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 גישות חדישות בפסיכותרפיה וחשיבות 
המרכזים לבריאות הנפש בהנחלתן

 חיים קנובלר2,1
משה אברמוביץ1

 1המרכז הירושלמי לבריאות הנפש איתנים - כפר שאול, בית הספר לרפואה, האוניברסיטה העברית והדסה, ירושלים

2ראש תחום בריאות הנפש, חברת מד"ן

"ארגז < משתכלל  האחרונות  בשנים 
במקצועות  המטפלים  של  הכלים" 
כך, מזה למעלה  בריאות הנפש בישראל. 
מעשור עוסקים מטפלים רבים בטיפולים 
התנהגותיים וקוגניטיביים; יש לכך מספר 
יעילה  בצורה  לטפל  הצורך  ובהן  סיבות, 
בסובלים מתגובות נפשיות לאירועי טרור, 
והיותם של טיפולים אלה מוגבלים בזמן ולכן 
כדאיים יותר כלכלית בהשוואה לטיפולים 
המסורתיים, ארוכי הטווח, על פי האסכולה 

הפסיכואנליטית.
מקומה המרכזי של הפסיכואנליזה בישראל 
ביניהם  גורמים,  מספר  של  משילוב  נבע 
היותה של המדינה מפלט לאנליטיקאים 
אירופאים שנמלטו מן השואה, ואחר כך יעד 
לאנליטיקאים שעלו מכל רחבי העולם ]2[. 
בסוף שנות התשעים של המאה הקודמת, 
לצורכי  הן  הטיפול  את  להתאים  הצורך 
המטופלים והן למגבלות תקציביות, הביא 
להדגשת מקומה של הפסיכותרפיה קיצרת 
המועד )באוריינטציה הפסיכואנליטית( ]3[. 
כאמור, בעשור האחרון מטפלים רבים נוקטים 
בטיפולים התנהגותיים וקוגניטיביים לטיפול 
בהפרעות בתר חבלתיות )פוסט טראומטיות(, 

וכן להפרעות נוספות כגון דיכאון וחרדה.
לכל אלה נוספו בשנים האחרונות גישות 
טיפולים  המציעות  נוספות,  טיפוליות 
אינטגרטיביים, כולל כאלה אשר עדיין נתפסים 
כטיפולים חלופיים )אלטרנטיביים(. כך בדק 
צוות משימה מטעם איגוד הפסיכיאטריה 
וחלופיים  האמריקאי טיפולים משלימים 
 .]4[ )Major depression( לחולים בדיכאון רבא
הבדיקה כללה סקירת מחקרים שנערכו על פי 

כללים מדעיים מקובלים, והממצאים מעידים 
על יעילות מבטיחה של אותם טיפולים - ועל 

הצורך להרחיב את המחקר בתחום. 
במאמרם, מציגים ארבל וחב' ]1[ בפני 
הקוראים את הידע הקיים לגבי טיפולים 
מבוססי קשיבות )Mindfulness(: התערבויות 
פרטניות וקבוצתיות שבבסיסן אימון ולימוד 
טכניקות של ישיבה קשובה; פיתוח תשומת 
לב ומודעות; תנועה קשובה; והתייחסות 
לממד הגופני, הכולל מרכיב פסיכו–חינוכי 

והבנייה קוגניטיבית. 
שיטת התערבות אינטגרטיבית זו מיועדת 
הן למטופלים באשפוז, הן למטופלים בקהילה 
והן לצוות המטפל. תרגול קשיבות מיועד 
לטיפול במגוון רחב של הפרעות: מבעיות 
חיים יומיומיות חולפות עד למחלות נפש 
ממושכות. עבור צוותים מטפלים, נמצא כי 
תרגול קשיבות משפר איכות חיים ומונע 

