
 

 

 

 בעלי חיי�ב עזרהנתפקידי� שממלא בעל החיי� בטיפול רגשי 

 

כלי הטיפול  העיקרי הוא , בדומה לשיטות טיפוליות אחרות, בטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיי�

ולכ� , בעלי החיי� מהווי� עזר נוס� בעל איכויות טיפוליות ייחודיות. המטפל והקשר הטיפולי

 . ער� טיפולי בפני עצמ� מהווי�

 :י� התפקידי� שממלאי� בעלי חיי� בטיפול נית� למנות את הבאי�ב

 

ישנ� היבטי� , חיי� חיי� ובתגובתו לנוכחות בעלי  במפגש בי� המטופל לבעלי–ער� אבחוני . א

 :  שוני�  בעלי ער� רב לצור� איסו� מידע אבחוני

 .ביב�החיי� ובמרחב שס אפיוני התפקוד של המטופל ע� ולעומת בעלי.    1       

, משפחה, מטפל(החיי� וע� משתתפי� אחרי� בטיפול  אפיוני הקשר ע� בעלי .2

 .כשותפי� בהתייחסות לחיות ,)קבוצה

 .החיי� השלכות רגשיות של המטופל כלפי בעלי.    3       

 רמציה חשובה על עולמו הפנימי ועלמתו� התבוננות בהיבטי� אלו נית� לגלות אינפו              

 מאפייני יחסי האובייקט של המטופל באופ� לא ישיר ולא מאיי� ובמהירות רבה באופ�              

 . לא ישיר ולא מאיי� ובמהירות רבה             

 

בתכני� מורכבי� , מתו� מרחק בטוח,  בעלי החיי� מאפשרי� למטופל לגעת–מושא להשלכה . ב

שבנסיבות אחרות היו , גשות מאיימי�מוות ור, חולי, צאצא יחסי הורה, מיניות, כמו תוקפנות

 : בעלי החיי� מהווי� מושא להשלכה בהיות�. נשארי� לא נגישי�

 .מאיד�, דומי� לבני האד� מחד ומובחני� כאחר .1

ובעלי חי&ת ופעילות , ...)מראה, קולות, ריח(בעלי מאפייני� הייחודיי� לה�  .2

 .עצמאית

�עיבוד� והפנמת� , קי עצמי ואובייקטמאפשרי� בעלי החיי� השלכה של ייצוגי� של חל, בכ

 . מתו� ארגו� טוב יותר של העצמי

 

בי� המטופל לקבוצה ,  בעלי החיי� משמשי� כגור� מגשר בי� המטופל והמטפל–" גשר לקשר. "ג

 ). רגשות והשלכות(ובי� המטופל לבי� עצמו , )'וכדו, הורי�, מטפלי�(או לבי� אחרי� /ו

 :�בהיות" גשר"בעלי החיי� מהווי� 

 מבלי לוותר על ההגנה, יוזמי� קשר ומאפשרי� למטופל ליצור קשרי� חברתיי� .1

 .  של חוסר ההזדקקות            

האיגוד הישראלי לטיפול רגשי
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 הממוקד במציאות העכשווית, )ורבאלי פרה(מאפשרי� קשר ישיר וראשוני  .2

            ) reality centered (הדבר יכול לאפשר יצירת קשר בלי. ובבעל החיי� 

 בנוס� ניתנת כ� למטופל. מטופל ינטימיות המאיימת שבמפגש ישיר מטפל הא            

 .    ח" אפשרות לפגוש את המטפל ממקו� קומפטנטי של הטיפול בבע            

 ). מתאפשר רק במידה ובעל החיי� מרגיש בטחו�(מאפשרי� קבלה ללא תנאי  .3

 בונ�כאשר המטופל מת, מאפשרי� ביסוס של אמו� במטפל ובקשר הטיפולי .4

 .  בקשר המיטיב שבי� המטפל לבעל החיי�            

הנמנעי� או נזהרי� מקרבה אנושית  יוכלו מטופלי�, שיוצרי� בעלי החיי�" גשר לקשר"בעזרת ה

לשוב ולהתנסות , או מתקשי� לקבל את היות� זקוקי� לעזרה, בגלל חוויות של פגיעה בעבר

   .ח"המקושר לבע, האנושישיוכל לשמש פתח לקשר ע� המטפל , בקשר בטוח

 

