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עובריםהפסיכולוגים

לווידיאומהקליניקה

*,11

imStmut

עמוקטיפול
רחוקבשלט
בקרבהתנגדותשלשניםלאחר
לטיפוליםהפסיכולוגיהבעולםרבים

וחוללההקורונהבאהמקוונים,
מקצועאנשיבתחום.מהירשינוי
משפיעכיצדמספריםומטופלים

לווידיאומהקליניקההמעברעליהם

מייקיןשירה

\~yהב־מערכתלקריסתעבר$TS1$]הב$TS1$

$DN2$]הב$DN2$עודישוהכלכלה,ריאות

שמושפעמשמעותיגורםו_

נוכחהקורונה,ממגפתישירות

מספיקנידוןולאכולנושלבחיים
הצעקניותהחדשותבמהדורות
הנפש.בריאותנגמרותוהבלתי

היציבלאדםגםסיבותחסרותלא

בי־לחרדהלהיכנסבנפשוביותר

מים

$TS1$בימים$TS1$

$DN2$בימים$DN2$,עוברבתנוחתלהתכרבלאלו

מהמיטה:לעולםיותרלצאתולא

החששהכלכלי,הוודאותחוסר

שללבריאותםהדאגהמהידבקות,

מהסגר,הקלסטרופוביהאהובינו,

וגו־שהולךהמשפחתיבתאהלחץ

בר,

$TS1$,וגובר$TS1$

$DN2$,וגובר$DN2$שלהמעקבמהגברתהפחד

ועוד.האזרחיםאחריהמדינה

הת־במוקדדיווחומארסבסוף

מיכה

$TS1$התמיכה$TS1$

$DN2$התמיכה$DN2$הח־שבוער"ן,שלהנפשית

לו

$TS1$החלו$TS1$

$DN2$החלו$DN2$ייעודישירותלהפעיל

הקורונה,עםרגשיתלהתמודדות

הפ־במספרמשמעותיתעלייהעל

ניות

$TS1$הפניות$TS1$

$DN2$הפניות$DN2$.כתיקונםבימים"אםלנזוקד
ביום,פניותלכ-053עוניםאנחנו

הת־קורונה׳בימי׳חרדהבתקופת

חלנו

$TS1$התחלנו$TS1$

$DN2$התחלנו$DN2$עלינוליום,פניות600סביב
התקבלוהאחרונהוביממהל-008
נטויהעודהידפניות.1,200מעל

בימיםלהשנזדקקמאמינהואני

המנה־ל"הארץ"אמרהשיבואו",

לת

$TS1$המנהלת$TS1$

$DN2$המנהלת$DN2$ער"ן,שלהארציתהמקצועית
הת־במוקדגםדניאלס.שיריד"ר

מיכה

$TS1$התמיכה$TS1$

$DN2$התמיכה$DN2$בשירותישנפתחהנפשית

כשבועייםלפניכלליתבריאות

יו"רוגםרבותפניותעלדיווחו

עלדיווחוהפסיכיאטריםאיגוד
בשלמיוןלחדריבפניותעלייה

חרדה.

כשאנחנועכשיו,דווקאאבל

אסורמתמיד,יותראותםצריכים

שלנוהמטפליםעםלהיפגשלנו

"ישהבריאותמשרדהנחיותולפי

פניםהטיפולפעילותאתלצמצם

למגפותבניגודלמזלנו,פנים".אל

הטכנו־הפעםהעבר,מןעולמיות

לוגיה

$TS1$הטכנולוגיה$TS1$

$DN2$הטכנולוגיה$DN2$ולמטפליםלצדנו,ניצבת

לעבוראפשרותישומטופלים
וידיאובשיחותמרחוק,לטיפול

המטפ־מרביתבשבילטלפון.או

לים

$TS1$המטפלים$TS1$

$DN2$המטפלים$DN2$נודעת.ולאחדשהקרקעזו

התנגדותשלשנים"לאחר

רביםבקרבמקווניםלטיפולים

הקו־הגיעההפסיכולוגיה,בעולם
רונה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$בתחום,מהירשינויויצרה

מהמשברשנולדהדרךקפיצת

עמיחייאירפרופ׳אומרוההכרח",

הפ־לחקרהמרכזראשהמבורגר,

סיכולוגיה

$TS1$הפסיכולוגיה$TS1$

$DN2$הפסיכולוגיה$DN2$בביתהאינטרנטשל

הר־בבינתחומילתקשורתהספר

צליה.

$TS1$.הרצליה$TS1$

$DN2$.הרצליה$DN2$המ־שמנחהממחקרכחלק

בורגר,

$TS1$,המבורגר$TS1$

$DN2$,המבורגר$DN2$שאלוןכשבועלפניהועבר
בישראל.פסיכולוגיםכ-07בקרב

כשנהלפניאםכיעולהמהסקר

השתמשולאמהמטפלים70%

8%ורקהווידיאובשיחותכלל

באופןלשוחחנהגומהמטפלים

בווידיאו,מטופליהםעםשוטף
מה־36%האחרוניםשבימיםהרי

מטפלים

$TS1$מהמטפלים$TS1$

$DN2$מהמטפלים$DN2$באופןמשוחחיםבמדגם

בווידיאו,מטופליהםעםשוטף
שלהראשוניםבשבועותואנחנו

המשבר.

