוש  יכולת  בפרט,  והאדם  בכלל, 
יכולת זו מסייעת ליונק לחוש מצבים של סכנה ואיום ולהתמודד 
איתם באמצעות שלוש תגובות הישרדותיות המאפיינות בעלי 
חיים: בריחה, תקיפה או קפיאה  תגובות אלו מופעלות על־ידי 

  )5  ,4( המוח הזוחלי הממוקם בגזע המוח  
התמודדות  שדרכי  ראיתי  בקליניקה  עבודתי  במהלך 
הנקלעות  זוגיות  יחסים  במערכות  גם  מתקיימות  הישרדותיות 
נוטים  הזוג  בני  קונפליקט  במצבי  קונפליקטואליים   למצבים 
ולהתכנס,  להסתגר  זה,  כלפי  זה  וביקורתיים  תוקפניים  להיות 
פגשתי  השנים  עם  ותפקודית   רגשית  לקפוא  אף  ולעתים 
הכעס  ממעגל  לצאת  הצליחו  שלא  רבים  זוגות  בקליניקה 
והתוקפנות, או שלחילופין, נתקעו במעגל של אדישות, התכנסות 
והתעלמות  מתוך ההיכרות עם גישת ההתמקדות, הנחתי כי אם 
והמאפשרת  הנוכחת  אצליח להביא את הפילוסופיה המקבלת, 
של ההתמקדות ליחסים הזוגיים, יתרחש שינוי  התחלתי לעבוד 
עם זוגות בשיטת ההתמקדות, ועם הזמן שיפרתי את הטכניקה  
במאמר זה אביא את מה שהתגבש לכדי גישה מובנית ואפקטיבית 
  CFOT – Couple's Focusing-Oriented Therapyלעבודה ב־
תהליך ה־CFOT מאפשר לבני זוג לעבור ממצב הישרדותי 
בו הם מגיבים באופן אינסטינקטיבי, למצב המאפשר להם לבחור 
לתפקוד  הזוגית  המערכת  את  להחזיר  וכך  הרצויה,  בתגובה 
בטוח,  עוגן  הזוג  בני  אצל  יוצר  התהליך  יותר   ומאוזן  מווסת 

שוהם   1

זוגי, התמקדות, תרפיה מוכוונת־התמקדות  טיפול  מילות מפתח:   
liorabarnatan@gmail.com  
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המתאפיין בהקשבה הדדית לחוויות, לתחושות ולצרכים של בן/
בת זוגם  תהליך ה־CFOT מאפשר לכל אחד מבני הזוג לשתף 
את בן זוגו ב'תחושות המורגשות' שלו, לאפשר לבן הזוג לשהות 
תנועה  כך, מתרחשת  עצמו   לתוך  'להעמיק'  כך  כדי  ותוך  בהן, 
מתהווה  וכך  ולהיפך,  בין־אישית  לחוויה  תוך־נפשית  מחוויה 

וגם ברמה הזוגית  שינוי גם ברמה הפנים־נפשית 
היא   CFOTה־ תהליך  של  המשמעותית  התרומה 
שהאינטראקציה הבין־אישית הקודמת לתהליך התוך־נפשי יוצרת 
מרחב בטוח וערסל ביטחון לתקשורת בנושאים קונפליקטואליים  
הזוג להקשבה הדדית סקרנית  בני  זו מכוונת את  אינטראקציה 
ומתעניינת, קבלה ללא תנאי, והיעדר שיפוטיות, ואלה מאפשרים 
להם להתמסר לאינטראקציה הזוגית, ולהרחיב באמצעותה את 
המודעות למתחולל בתוכה  כאשר תהליך ההתמקדות מתרחש 
והקירבה  החמלה  האמפתיה,  את  מגביר  הוא  הזוג,  בן  בנוכחות 

וכתוצאה מכך התהליך האישי מעמיק  בין בני הזוג 
לתהליך  בניגוד  'תוך־נפשי'  תהליך  איננה  התמקדות 
בתוך  חיים  העובדה שאנו  את  כזו מחטיאה  הבחנה  'בין־אישי'  
סיטואציות ומערכות־יחסים עם אחרים ושאנו חיים באופן גופני 
לבדו,  התמקדות  לבצע  יכול  אדם  שלנו   מערכות־היחסים  את 
וטוב  בנוכחות אדם אחר, הוא עמוק  אולם כשהתהליך מתבצע 
יותר, בתנאי שמערכת היחסים מאפשרת תהליך מתמשך, טוב 
לא, ההתמקדות  אם  הגופנית   בתחושה  יותר המתרחש  ועמוק 
מה  מערכת־יחסים   אותה  של   )content( התוכן  על־ידי  תוגבל 
האיכות  כלל  על  ישפיע  מערכת־היחסים  במסגרת  עובד  שלא 

  )297 )6, עמ'  הפנימית של תהליך ההתמקדות 
אחת המטרות המרכזיות של המטפל בגישת ה־CFOT היא 
לייצר תנועה בתוך המבנים, הדפוסים והקיבעונות הפנימיים של 
הפרט באמצעות המרחב הבין־אישי הנוצר בין המטפל למטופל  
 ,)carrying forward( היא תנועה קדימה )experience( התנסות
ולפי ג'נדלין, לא ניתן לדעת מראש מה יניע משהו קדימה באופן 
שיגרום לאדם להרגיש, לחשוב ולחיות, משום שחוויית התהליך 
ולכן  קדימה  נעים  החיים  זאת,  עם  יחד  מורכבת   חוויה  היא 
בכיוון  לתנועה  יובילו  חיוביים  שצעדים  כך  על  לסמוך  אפשר 
אינטראקציה  המאפשר  תהליך  הוא  ההתמקדות  תהליך  חיובי  

בכיוון חיובי, המביאה לתנועה ושינוי  
לא  הזוג  בני  בהם  ומורכבים,  קונפליקטואליים  במצבים 
וההסלמה  ההצפה  בהם  מצבים  עצמם,  את  לווסת  מצליחים 
כ'בלם  המטפל  משמש  מוצפים,  הזוג  ובני  גודשים  הרגשית 
בעצמו  הוא  שבו  תהליך  באמצעות  ומווסת  המאט  זעזועים' 
בטוח  מרחב  מייצר  המטפל  הזוג   מבני  אחד  כל  את  מנחה 
הזוג  מבני  אחד  כאשר  אחד,  כל  של  עמוקה  פנימית  לעבודה 
מודל  המטפל  מהווה  כך  זוגו   בן  עם  המטפל  בעבודת  צופה 
שמתמקד  לזה  המאפשרת  אמפתית,  תומכת,  לאינטראקציה 
להגיע לעומק החוויה ולחשוף רגשות עמוקים ופגיעים באווירה 
את  מאפשרים  לעתים  העמוקים  והרגשות  הפגיעות  מוגנת  
התהליך  ובסיום  הצופה,  הזוג  בן  של  וההבנה  הרוך  הקירבה, 
ובודק  האינטראקציה  לתוך  הצופה  הזוג  בן  את  המטפל  מכניס 

לתמוך  יכול  אופן  באיזה  אפשרי,  וכשזה  מרגיש,  הוא  איך 
זוגו   בן  בתהליך של 

הוא   CFOTה־ בגישת  כך,  אם  המטפל,  תפקיד   — לסיכום 
ליצור עבור בני הזוג מרחב בטוח, אמפתי ומקדם, להציג בפניהם 
את מודל התקשורת ההתמקדותית ולהיות בעצמו מודל ומדריך 