להביע ,  בעלי החיי� כמתווכי� מקלי� על המטופל לשת� את המטפל בעולמו הפנימי– מתוו�. ד

תיוו� זה הוא בעל . ולמצוא דרכי� מקשרות בינו לבי� סביבתו, רגשות מודחקי� או אסורי�

הפנמה , דההתוו� מתבטא בקידו� תהליכי למי. איכות ייחודית המותנית באפיוניה של החיה

   .והבנה ותהליכי� של שינוי רגשי ותפקודי

 

 לבעלי החיי� יש תרומה ייחודית בכ� שה� מאפשרי� תקשורת לא  תקשורת לא מילולית . ה

תקשורת כזו היא משמעותית עבור מטופלי� ע� קשיי� שוני� ממגוו� אוכלוסיות  . מילולית

 .התפתחותיות או רגשיות שונות, תמסיבות אורגניו, ובמיוחד עבור מטופלי� לא וורבליי�

 

מתאפשר מגע לגיטימי , במסגרת הטיפול.  המגע הוא חלק טבעי בתקשורת ע� בעלי חיי�  מגע. ו

המגע ע� בעלי החיי� . ולכ� יש תרומה עצומה לתהלי� הטיפולי, ללא המורכבות שבמגע אנושי

וסיפוק של , דוד ביטוי רגשיעי, שיפור המצב הגופני והתפקודי, הפחתת חרדה, תור� רבות להרגעה

 .חסכי� רגשיי�

 

 : בעלי החיי� תורמי� לחיזוק כוחות האגו במספר מישורי�– חיזוק כוחות האגו. ז

ח מעניק תחושה של שליטה ומסוגלות " הטיפול בבע  שליטה ומסוגלות  .1

עבור מטופלי�  .המשמעותית ביותר ככל שחוויות אלה נדירות בחיי המטופל

י החיי� מהווה הזדמנות יחידה לחוות היפו� ממטופל למטפל רבי� הטיפול בבעל

, הדימוי העצמי,  היפו� שיש לו השפעות משמעותיות מאוד על תחושת השליטה–

הרצו� לשמר את הקשר ע� בעל החיי� מהווה , בנוס�. הער� העצמי והביטחו�

 .מוטיבציה לגיוס כוחות האגו

מתאפשר למטופל לחוות , החיי�  במפגש ע� בעלי–חיזוק הדימוי העצמי  .2

הוא יכול להפגי� יכולות . שייכות ומחויבות, אחריות, קבלה, תחושות של נאהבות

לחוות הצלחה בקשר ע� זולת לא אנושי , להיות נחו+ ומשמעותי, להשפיע, שונות

בעקבות ההצלחה , ולשנות את הדימוי העצמי שלו בעיני הסביבה ובעיני עצמו

שתורמות להעלאת , אלו ה� חוויות של הצלחהחוויות . בחיי� בטיפול בבעלי

 .הביטחו� העצמי של המטופל
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ולקבל מה� , בכדי להתקרב לבעלי חיי� רבי�   ריסו� ודחיית סיפוקי�, וויסות  .3

חוויות . המטופל חייב לרס� את התנהגותו, היזו� חוזר חיובי של התקרבות ומגע

 . סיפוקי�רבות בקשר ע� חיות מחייבות אותו ללמוד להתאפק ולדחות

 שותפות של המטופל בגידול השוט� של בעלי   שיפור היכולת ללקיחת אחריות .4

מחייבת אותו ללמוד לקחת ) 'טיפול בסביבת החיה וכד, ניקיו�, האכלה(החיי� 

� .אחריות ומספקת לו מוטיבציה לכ

  צפייה ולמידה מתו� מנגנוני ההגנה הטבעיי�   חיזוק וגיבוש הגנות יעילות .5

ומתו� הדינמיקה  וההדדיות של הקשר הנוצרי� , החיי� של בעליבהתנהגות� 

, מאפשרות הגמשה של הגנות קימות נוקשות, חיי�  בעל– מטופל  במפגש מטפל 

 .תובנות ורכישת דרכי הסתגלות יעילות ומותאמות יותר

 