שחיקה.
ארבל וחב' ]1[ מציעים במאמרם לכלול 
מהכשרת  כחלק  הקשיבות  תרגול  את 
המטפלים בתחום בריאות הנפש, ומתארים 
לבריאות הנפש  הכשרת מטפלים במרכז 
בבאר שבע בתרגול קשיבות. התרגול הוצע 
לכלל צוותי המרכז, וכן הוחל בטיפול בגישה 
זאת - במסגרת קבוצת קשיבות שבועית 
באחת ממחלקות האשפוז הסגורות במרכז. 
אין ספק כי מדובר בתהליך מעניין ומבטיח, 
ותוצאותיו - שתיבדקנה בדיקה מחקרית - 

תהיינה מעניינות ביותר.
חשובה  נוספת,  משמעות  לדברים 
כשלעצמה: בימים אלה, בעיצומו של הדיון 
על סיום הליכי "הרפורמה בשירותי בריאות 
הנפש" בישראל, יש לתת את הדעת למקומו 
המרכזי של המרכז לבריאות הנפש בהכשרת 
טיפוליות  גישות  ובהטמעת  מטפלים 
חדשניות. תחום הוראת הסטודנטים והכשרת 
המתמחים במקצועות בריאות הנפש טרם זכה 
להתייחסות הולמת בדיונים הרבים אודות 

הרפורמה. 

נגעו  הדיונים  מרבית  הדברים,  מטבע 
בשינויים מבניים וכספיים שאינם קשורים 
המרכז  הצלחת   .]6,5 [ והכשרה  להוראה 
לבריאות הנפש בבאר שבע בהטמעת טיפול 
אינטגרטיבי חדשני ובהכשרת מטפלים בטיפול 
זה, מעידה על צורך במוסדות בעלי מסורת 
ויכולת בתחומי ההוראה וההכשרה. תפקיד 
חיוני זה של המרכזים לבריאות הנפש עלול 
להיפגע אם ייפגעו אותם מרכזים, ויש לתת 
על כך את הדעת בעת תכנון השלבים הבאים 

של הרפורמה בשירותי בריאות הנפש. 	 

מחבר מכותב: חיים קנובלר
רח' הזית 16, רחובות 76349

טלפון: 08-9462069
haim.knobler@gmail.com :דוא"ל

מילות מפתח: 
פסיכותרפיה 
מבוססת קשיבות; 
מרכזים לבריאות 
הנפש; חינוך 
פסיכיאטרי. 

Key words:  
Mindfulness-
based 
psychotherapy 
(MBP); Mental 
health centers; 
Psychiatric 
education.

]1[ "שילוב טיפול  ארבל וחב'  במאמרם של 
מבוסס קשיבות בטיפול הכוללני במרכז לבריאות 
הנפש בבאר שבע", המתפרסם בגיליון הנוכחי 
של "הרפואה", מדווח על התפתחות עדכנית 

בתחום הטיפול הנפשי, שיש לברך עליה.

 ארבל ע', שלו ע', קפלן ז' .1, שילוב טיפול מבוסס
 קשיבות בטיפול הכוללני במרכז לבריאות הנפש
 בבאר שבע. הרפואה, 2011; 150: 680-676

 הטב י', .2 פסיכואנליזה: הלכה ומעשה. הוצ'
דיונון, אוניברסיטת תל אביב, 2003

 דסברג ח', איציקסון י' ו–שפלר ג' .3, פסיכותרפיה
 קצרת מועד. הוצ' מגנס, האוניברסיטה
העברית, ירושלים, 1989

Freeman MP, Fava M, Lake J4.  & al, 
Complementary and alternative medicine 
in major depressive disorder: the 
American Psychiatric Association Task 
Force. J Clin Psychiatry, 2010; 71:669-681.
 קפלן ז', קוטלר מ' ו–ויצטום א' .5, שירותי
 בריאות הנפש - כיוונים ותמורות. הרפואה,
440-445 :140 ;2001

 חבר א', שני מ', קוטלר מ' וחב', .6 הרפורמה
 בבריאות הנפש - מנין ולאן. הרפואה, 2005;
327-331 :144

ביבליוגרפיה