ובינם לבין עצמם  בינו לבינם  כזו  לתקשורת 

יסוד:  4 הנחות  תהליך ה־CFOT מבוסס על 
מציאת עוגן במרחב התוך־נפשי מאפשרת תנועה למרחב   )1
הבין־אישי ומאפשרת הכלה והקשבה — מציאת עוגן פיסי )מקום 
פיסי נוח בגוף(, והתחושה המורגשת של מקום זה אצל כל אחד 
שנוצר  ברגע  הישרדותית   פחות  התנהלות  יאפשרו  הזוג,  מבני 
משאב גופני המשחרר את התקיעות של התגובה ההישרדותית, 
מתאפשרות נשימה ובחירה  הוויסות התוך־נפשי יאפשר ויסות 
בין־אישי, יכולות ההכלה וההקשבה יגדלו, והתגובתיות תפחת  
המעבר מהבין־אישי אל התוך־נפשי ולהיפך מייצר תנועה   )2
התוך־נפשי   אל  פנימה  תנועה  יש  התמקדות  תהליך  בכל   —
הזוגית,  לאינטראקציה  השייכים  בתכנים  ההתמקדות,  בתהליך 
מתקיים מעבר מהשדה הבין־אישי לשדה התוך־נפשי  מעבר זה 
מגדיל את ההסתברות שתהיה תנועה קדימה ותתרחש תפנית 
פנימית )felt shift(  התנועה קדימה תשחרר תקיעויות וחסימות 
הבין־אישי   האופקי  ובציר  התוך־נפשי  האנכי  בציר  הנגרמות 
היא  והשאיפה  במקביל,  הצירים  בשני  מתרחשת  התנועה 
הפרעות  ללא  זרימה  לאפשר  כדי  הצירים,  שני  את  להרחיב 
להכיל  שמתקשה  מי  על־ידי  נחסמת  ההתקדמות  וחסימות  

)מטפל או אחד מבני הזוג( 
המטפל יתאים ויתווך בין השפות השונות ושערי הגישה   )3
השונים של בני הזוג — לכל אחד מבני הזוג שער גישה המאפיין 
אותו )שכלי, רגשי, גופני, דימויי( ובהתאמה, יש לכל אחד שפה 
יש  לעתים  וכו'(   רציונלית  תחושתית,  )רגשית,  לו  המתאימה 
קושי לאחד מבני הזוג לדבר בשפה התמקדותית או לחוש את 
תחושות הגוף  תפקיד המטפל להתכוונן להקשבה התמקדותית 
ולדבר עם המטופל בשפה שתתאים לו, בהתאם לשער הגישה 
המאפיין אותו  כמו כן עליו לתווך ולתרגם את השפות השונות 
ולייצר חוויה התמקדותית, גם אם אין התייחסות  של בני הזוג 
נרכשת  שפה  היא  ההתמקדות  שפת  הגוף   לתחושות  ישירה 
ילמדו תוך כדי תהליך לדבר אחד עם השני  ובני הזוג  ומשתנה 
בשפה מובנת בהתאם לשערי הגישה של כל אחד מהם  בעומק 

החוויה השפה התחושתית היא אחת  
תהליך  את  בו־זמנית  לקדם  ישאף   CFOTב־ המטפל   )4
ההתמקדות ואת התוכן — המטפל מלווה את תהליך ההתמקדות  
הוא נוכח, מהדהד, מפנה לתחושות המורגשות, ומזמין את בני 
התנועה  על  וסומך  לתוכן  מכוון  אינו  אך  איתן,  לשהות  הזוג 
שני   CFOTב־ התהליך   כדי  תוך  שייווצרו  החיובי  והכיוון 
הצדדים מעלים נושאים, בעיות וקונפליקטים ומבקשים הקלה, 
מחווה או פתרון  המטפל יסייע לזוג בעזרת שאלות המבררות 
וישימה של  ברורה  לבקשה  מקום  ייתן  התהליך  ובתום  צרכים, 
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יוכל  אם  לבדוק  המקשיב  הזוג  בן  את  ויזמין  המתמקד  הזוג  בן 
ולתוכן  להתחייב ליישומה  תהייה התייחסות לתהליך 

)פירוט והרחבה בהמשך(: תהליך ה־CFOT באופן מעשי 
בני הזוג ישבו אחד מול השני ובהנחיית המטפל, ימצאו   )1
את  שמתארת  המילה  את  בקול  ויאמרו  בגוף  נוח  פיסי,  מקום 
וכד'(   רגליים  עיניים,  גב,  ידיים,   ( זה  פיסי  במקום  התחושה 
ויהיה  נושא,  יעלה  לדבר,  יתחיל  מי  קובעים  והמטפל  הזוג  בני 

ה'מתמקד המרכזי'.
למתמקד  לסייע  כדי  שאלות  ישאל  המקשיב  הזוג  בן   )2
להרחיב ולתאר את התחושות שלו, באמצעות תיאור תחושות, 

זיכרונות, תמונות שעולות  דימויים, 
בן הזוג המקשיב יפנה את המתמקד להתבוננות ושהייה   )3
 ,)felt shift( בתחושות המורגשות, כדי לאפשר תפנית פנימית 
זה  )מושג  פנימי  שינוי  לתאר  כדי  בו  משתמש  שג'נדלין  מושג 

יפורט בהמשך ( 
כלומר,  התהליך,  אורך  לכל  יהדהד  המקשיב  הזוג  בן   )4
עליהם,  חזרה  על־ידי  מדויק  באופן  דבריו  את  למתמקד  יחזיר 
ובעיקר את תחושותיו, כגון תסכול, בלבול, חרדה, עצב, בדידות 

וכד' 
תוך כדי התקדמות התהליך ולאחר שהתבררו ו"נפתחו"   )5
המתמקד  אל  המקשיב  הזוג  בן  יפנה  המורגשות,  התחושות 
כדי  זקוק  ולמה  שלו  הצרכים  את  לברר  המכוונות  בשאלות 
את  יזמין  המקשיב  הזוג  בן  זה,  שלב  בסיום  להם   להיענות 
המתמקד לסמן לעצמו את מה שירצה לזכור מהתהליך )תמונה, 
דימוי, תובנה, משפט, תחושה,תנועה( במטרה לקרקע ולעגן את 

התהליך 
את  יזמין  המקשיב  הזוג  בן  התהליך,  סיום  לקראת   )6
ויבדוק  וישימה,  קונקרטית  בקשה  לו  יש  אם  לבדוק  המתמקד 
את  וישתף  אופן,  ובאיזה  לה  להיענות  יכול  הוא  אם  עצמו  עם 
המתמקד  אם נותר זמן, המקשיב יהפוך למתמקד לכמה דקות 

זוגו בתחושותיו  בן  וישתף את 
בן הזוג המקשיב יאמר מילות הערכה למתמקד והמתמקד   )7
יאמר מילות הערכה למקשיב  המטפל יאמר מילות הערכה לשני 