שיתכ� ומבוססות על צור� מולד , חיי� מעוררי� משיכה ותגובה תקשורתית  בעלי– היקשרות. ח

החיי�  שבעזרת בעלי, מכא�. זה בדומה לתהליכי ההיקשרות האנושית). Biophilia  תיאוריית ה(

תהלי� זה מאפשר . מערכות יחסי גומלי� תקינותתח הפנמה של ייצוגי� פנימיי� של יכולה להתפ

 . ורכישת מיומנויות להתקשרויות חדשות וחיוביות ע� הזולתרכישת חוויות מתקנות

 

 :חיי� יכולי� לתפקד כאובייקט מעבר משמעותי בהיות�  בעלי– אובייקט מעבר. ט

 בשונה מחפצי�(חיבה ואהבה ללא תנאי , מציעי� באופ� אקטיבי תמיכה רגשית .1

 ).דוממי�

 . מאפשרי� השלכה ללא תגובה מילולית .2

 לגיטימי מבחינה חברתית ג� עבור ילדי� בוגרי� נתפסי� כאובייקט מעבר .3

 . שמתקשי� להרשות זאת לעצמ� באופני� אחרי� מחשש ללעג ,ומתבגרי�

שאינה מלווה בקונפליקטי� , מאפשרי� יצירת מערכת יחסי� פשוטה יותר .4

 .המאפייני� יחסי� בי� אישיי� הרבי�

 

, הזנה, מגע(כי� ראשוניי� חיי� מאפשרי� עיסוק בצר  בעלי– עיסוק בצרכי� ראשוניי�. י

 :בשני אופני�...)  הפרשות גו�

נוכחות בעלי החיי� מעודדת ומאפשרת ביטוי לגיטימי של צרכי� רגרסיבי�  .1

כ� יכול ). PLAYFULNESS(ראשוניי� ומת� מקו� לחלק הילדי והמשחקי 

המאפשר בנייה , "רגרסיה בשרות האני: "להתרחש תהלי� טיפולי חשוב הנקרא

 . וכוחות האגושל האישיות

בעלי החיי� מכניסי� לטיפול מרכיב מעשי שהופ� את הטיפול לאפקטיבי  .2

עבור , בהשוואה לשיטות הדורשות יכולת סימבולית גבוהה יותר, במיוחד

ע� יכולת סימבוליזציה , )מוקדמות ונרחבות(מטופלי� ע� פגיעות ראשוניות 

 .נמוכה
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 בעלי החיי� מסייעי� בהתפתחות ההבחנה –והתפתחות אמפתיה  אני�הבחנה בי� אני ללא. יא

, בעלי צרכי�, שוני�, בשל היות� לא מילוליי�, בי� האני והאחר ולהתפתחות היכולת האמפתית

שאינו טעו� , התנהגות ויוזמה עצמאיי� ובשל המשיכה שה� יוצרי� אצל המטופל ליצירת קשר

, החיי� ידה של צרכי בעלמתפתחת הנכונות להכרות ולמ, מתו� כ�. ומורכב כמו קשר אנושי

בעלי החיי� מזרזי� הופעת , בנוס�. המובילה לרכישת היכולת להתחשבות באחר ובעצמי

, ובכ� משרתי� בנייה של תחושת אוטונומיה) אשליה והסמלה, התקה, השלכה(התנהגות משחק 

 . נבדלות ושונות ביחס לאחר

 

כמנח� , החיי� כמתוו�  בעל– ד�ועיבו התמודדות ע� אובד�, סיוע פעיל בתהליכי פרידה. יב

, מאפשר דינמיקה של תהליכי הפרדות ונפרדות, וכמאפשר מגע מוחשי של חיבוק והתרפקות

 . המשמעותיי� בתהליכי פרידה ובמיוחד בהתמודדות ע� מחלה אובד� ושכול

מאפשר התייחסות לחוויות אובד� , חיי� או מוות של בעל, חיי� עיבוד נכו� של פרידה מבעל

 .ת ועיבוד�  ובכ� עוזר להשלמת תהליכי אבלאחרו

 

חשי� את מצבו הרגשי של המטופל ) בעיקר כלבי�(חיי� מסוימי�   בעלי– לרגשות" ברומטר" .יג