בני הזוג 

בתחושותיו  המתמקד  את  למקד  למקשיב  מסייע  המטפל 
ומתפקד כלחשן  לפני התהליך הוא מסביר את רציונל ההדהוד 
המורגשות  התחושות  לתיאור  המכוונות  השאלות  את  ומציג 
לחזור  מתי  למקשיב  אומר  הוא  התהליך  בזמן  בהן   והשהייה 
מהווה  המטפל  לשאול   שאלות  ואילו  המתמקד  דברי  על 
אמפתיה  מתוך  וסקרנית  חוקרת  מתעניינת,  לתקשורת  מודל 
והערכה  עם הזמן מפנימים בני הזוג את מבנה וסגנון התקשורת 
לזה  זה  ומסייעים  התהליך,  שלבי  את  לומדים  ההתמקדותית, 
לזהות את התחושות הפנימיות, לחקור אותן, ולשהות ולהעמיק 
בהן עד להתרחשות השינוי  התהליך מסייע לבני הזוג להגדיל 
את יכולת ההכלה העצמית שלהם לעצמם ולאחר מכן את יכולת 
ההכלה של בן הזוג  הם לומדים להרחיב את יכולות ההתבוננות 

נפרדות  ולחוש  הזדהות,  פחות  לייצר  וכך  והזוגית,  העצמית 
גדולה יותר בינם לבין התחושות הקונפליקטואליות המורכבות 

זולתו   שכל אחד מהם חווה עם עצמו ועם 

יישום תהליך ה־CFOT — תיאור מקרה
אורי ויעל מגיעים לטיפול כבר ארבעה חודשים  יחסיהם התאפיינו 
בעליות ומורדות לאורך השנים ובתחושה של חוסר יציבות  הם דיברו על 
יכולים לחוש שקט וביטחון, ועל תחושה קבועה שתמיד  כך שהם אינם 
השני  על  אחד  מתפרצים  לכעסים  ויביא  השקט  את  שיפר  משהו  יהיה 
מפגש  אתאר  הבאה   להתקרבות  עד  ריחוק,  של  לתקופה  מכן  ולאחר 
עם  מיד  גדולה  ומריבה  בספרד  שבועיים  בת  חופשה  לאחר  שהתרחש 

הגעתם לארץ  לאחר ששאלתי לשלומם התמקדנו ביעל 
לקראת  הביתה  הגענו  שינה  ללא  לילה  ואחרי  לילה,  טיסת  "טסנו  יעל: 
היינו  נקייה   לא  והרגשתי  רע  הרחתי  עצבים   מרוטת  הייתי  הצהריים  
רעבים ובבית לא היה אוכל מוכן, לכן החלטנו לקראת הצהריים לקחת את 
הבנים למסעדה  כשהגענו למסעדה הבנו שנצטרך לחכות שעה עד שיתפנה 
התעקשו  והבנים  אורי  אבל  אחרת,  למסעדה  שנלך  אמרתי  אני  מקום  
להישאר, משום שזו היתה מסעדת בשרים שהם אוהבים  נעלבתי וכעסתי 
לא  לאורי שאני  לומר  רציתי  מסוים  בשלב  ושתקתי   בי  שלא מתחשבים 
רציתי  לא  כי  למכונית  איתי  לגשת  ממנו  וביקשתי  להמתין,  יותר  מוכנה 
למכונית  וכשהגענו  באי־רצון,  איתי  הלך  אורי  הילדים   לפני  איתו  לדבר 
רואה  ותמיד  פעם  אף  בי  מתחשב  לא  הוא  איך  בכעס   עליו  התפרצתי 
היה  הוא  אם  אותי   רואים  ולא  לבד  והבנים מחליטים  הוא  רק את עצמו  
מתחשב בי גם הבנים היו מתחשבים  אורי לא הבין מה אני רוצה  הוא כעס 
נורא ואמר שאני מתפרצת, שאני עושה פרצופים, שאני תוקפנית ומרירה"  
אני מבקשת מאורי ויעל לשבת אחד מול השני ומזמינה אותם למצוא 
אצל  בגוף  הנוח  המקום  לתהליך   עוגן  שיהווה  בגוף  פיסי  נוח,  מקום 
יעל הן הירכיים והמילה שמתארת את הרגשתה שם היא 'יציבות'  אצל 
'תמיכה'  הכיסא  המילה  ונקודות המגע עם  הגב  הוא  הנוח  אורי המקום 
את  להזמין  מיעל  מבקשת  אני  מכן,  לאחר  שלו   התחושה  את  מתארת 

אורי להקשיב לה  אורי נענה 
פעם  אף  אתה  ותתחשב,  לי  אותי, שתקשיב  צריכה שתבין  כשאני  יעל: 

לא איתי  שום דבר לא משתנה כבר שנים 
מטפלת לאורי: אורי, תחזיר בבקשה ליעל את דבריה 

אף  אני  ואתחשב,  אקשיב  שאני  אותך,  אבין  שאני  צריכה  כשאת  אורי: 
וזה לא משתנה כבר שנים   פעם לא איתך 

יעל: אני רוצה לדבר על מה שהיה כדי שתנסה להבין אותי  הייתי הרוסה  
מאוד  לי  היה  בבית  ולמציאות  לחיים  חזרה  הנעימה  מהחופשה  המעבר 
והתחלתי  ורעבה,  יכולתי לשאת את עצמי עייפה, מריחה רע  קשה  לא 

להיות חסרת סבלנות, עצבנית ותוקפנית 
אורי: היית הרוסה, החזרה למציאות ולחיים היתה לך קשה  היית עייפה, 

רעבה, חסרת סבלנות ועצבנית 
מטפלת לאורי: תבקש מיעל שתנסה לתאר עוד את החוויה שלה 

יותר?  זה  יכולה לתאר את  אורי: את 
רואה שכל  לא  בי   לא מתחשב  פעם  אף  נורא  אתה  היה ממש  זה  יעל: 
כך קשה לי, רואה רק את עצמך  מצחקק עם הבנים על זה שאני תמיד 

עצבנית אחרי חופשות  
להקשיב  מתקשה  בכיסאו,  שקט  בחוסר  נע  שאורי  רואה  המטפלת 

ורוצה להגיב  
יעל   מטפלת לאורי: אני שמה לב שלא קל לך להקשיב לדברים של 

ואני רוצה להגיב   כן, היא מאשימה אותי  אורי: 
מטפלת לאורי: אני בטוחה שיש לך מה לומר על הדברים שיעל אומרת, 
הדדית  האשמה  של  המוכר  למעגל  אותנו  ייקח  זה  כרגע  תגיב  אם  אך 
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לעבוד  להמשיך  לנו  להציע  רוצה  אני  השני   של  אחד  לדברים  ותגובה 
כדי  לו  זקוקה  שהיא  הזמן  את  ליעל  זאת  בכל  ולתת  מכירים  שאנו  כפי 
זה  האם  יודעים   כבר  שאנחנו  כפי  לה  ולהקשיב  הדברים  את  להביע 

אפשרי בשבילך?
כן   אורי: 

מטפלת: ובכן, תנסה להחזיר ליעל את דבריה על הקושי שלה בזה שהיא 
מרגישה שאתה לא מתחשב בה, לא רואה שקשה לה ומצחקק עם הבנים 

כשהיא עצבנית  
לך  שקשה  רואה  ולא  בך  מתחשב  לא  פעם  אף  שאני  אומרת  את  אורי: 

ומצחקק עם הבנים כשאת עצבנית אחרי החופשות  
נכון   יעל: 

מטפלת לאורי: ומה התחושה שלך כשאת מספרת את זה?
אורי: מה התחושה שלך? 

יעל: שאתה לא מבין אותי 
מטפלת לאורי: מה אני לא מבין?

אורי: מסתכל ליעל בעיניים מטה את הראש כלפי המטפלת  מסמן שזו 
שאלה שהמטפלת, שאלה  הוא לא חוזר על השאלה  

המטפלת מבינה שאורי מרגיש לא נוח או מלאכותי לחזור על המילים 
בדיוק כפי שהמטפלת אומרת לו  המטפלת מתייחסת ומגיבה לזה  

אולי  לחזור על המילים שלי   לך  נוח  לב שלא  אני שמה  אורי,  מטפלת: 
יעל להרגיש שאתה הוא  זה מרגיש לך מלאכותי, אך חשוב מאוד עבור 
במבט  זאת  תקלוט  שהיא  וחשוב  בדבריה  ומתעניין  לה  שמקשיב  זה 
שלך ובהבעות פניך  לכן, אם זה אפשרי לך, תמשיך ותחזור על הדברים 
שיעל אומרת או תחזור על השאלות המכוונות שאני שואלת  זה מאוד 
ולא ממני   משמעותי ליחסים שלכם כשזה מגיע ממך, בקולך ובמבטך 

יעל מהנהנת בראשה לאות הסכמה ואורי נעתר לבקשה שלי  הוא רואה 
יעל  שזה משפיע על 

אורי: מה אני לא מבין יעל?
שאני  הרגשתי  העשתונות   את  איבדתי  מעמד   החזקתי  שלא  יעל: 

מתמוטטת.
ואיבדת את העשתונות והתמוטטת  אורי: שלא החזקת מעמד 

מטפלת לאורי: תבקש מיעל לתאר עוד את חווית ההתמוטטות  
מתמוטטת? זה שאת  יותר את  יכולה לתאר  אורי: את 

יותר להחזיק מעמד  הרגשתי שהרגליים  יכולה  יעל: הרגשתי שאני לא 
שלי ממש מתמוטטות  הייתי חייבת לשבת  הייתי צריכה להגיד לך את 
הייתי  לא  פיקוד, אבל  רציתי שתיקח עליהם  הילדים   לפני  לא  לבד,  זה 
זולגות  דמעות  )שתיקה     היה     זה  וכואב  עצוב  כך  כל  לדבר   מסוגלת 

מעיניה(  
לשבת   צריכה  והיית  התמוטטו  הרגליים שלך  החזקת מעמד   לא  אורי: 
הילדים   על  פיקוד  שאקח  הילדים   בלי  לבד  זה  את  לי  לומר  רצית 

)שתיקה    דמעות מבצבצות בזוויות עיניו(  
של  משליחות  וחזרנו   12 בת  כשהייתי  שהיה  באירוע  נזכרת  אני  יעל: 
היה  שלי  והלחץ  מייגעות  היו  לארץ  בחזרה  הטיסות  בקניה   שנתיים 
שלי  וסבתא  סבא  של  לבית  לארץ  כשהגענו  שהתמוטטתי   גדול  כך  כל 
כנראה  ימים    3 מאושפזת  והייתי  אמבולנס  הזמינו  התעלפתי   פשוט 

התייבשתי   
מטפלת לאורי: ומה ההרגשה שלך כשאת אומרת את זה?

אורי: מה ההרגשה שלך?
כך  כל  ולא  בודדה  די  שהייתי  כנראה  מאוד   עצובה  מרגישה  אני  יעל: 
לא  שלהם   בפרוייקטים  עסוקים  מאוד  היו  ההורים  שלי   לצרכים  דאגו 

ירון    כל כך שמו לב אלי  גם לא לאחי 
מטפלת לאורי: תשאל על העצב, הבדידות   

יכולה תתאר את התחושה של העצב? אורי: את 

יעל: כן, כמו כובד, ענן שחור וכבד בבית החזה שעולה ומציף את הפנים 
אותי   חונק  הדיבור   את  לי  חוסם  שלי   הנשימה  על  מקשה  והעיניים  

אני לבד   
הזה  במקום  לרגע  ושתהיה  איתה  שאנחנו  ליעל  תאמר  לאורי:  מטפלת 

ותראה מה קורה   
זה ותראי מה קורה    אורי: אנחנו איתך, תהיי עם 

שלי  הנשימה  לאט  לאט  אצלי     מתרווח  מעט  משהו  )שתיקה   (  יעל: 
ויותר  פחות כבד    יותר  נפתחת 

מטפלת לאורי: תשאל את יעל: לו הכול היה אפשרי, למה היית זקוקה 
אז? 

יעל, למה היית זקוקה? אורי: 
יעל: בעצם הייתי צריכה שמישהו יחבק אותי  ישאל לשלומי  ידאג לי, 
ייקח את האחריות ואני אוכל להיות ילדה  אני מבינה שמאוד פחדתי מכל 
השינויים והמעברים האלה  הרגשתי מאוד בודדה והייתי צריכה חיבוק, 

וירגיע אותי  תמיכה, מישהו שיראה את הקושי שלי 
זה ליעל    מטפלת לאורי: תחזיר את 

להיות  שתוכלי  כדי  לך  ידאג  אותך,  יחבק  שמישהו  צריכה  הייתי  אורי: 
ותמיכה   חיבוק  צריכה  והיית  אותך  הפחידו  והשינויים  המעברים  ילדה  

וירגיע אותך   יראה את הקושי שלך  שמישהו 
ואז מה היתה ההרגשה שלך? מטפלת לאורי: 

יותר ביטחון    רוגע, שקט  שאני במקום שלי    יעל: הייתי מרגישה 
אורי: היית מרגישה ביטחון, רוגע, שקט   

מטפלת לאורי: ומה היתה ההרגשה שלך בגוף?
אורי: ומה היתה ההרגשה שלך בגוף? 

יעל: )שתיקה   ( הכתפיים, הראש רגועים יותר  אין מתח בשרירים  אני 
יותר כוח   לי  מרגישה את עמוד השדרה שלי    יש 

אורי: יש לך יותר כוח, את מרגישה את עמוד השדרה והכול רגוע  תהיי 
עם ההרגשה הזו ותראי מה קורה   

יציב    אני מרגישה עוצמה   והגוף ממש  יותר נשימה  לי  יעל: יש 
מטפלת לאורי: תשאל את יעל אם היא רוצה לבקש ממך משהו קונקרטי 

וברור לאחר כל התהליך שעברה  
אורי: יש לך בקשה ממני בקשר לכל מה שהיה?

יעל: כן יש לי  כשאנחנו חוזרים מנסיעות בעיקר בחו"ל תבדוק מה איתי, 
תשאל איך אני מרגישה, אם אני צמאה, רעבה, תחבק אותי יותר ותיקח 
מהחופשות,  בחזרות  תמיד  לי  שקשה  לב  שמה  אני  הילדים   על  פיקוד 

עם המעברים 
זה היה קורה? לו  מטפלת לאורי: ומה היתה התחושה שלך 

אורי: ומה היתה התחושה שלך? 
יעל: הייתי מרגישה שאתה מבין אותי, שאתה רואה אותי ושהכול באמת 

יעבור   בסדר והקושי עוד מעט 
ורואה אותך   אורי: היית מרגישה שהכול בסדר ושאני מבין 

זה?  יודע את  מטפלת לאורי: איך הגוף שלך היה 
יודע את זה? ואיך הגוף שלך היה  אורי: 

עצבנית  הייתי  ולא  נרגע  היה  החזה  בית  לנשום,  מצליחה  הייתי  יעל: 
וכועסת כל כך  החיבוק שלך היה מרגיע אותי 

כמה  רואה  אני  אותך   מרגיע  היה  שלי  והחיבוק  לנשום  יכולת  אורי: 
קשה היה לך  

יעל: כן 
מטפלת לאורי: אתה מסכים לבקשה של יעל?