התגובה יכולה לתת למטופל שיקו� או משוב להתנהגותו ובכ� . ומגיבי� באופ� מותא� אליו

 . מאפשרת המש� עיבוד התכני� הטיפוליי�

 

מסייעת , פסיבית או אקטיבית, ההוויה הייחודית של בעלי החיי� –ד חוויות שחזור ועיבו. יד

   .מתו� עמדה של שליטה, תו� היפו� תפקידי�, ומאפשרת למטופל לשחזר ולעבד חוויות ותחושות

 

כמו ג� טיפול מיטיב של , תחושת קבלה שיוצרי� בעלי החיי� אצל המטופל –חוויה של תיקו� . טו

, כאשר בעלי החיי� מייצגי� חלקי� שוני�, מאפשרי� חוויות של תיקו�, המטופל בבעלי החיי�

 . פגועי� או חסרי� בעולמו של המטופל

 

של ,  בעלי החיי� מאפשרי� מפגש בלתי אמצעי– העלאה ישירה של תכני� מציאותיי�. טז

, ניותמי, יצריות, הזדקנות, תוקפנות, כגו� לידה, ע� מצבי חיי� מתו� מעגל חיי האד�, המטופל

.  במקרי� רבי�ונית� לגעת באופ� גלוי ולגיטימי בנושאי� הנחשבי� טאב, כ�. מחלות ומוות

, מאפשר הכרות טובה יותר ע� חלקי� אלו של העצמי, דר� בעלי החיי�, העיסוק בתכני� אלו

 .  לתו� עצמי אינטגרטיבי יותרוהפנמת� וויסות� וקבלת� , עיבוד�

 

 הקשר ע� בעלי חיי� והטיפול השוט� בה� מאפשרי� שחרור – �סובלימציה ועידו� של דחפי. יז

 .הפניית דחפי� תוקפניי� לעשייה ובנייה  , אנרגיה ופורק� לגיטימי לדחפי�
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במגע את� ובמשחקיות , חיי� בטיפול עשויי� לגרו� הנאה בעצ� נוכחות�  בעלי– הנאה. יח

 :שה� מאפשרי�

 .בעקבות ההנאה) מוטיבציה(מאפשרי� הנעה  .1

 . מאפשרי� שיפור ביכולת ההנאה אצל מטופלי� שיכולת זו נפגעה אצל� .2

� . הנאה יכולה לאפשר את עצ� קיומו של הטיפול וג� להוביל לשיפור כללי במצב הרגשי, כ

   

תחושת בטחו� אווירה של מוגנות וג� מאפשר ,  המטפל כשומר ומג� החיה– שמירה והגנה. יט

משפרת את יכולתו , יכולתו של המטופל לשמור על החיה, ס�בנו. אצל המטופל במטפל ובטיפול

, כמו כ�. לשמור ולהג� על עצמו ומחזקת את בטחונו העצמי ויכולתו לקחת אחריות על עצמו

 .מאפשרת לו לחוש מוג� ובטוח יותר, נוכחות� של חיות מסוימות והתייחסות חיובית מה� למטופל

 

ישנה השפעה פיזיולוגית ) לל מגע ופעילות את�כו(חיי�   לנוכחות בעלי– הפחתת חרדה. כא

האטת דופק , משמעותית על מדדי� המהווי� סימפטומי� של חרדה ולח+ כגו� הפחתת לח+ ד�

מאפשרת יותר פניות לתהלי� הטיפולי , ירידת הלח+ והחרדה ותחושת הרגיעה שבעקבותיה.  ועוד

 . ולעיבוד תכני� בו

 

הופכי� אותו למקור , החיי� ימיות של המגע ע� בעלהישירות והלגיט,  הפשטות– נחמה. כג

 .נחמה במצבי מצוקה

 

 

, עידית  דפני, עפרה תירוש, בראל�ענבר נתנס, אפרת מעי�, דקלה צור, תמר חזות: י "נכתב ע

 .פלס�ננסי פריש, הילה יוליוס, כרכו��ליאת הדרי, זהר גל, מירב בסר

 .2006יוני , ה תירוש ועידית ברילי עופר"ע, מעודכ� בהסתמ� על הערות הצוות הכותב

 