כן בוודאי  אני מבין עכשיו שבמקום להתקרב הלכתי אחורה  אורי: 
התהליך  על  הערכה  מילות  ליעל  לומר  יכול  אתה  אורי,  לאורי:  מטפלת 

שלה?
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באותו  לך  שקרה  למה  שלך  המודעות  את  מעריך  מאוד  אני  יעל  אורי: 
את  ולחשוף  בכנות  הדברים  את  לי  ולהגיד  זה  את  לראות  ושיכולת  יום 
נוגע ללב   כל מה שאמרת ואיך זה התקשר לילדות שלך  זה היה מאוד 

יכולה לומר מילות הערכה לאורי? מטפלת ליעל: את 
יעל: אני מאוד מעריכה את זה שהקשבת לי  הרגשתי שממש הבנת אותי, 
היה  גם שבתחילה  והיית איתי  ראיתי  כילדה  גם  ראית את הקושי שלי 
לך קשה להקשיב לי אך בכל זאת עשית זאת ואני מאוד מעריכה את זה 
מטפלת ליעל: יעל, אני מאוד מעריכה את הדרך שאת עושה באומץ רב  
פוגשת בתוכך מקומות כואבים, פחדים, ולוקחת אחריות על ההתנהלות 

שלך 
ליעל  כך שיכולת להקשיב  אני מעריכה על  אורי  ואותך  מטפלת לאורי: 
גם כשהיה לך קשה כשהיא האשימה אותך  ראיתי שהתרגשת מהתהליך 

שלה  
אורי סייע ליעל לחקור את תחושותיה ולהעמיק אל תוך חוויותיה  
הוא הקשיב לה והיה איתה כשתיארה את החוויה הקשה שעברה עליה  
איפשרה  התחושות  של  והאמפתית  המתעניינת  הסקרנית,  החקירה 
להעמיק עוד ועוד לתוך התחושות העמוקות יותר, מהתמוטטות וקושי 
אל כאב ובדידות  התיאור והשהייה בתחושות העלו זיכרון מגיל 12 שבו 
התחושה הפנימית היתה דומה, ויעל יכלה לחוות את הקשר בין חוויית 
הזיכרון  בילדותה   לאירוע שהתרחש  הבוגרים  בחייה  האירוע שהתרחש 
העלה תחושה דומה לזו ששהתה בה באופן חוויתי  יעל חשה את ההחזקה 
הצמודה של המטפלת, את הנוכחות הקשובה של אורי, את התעניינותו 
האמיתית בחוויה שלה  אורי חש חמלה ואמפתיה לקושי שלה ולתחושת 
ההתמוטטות וגם לקח אחריות על ההתנהלות שלו ברגע הזה  יעל הבינה 
את הקשרים עם חוויות הילדות, הבינה טוב יותר את התנהגותה ולקחה 
אחריות על עצמה דרך הבקשה הברורה מאורי  התהליך הסתיים במילות 
העריכה  יעל  יעל   שגילתה  ולכנות  הפגיעות  לחשיפת  אורי  הערכה של 
המטפלת  האחריות   ולקיחת  שלו  ההבנה  ואת  אורי  של  ההקשבה  את 

העריכה את התהליך העמוק והאמיץ שעשו שניהם 
תהליך  של  השלבים  שבעת  את  לזהות  ניתן  זה  מקרה  בתיאור 

 :CFOTה־
נוח פיסי בגוף  מציאת מקום   )1

תקשורת ממוקדת באחר  )2
התהוות התחושה המורגשת   )3

הדהוד   )4
ה'ֵנס' שאלת   )5

בקשה   )6
הערכה  )7

המקרה  וניתוח  השלבים  פירוט 
מציאת מקום נוח בגוף: בני הזוג יושבים אחד מול השני   )1
נוח שאפשר  המטפל מנחה את  הכי קרוב שאפשר אך גם הכי 
נוחות  מרגישים  בו  איבר  בגוף,  פיזי  נוח  מקום  למצוא  שניהם 
פיסית, ולומר בקול את המילה שמתארת את התחושה במקום 
זה  מקום זה מהווה עוגן תחושתי ומשאב לתהליך, ומשפיע על 
המוח ההישרדותי המבין את שפת התחושות  המקום הנוח יוצר 
תחושת  את  ומפחית  שקטה  או  נינוחה  בטוחה,  נעימה,  חוויה 

ההישרדות ואת התגובות ההישרדותיות הנובעות ממנה  
אורי מצא את המקום הנוח שלו בגב, במקום שנוגע בכיסא, והמילה 

שתיארה את התחושה היתה "תמיכה"  
את  שתיארה  והמילה  בירכיים,  שלה  הנוח  המקום  את  מצאה  יעל 

"יציבות"  התחושה היתה 

עובר  המקשיב  הזוג  בן  באחר:  ממוקדת  תקשורת   )2
שלו  והכעס  התסכול  תחושות  בביטוי  ממוקדת  מתקשורת 
וסקרנית  מתעניינת  תקשורת  באחר,  הממוקדת  לתקשורת 
מסוג  להקשבה  עוברים  כשאנו  זוגו   בן  של  בחוויה  למתרחש 
זה, אנו מניחים את התחושות, הרגשות והמחשבות שלנו בצד, 
תורו  לכשיגיע  מלאה   בנוכחות  הזוג  לבן  להקשיב  שנוכל  כדי 
הוא  גם  יקבל  המרכזי,  המתמקד  ולהיות  הזוג שהקשיב  בן  של 

את מלוא תשומת הלב וההקשבה באותו אופן 
החוויה  את  ולהבין  קשוב,  להיות  אמיתי  ורצון  מקום  פינוי 
של בן הזוג, מאפשרים תקשורת בטוחה, אוהדת, אמיתית וכנה  
ומאפשרת  מעודדת  הבין־אישי,  האופקי,  בציר  זו  תקשורת 
הזוג   בני  שני  של  התוך־אישי,  הפנימי,  העולם  אל  להעמיק 
השאלות אותן יכול המטפל לשאול הן: "תתאר/י את החוויה שלך"; 
"איך הרגשת בסיטואציה  "למה את/ה מתכוונ/ת כשאת/ה אומר/ת   "; 

הזו?" 
השני   על  אחד  מאוד  כועסים  כשהם  למפגש  הגיעו  ואורי  יעל 
איתך,  "אני  ליעל:  לומר  היא  להקשבה  אורי  של  הסכמתו  משמעות 
ולהבין  לחוש  לך  מסייע  אומרת,  את  מה  ולהבין  לחוש  מנסה  מקשיב, 
הכעס  את  מה  לזמן  בצד  שם  אני  יקרה  שזה  כדי  עצמך   את  טוב  יותר 

שלי, המחשבות שלי, הטענות שלי אליך, ומקשיב לך"  
כשיעל טענה כנגד אורי והאשימה אותו, היה קשה לאורי להחזיר 
שלו,  הקושי  את  שראתה  בכך  לו  סייעה  המטפלת  דבריה   את  לה 
אורי  בתהליך   ולהמשיך  אותו  להכיל  הקושי,  על  להתבונן  לו  סייעה 
הצליח לחזור על הדברים בלי להתווכח על התוכן או להתנצח עם יעל  
הקשבה  שייצר  במבנה  בתהליך,  ממוקד  היה  אורי  המטפלת  בעזרת 
אורי, להתמקד  מול  להביא את עצמה  תוכל  כך שיעל  וביטחון,  מלאה 

ולהעמיק בתחושותיה  

התהוות התחושה המורגשת: בטיפול CFOT מושם דגש   )3
להתהוות התחושה   עד  הסיטואציה  והרחבת  תיאור  על  מיוחד 
לשם כך נדרש המטפל לעודד את בני הזוג להרחיב ולדייק את 
את  עוד  "תתאר/י  שאלות:  באמצעות  ותחושותיהם  הרגשותיהם 
אותה";  תתאר/י  כרגע?  שלך  ההרגשה  התחושה?  "מה  שלך";  החוויה 
תנסה/י  כך?  שזה  יודע/ת  את/ה  "איך  דומה?";  זה  למה  זה?  מה  "כמו 
זמן  'התחושות המורגשות' מאפשר  לתאר   " תיאור מורחב של 
לשהות בהן יותר ויותר, עד להתגבשות התחושה ולהתרחשות 

  felt shiftה־
בעיה  לחוש  הגוף  של  דרכו  היא  מורגשת  "תחושה  ג'נדלין,  לפי 
  )1( מצבית־פנימית־גופנית"  תחושה  זוהי  כלשהו   מצב  או  מסוימת 
לעתים  כאחד   ועמומה  מורגשת  היא  המורגשת',  'התחושה 
כמו:  במילים  מבוטאת  המורגשת  התחושה  תהיה  קרובות 
שכך,  ומכיוון  התרגשות;  אונים,  חוסר  כבדות,  בלבול,  מועקה, 
עולה הצורך 'לפענח' ולדייק אותה  בתהליך ההתמקדות ניתנת 
לקבל  וכך  המורגשת  התחושה  עם  לשהות  הזדמנות  למטופל 
של  היכולת  עלתה   שבעקבותיו  ההקשר  ולגבי  לגביה  מידע 
היא   )felt sense( הפנימית־גופנית  בתחושה  לשהות  האדם 
שמקבלת  התחושה    )felt shift( פנימית  לתפנית  שמביאה 
עימה,  נוכח  שהיה  כך  על  לאדם  תודה  מוקירה  כמו  מקום 
ומגיבה בהתרחבות  התחושה מקבלת הכרה ותשומת לב ולכן 
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felt shift הוא  היא יכולה להתרווח ולנשום  אחד הסימנים ל־ 
הזוג את  בני  יש ללמד את  ועמוקה  לעתים  נשימה ספונטנית 
המבטאות  מילים  רפרטואר של  להם  ולהציע  התחושות  שפת 
אונים,  חוסר  בלבול,  כבדות,  מועקה,  מורגשות:  תחושות 

וכד'   נינוחות, לחץ  תוקפנות, 
ניתן היה לראות איך בעזרת השאלות ששאל  יעל  בתהליך שעברה 
אותה אורי, הצליחה יעל לתאר יותר חוויות ותחושות פנימיות  התהליך 
שאל  אורי  ליעל,  הקשבה  כדי  תוך  אך  אורי,  את  האשימה  כשיעל  החל 
בהנחיית המטפלת שאלות שסייעו ליעל לתאר את התחושות המורגשות 
ולשהות איתן בגוף  החוויה הטבעית של יעל היא פנימית־גופנית, ולכן 
מעמדה  והעמיק   לתחושה,  מתחושה  טבעי  באופן  התקדם  התהליך 
קושי,  לחוש  החלה  יעל  כעס,  של  מחוויה  תוקפנית,  הישרדותית 
בתחושת  ומתעניינת  סקרנית  הקשבה  והתמוטטות   עשתונות  איבוד 
תחושת  ואת   12 מגיל  הזיכרון  את  העלתה  בה,  ושהייה  ההתמוטטות 
בחוויה  השהות  זה,  ועמוק  פנימי  במקום  הבדידות   מכן  ולאחר  העצב 
בניגוד לתחושת הבדידות בעבר, הביאה  ועם אורי,  בהווה עם המטפלת 
לשינוי בחוויה, לתובנה של יעל לגבי הצרכים שלה ולגבי הקשר לעברה  
קפיאה,  של  הישרדותי  במצב  דום  נאלמה  ולא  בקשה  לבקש  יכלה  היא 

כפי שחשה בעת שהותה במסעדה  

הדהוד: בן הזוג המקשיב מהדהד את דברי זה שמתמקד   )4
ודיוק; לא באופן טכני, אלא מתוך  כדי לתת להם הכרה, תוקף 
הוא  ומקשיב,  מכיל  נוכח,  הוא  כאשר  שלו   הפנימית  התחושה 

עוזר לבן הזוג המתמקד לעבד את הדברים  
"בדרך כלל, אי אפשר לגרום לאנשים להסיט את תשומת הלב שלהם 
אם מתעלמים מן המקום בו היא ממוקדת  לרוב עלינו להגיב אליה כמות 
שהיא  לאחר שאנשים נשמעים, הם חופשיים יותר להניח לנושא הקודם 
ולהפנים את דברינו  אולם כל עוד המסר שלהם לא הופנם וקיבל הכרה, 
הם ימשיכו לשדר אותו ויתקשו לקבל כל דבר אחר     אנשים במערכות 
30 שנה  דברים לפעמים  חוזרים על אותם  נישואין,  כמו  יחסים קרובות 
להסיק  אין  הדברים   כוונת  את  מפנים  לא  השני  שהאדם  משום  ויותר, 
מכך שהם מסכימים או לא מסכימים לדברים  הם פשוט לא שומעים או 
לא מפנימים אותם  אילו היו הדברים נשמעים וכוונתם מופנמת, דברים 

  )51 )6, עמ'  אחרים לגמרי היו עולים באדם" 
אורי הדהד ליעל את דבריה לכל אורך התהליך באופן מתואם ומדויק, 
והצליח לא להוסיף פרשנויות, תגובות ומחשבות מצידו  כך הוא איפשר 
ליעל להתמקד בתהליך שלה ולא להגיב אליו, אל אורי  יעל יכלה לחוש 
ומפנימים  שהם  כפי  דבריה  את  שמקבלים  בכך  וההקשבה  ההכרה  את 

אותם, בלי קשר להסכמה או קבלה של הדברים  

"לו  ולצורך   לכמיהה  פונה  ה'נס'  שאלת  ה'נס':  שאלת   )5
לדמיין  המתמקד  נקרא  כאן  אז?"  קורה  היה  מה  אפשרי,  היה  הכול 
את  יודע  הגוף  ואיך  שעולה  התחושה/ההרגשה  מה  ולראות 
הוא  איך  זה?  את  יודע  שלך  הגוף  "איך  בגוף   זה  את  ולקרקע  זה, 
לכיוון  הסיטואציה  את  לשנות  היא  המטרה  הזו?"  בחוויה  מכיר 
מתקנת  חוויה  ליצור  כדי  בדמיון  ולהשתמש  ואפשרי,  חיובי 
המורגשת  התחושה  חוויית  ברמת  גם  אפשרית  שהיא  ולחוש 
הפנימית־גופנית  כך מתרחש השינוי ממצב של כיווץ, כובד או 
חופש,  או  נשימה  שקט,  הקלה,  התרחבות,  של  לחוויה  מועקה 

ונשמר בזיכרון התאי   זה מעוגן בגוף  וכל 
לאחר שעלה הזיכרון שהעלה תחושות של עצב ובדידות, אורי שאל 
היית  למה  אפשרי,  היה  הכול  "לו  הנס:  שאלת  את  בהנחייתי  יעל  את 

זו פונה לצורך ומעלה את הצרכים הסמויים באותה  זקוקה אז?" שאלה 
סיטואציה  שאלה זו מאפשרת להגיע לבקשה לאחר שהצורך מובן יותר 
בחיבוק,  הצורך  את  שלה  הגופניות  בתחושות  הרגישה  יעל  למתמקד  
הגיעה  אז  כילדה   שחוותה  והבדידות  העצב  לתחושת  והרגעה  תמיכה 
התובנה שזה היה הצורך שלה מאורי בעת הקונפליקט בהווה  התחושות 
מהעבר ומההווה היו דומות, והעלו את הקשר בין חוויות שיצרו צרכים 

דומים  

בעיות  מעלים  לטיפול  המגיעים  זוג  בני  הבקשה:   )6
לתהליך  וגם  לתוכן  גם  להתייחס  יש  לכן  קונקרטיים   ונושאים 
)בשונה מתהליך ההתמקדות האינדיבידואלי, שם הדגש הוא על 
הבקשה  התהליך(   תוצאת  הוא  שעולה  התוכן  ואילו  התהליך, 
של  קונקרטיזציה  יוצרת  התהליך  בתום  הזוג  בן  מבקש  אותה 
הזוג  שבן  השאלות  וישים   למעשי  אותו  והופכת  התהליך 
תרצה  "מה  ממני?";  שלך  הבקשה  "מה  הן:  לשאול  יכול  המקשיב 
היא  המתמקד  הזוג  בן  של  הנטייה  עליך?"  יקל  "מה  שאעשה?"; 
אלי  "תדבר  אותי",  "תאהב  אותי",  "תראה  אלי",  קשוב  "תהייה  לומר: 
יפה" וכד'  אלו בקשות כלליות ולכן תפקידו של המטפל לשאול 
שאלות קונקרטיות: "למה את/ה מתכוון?"; "איך זה יבוא לידי ביטוי 

בהתנהגות?"; "איך תדע/י שהוא קשוב?"

בניסוח הבקשה יש להקפיד על שני כללים מנחים: 
כן, לא מה לא(  )מה  ניסוח הבקשה הוא בכיוון חיובי   )I

ולראות  להבין  שאפשר  קונקרטית  בקשה  היא  הבקשה   )II
הביתה  נכנס  "כשאתה  ברורה:  התנהגות  דרך  מעשי  באופן  אותה 
אנחנו  שלישי  "בימי  אותי";  ותחבק  שלום  תגיד  בעיניים,  לי  תסתכל 
ועוזר  מוקדם  מהעבודה  חוזר  אתה  ראשון  "בימי  לבד";  שנינו  יוצאים 
אנחנו  בשבוע  פעמים  "כמה  וכו'";  ערב  ארוחת  בהכנת  בשיעורים, 
משתדלים להיכנס למיטה ביחד"; "תגיד לי מילים טובות לפני הילדים" 

וכד'   )ואיזה מילים( 
יכלה  ואת הצורך בהווה,  יעל את הצורך שלה בעבר  לאחר שהבינה 
לבקש מאורי בקשה ברורה לגבי מצבים כאלה בעתיד  היא יכלה להגדיר 
לעצמה מתי היא מתקשה: במעברים בין מדינות, בין מקומות, הרגישות 
זאת  הביאה  יעל  והבדידות   הקושי  בחוויית  הגברה  ויש  עולה  שלה 
והאמפתיה  העצמית  האמפתיה  אורי   את  בכך  ושיתפה  בקול  למודעות 
של אורי איפשרו לה לבקש ממנו להיות מודע לקושי שלה ולתמוך בה 

באופן מיוחד במצבים אלה  

ההערכה: התהליך יסתיים תמיד במילות הערכה הדדיות    )7
למקשיב,  המתמקד  של  שנית  למתמקד,  המקשיב  של  ראשית 

ולבסוף של המטפל לשניהם 
יעל ואורי העריכו אחד את השני במילים חמות ותומכות  האווירה 
המבטים  הפגישה   תחילת  לעומת  מאוד  השתנתה  הטיפולים  בחדר 
של  תחושה  והיתה  ומקבל,  רך  שקט,  הדיבור  טון  רכים,  היו  ההדדיים 
שלי  ההערכה  מילות  ולביני   ובינם  ביניהם  בתקשורת  וזרימה  הרמוניה 

חיזקו ותמכו בתהליך הזוגי והעצימו אותם באופן אישי  

המטפל  תפקיד 
כבכל טיפול זוגי, גם בטיפול ב־CFOT המטפל שותף למה 
  )8  ,7(  )nursing triad( האֹוְמנות"  "משולש  כינה  שוויניקוט 
להיות  מולד  פוטנציאל  יש  אם־לעתיד  לכל  כי  סבור  ויניקוט 
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מסוגלת להיענות לצורכי ילדיה  פוטנציאל זה עשוי להתממש, 
בחווית  תלוי  הפוטנציאל  הפרעה   בו  לחול  עלולה  גם  אך 
תזכה  עצמה  ובכך שהיא  מִאמּה,  ספגה  עצמה  האמהּות שהאם 
מבני  או  מִאמּה־שלה  או  מבעלה,  רגשית  ולתמיכה  ל'החזקה' 
ותחילת ההורות   סוף ההיריון  משפחה אחרים, בעיקר לקראת 
כאשר 'החזקה' זו חסרה לאם בהווה, יש לכך השלכות חמורות 
הזמנית  לתופעה  לילדיה   טובה־דיה"  "אם  להיות  יכולתה  על 
ִאמּה  או  בעלה  של  רגשית  לתמיכה  זקוקה  עצמה  האם  שבה 
ויניקוט  לכך,  נוסף  האוְמנות"   "משולש  בשם  ויניקוט  קורא 
אוהדת  סביבה  ליצור  האם  ליכולת  שיש  החשיבות  את  מדגיש 
במקביל  ולהשתנות  להתפתח  גם  זאת  עם  ויחד  לילד,  ותומכת 
לו  לאפשר  שתוכל  כדי  התינוק,  של  והבשלתו  להתפתחותו 
תלות  של  למצב  בה  מוחלטת  תלות  של  ממצב  הדרגתי  מעבר 

ולבסוף להגיע לעצמאות   )חלקית(,  יחסית 
הילדיים  החלקים  את  ומכילים  תומכים  מחזיקים,  הזוג  בני 
אחד של השני, כמו אם ותינוקה  כשהמטפל תומך, מכיל, מלמד 
ומרפאת  מעצימה  חוויה  משחזר  הוא  המקשיב,  את  ומדריך 
בחלקים   — בתינוקה  לתמוך  לה  ומאפשר  באם  תמיכה  של 
הרגרסיביים, התינוקיים, של בן הזוג המתמקד  התמיכה בשניהם 
מאפשרת גם למתמקד להכיל ולתמוך בחלקים הרגרסיביים שלו 

עצמו  
 :CFOTתפקיד המטפל בתהליך ה־

להימנע  ההקשבה:  בתהליך  המקשיב  הזוג  לבן  לסייע   )1
תוספות  או  אי־דיוקים  פרשנויות,  התייחסויות,  מתגובות, 
בהדהוד, וגם להכיל את הנאמר או את התחושות הקשות שחווה 

המתמקד 
ללמד את בן הזוג המקשיב לדייק את ההדהוד ולהחזיר   )2

את הדברים באופן רגשי שאינו טכני 
מורגשות  תחושות  ולזהות  להזמין  המקשיב  את  ללמד   )3
ולהיעזר בשאלה "מה ההרגשה שלך עכשיו?" או "מה התחושה שלך?" 
התחושות  על  שאלות  לשאול  המקשיב  את  ללמד   )4
והתחושה  החוויה  את  לתאר  מהמתמקד  ולבקש  המורגשות 
ולשהות איתה  להיעזר בשאלות: "תתאר/י את החוויה שלך" או "איך 
את/ה יודע/ת שזה כך, שכך את/ה חש/ה" או "איפה בגוף את/ה חש/ה 
זאת?" או "כמו מה זה? למה זה דומה?" או "קח/י לך רגע להיות עם זה   "
להנחות את המתמקד לשתף בתחושותיו־הוא, ולהימנע   )5

זוגו   בן  וגילויי תוקפנות כלפי  מהאשמות, הטחות 
בני  בין  לדיאלוג  האינטראקציה  את  להחזיר  להשתדל   )6

ולא לשיח של כל אחד מהם עם המטפל   הזוג, 
הכללים  עם  ולסייע  המסגרת  את  ולהחזיק  לשמור   )7

שמייצרים תקשורת בטוחה 
ותנוחות שאינם מילוליים  לשקף טון דיבור, תנועות   )8

תומכת  אוהדת,  אמפתית,  לתקשורת  מודל  להוות   )9
ב'משולש  משמעותית  צלע  להוות  הזוג   בני  כלפי  ומעריכה 

  )nursing triad( האוְמנות' 
להחזיק את האמון, התקווה והכיוון החיובי ולסמוך על   )10

התהליך 

ב'התמקדות'  קשיים 
בזוג   התמקדות  לבצע  קושי  קיים  בהם  מצבים  יש 
רבה,  עכירות  וקיימת  מאוד  גדולה  הקונפליקט  כשעוצמת 
ואמפתית   סקרנית  עמדה  מתוך  הקשבה  להיות  תוכל  לא 
בני  יתקשו  מאוד,  גדולה  הסמוי  או  הגלוי  הכעס  כשמידת 
כיוון  ולהקשיב,  פיסי  באופן  האחר  אל  אחד  לפנות  הזוג 
תהייה  ולהיעלם,  לברוח  או  לתקוף  ההישרדותית,  שהתגובה 
חזקה יותר  כשבן הזוג נחווה כאויב העלול לפגוע, יתקשו בני 
מסוימת  מידה  לבסס  יש  הללו  המצבים  בכל  להתמקד   הזוג 
בני  את  להכין  יש  כך  לשם  התהליך   תחילת  לפני  אמון  של 
ולשמור  הדדית,  הקשבה  תתקיים  שבו  תקשורת  למבנה  הזוג 
הזוג  כשבן  בתורו,  מתמקד  הזוג  מבני  אחד  כל  המסגרת:  על 

דברי המתמקד   ומהדהד את  מקשיב 
תפקיד המטפל לסייע לבן הזוג המקשיב לשמור על עמדה 
סקרנית ומתעניינת ולא תגובתית, ואם הוא מתקשה בכך, לעצור 
את התהליך, לתת מקום לקושי ולסייע למקשיב לחזור להקשבה 
לא  המקשיב  הזוג  שבן  לוודא  יש  המשותף  בחוזה  אמפתית  

יעשה שימוש לרעה בתכנים שיעלו  
לעשות  ניתן  מתי  לזהות  הוא  המטפל  מתפקידי  אחד 
אפשרי,  בלתי  הדבר  שבהם  ובמצבים  לא,  ומתי  התמקדות 
על־ידי  והכעס  העכירות  רמת  את  ולהוריד  לתווך  תפקידו 
המטפל  הזולת   של  למצבו  הזוג  בני  של  האמפתיה  הגברת 
אחד  לכל  אמפתיה  יגלה  עצמו  שהוא  כך  על־ידי  זאת  יעשה 
מהם בנפרד ויכיל בעצמו את המורכבות והפגיעות של כל אחד 
המטלטלת  לחוויה  זעזועים'  'בלם  יהווה  המטפל  הזוג   מבני 
והתחושות  הקשיים  את  מהם  אחד  לכל  ויהדהד  הזוג,  בני  של 
בעצמו  יהווה  וכך  אחד,  לכל  ואמפתיה  רכות  יביא  הוא  שלו  
כשהאווירה  ומתעניינת   סקרנית  אמפתית,  לתקשורת  מודל 
לתהליך  לחזור  יהיה  אפשר  יפחתו,  והעכירות  והכעס  תתרכך 

בזוג  ההתמקדות 

ם  ו כ י ס
ובהתמודדות  שלה  במורכבות  מאתגרת  זוגות  עם  עבודה 
העתיד  וחרדות  העבר  קשיי  כאחד   ואישיים  זוגיים  קשיים  עם 
המתקיימים  המכוננים  האינטראקציה  ברגעי  בהווה,  מגולמים 
לנוע  האפשרות  את  לחוש  יכול  האדם  בהם  הטיפולים,  בחדר 
אחר,  אדם  בנוכחות  והזוגית  האישית  התקיעות  מתוך  קדימה 
מקבל, מבין ואמפתי לקשיים  כאשר חוויה מסוג זה מתרחשת 
חווית  את  דבר  של  בסופו  תשנה  היא  תהליכי,  באופן  בהווה 
העבר ואת חווית העתיד  ההווה לא ישנה את הסיפור ולא את 

המציאות שהתרחשה, אך ישנה את ההתייחסות אליה  
הוא  בפרט   CFOTוב־ בכלל  זוגי  בטיפול  הגדול  היתרון 
שהאינטראקציה הזוגית מאפשרת את זה  היא זו שיכולה להיות 
הרסנית מאוד, אך באותו אופן יכולה גם להיות מרפאת ומיטיבה  
המטפל המהווה את הצלע התומכת ב'משולש האוְמנות' ומחזיק 
את התקווה והאמונה שאינטראקציה זוגית יכולה להיות חיובית 
ומרפאה  החזקה זו נחווית תחילה כחיצונית, אך בסוף התהליך 
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מן  ונפרדת  אוטונומית  שהיא  פנימית,  לתמיכה  הופכת  היא 
המטפל שהופנם בתוך בני הזוג 

את  המאפשרת  וברורה  מובנית  שיטה  מהווה   CFOT
לא  הזוגיות  אם  גם  זה   מסוג  שינוי  ליצירת  והתנאים  המרחב 
מתקשר  מקום  מתוך  יקרה  זה  להיפרד,  יחליט  והזוג  תצלח 

ומודע  שלם 
על  המטופלים  הנאמר,  כל  שלמרות  ולומר  לסיים  ברצוני 
מבנה אישיותם, צרכיהם, שפתם, והאינטראקציה המתאפשרת 
מולם, באים לפני הגישה, הטכניקה או האוריינטציה התיאורטית 
מדויקת  בהקשבה  להיות  היכולת  המטפל   של  מדרשו  מבית 
למטופלים  יותר  טובה  התאמה  תאפשר  כמטפל,  ומותאמת 
שתאפשר  ואיתנה  יציבה  מסגרת  לבנות  הוא  האמיתי  והאתגר 
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