בטיפולהמדהימה"העלייה

אתלהערכתימכינהגםבאונליין

מתק־טכנולוגיותלשילובהקרקע
דמות

$TS1$מתקדמות$TS1$
$DN2$מתקדמות$DN2$,אפליקציותדוגמתיותר
מדדיםאחריהעוקביםושעונים

מי־מדומה,מציאותפיזיולוגיים,

שחוק

$TS1$מישחוק$TS1$

$DN2$מישחוק$DN2$,"המבורגר.מוסיףועוד

המטפליםאתרואיםאנחנו"כרגע

ונדרשיםלמציאותמגיבים

לכליםלהסתגלרבהבמהירות

בעולםגםחדשים".וסיטואציה
יוזמותויותריותרעלמדווחים

טיפוליםשמציעיםארגוניםועל

מקוונים.

גירוייםהמון

מהקליני־המעברטבעי,באופן
קח

$TS1$מהקליניקח$TS1$
$DN2$מהקליניקח$DN2$,למסךעצמםמהחייםלווידיאו
במכשו־רצוףהטלפון,אוהמחשב

לים

$TS1$במכשולים$TS1$

$DN2$במכשולים$DN2$למטופלים.והןלמטפליםהן

למ־וצורךטכנייםבקשייםהחל

צוא

$TS1$למצוא$TS1$

$DN2$למצוא$DN2$הוויתורדרךאינטימי,חלל

הקליני־שלהסטריליהמרחבעל
קה

$TS1$הקליניקה$TS1$
$DN2$הקליניקה$DN2$"המ־אוהמטפלאתו"להכניס

טופל

$TS1$המטופל$TS1$

$DN2$המטופל$DN2$וכלהשלךהאישילמרחב

יצותתאוישמעשמישהובחשש

לטיפול.

בענייניםעיסוקהמוןיש"מום

לאזהאםעובד,זהאםטכניים

שני-ארתוראביאומרעובד",

מומחה.קליניפסיכולוגבאום,

זהאחדשמצדאשליהאיזו"יש

המט־כירגיללטיפולדומהמאוד

פל

$TS1$המטפל$TS1$

$DN2$המטפל$DN2$מולאחדנמצאיםוהמטופל

מרחקאיזהישעדייןאבלהשני,

עליו".לגשרקשהשלפעמים

בפ־מתמחהמטפלתגל,חן־לי

סיכותרפיה

$TS1$בפסיכותרפיה$TS1$

$DN2$בפסיכותרפיה$DN2$ביו־בשיטתגופנית

סינתזה

$TS1$ביוסינתזה$TS1$

$DN2$ביוסינתזה$DN2$ב"גלריה"(,)ועובדת
מערשלאמטופליםשישמציינת

הסשניםאתלהמשיךניינים

הפ־אתאוהביםלא"הםבווידיאו.

לטפורמה,
$TS1$,הפלטפורמה$TS1$

$DN2$,הפלטפורמה$DN2$אובדןעלמבכיםהם

"ישמסבירה.היאהאינטימיות",

אתלשנותמעונייניםשלאכאלה

הקלי־עלולוותרהטיפולחוויית
ניקה.

$TS1$.הקליניקה$TS1$
$DN2$.הקליניקה$DN2$,המ־את׳להכניס׳בשבילם

טפל

$TS1$המטפל$TS1$

$DN2$המטפל$DN2$מאץ"׳.טוזהשלהםלבית
המומחההקליניהפסיכולוג

"בטיפולכימוסיףבירומיוסים

דברים.מיניכלמאבדיםבווידיאו

המון־משתמשלמשלאני

בהיפנוזה,

$TS1$,המוןבהיפנוזה$TS1$

$DN2$,המוןבהיפנוזה$DN2$אפשריבלתישזה

טיפול,שלסוגבכלאבלבווידיאו.
בקליניקהגירוייםהמוןיש
שפתבחדר,הטמפרטורהריח,

הקול,אתרקישבווידיאוהגוף.
דורשזהוהאינטונציה,התמונה

אתבטיפולכשאתהסתגלות.

בווידיאואבלהחדר,כלאתרואה

מראהאניפריים.רקרואהאת

וכמההכתפיים,עדהפניםאת

משפיעוזההמצלמה,ממנירחוקה

באמימשמעותיגםזההקשר.על

המטופלרגילבטיפוללמי

זהאניכזוםבטיפוללמטפל,מגיע

המפגש.שלההזמנהאתשפותח

אושכחהמטופלרגילכשבטיפול

אנחנולמפגש,להגיערוצהלא

בתוךהזההמקוםאתמאפשרים
שפונהזהאניאםאבלהטיפול.

אתמאפשרפחותזהאליו

הזו".ההתנהלות

הארץ,ממרכז35בןפליקס,
שנתייםכמעטכברבטיפולנמצא

"בע־למעבר.להסתגלומתקשה

בר,

$TS1$,בעבר"$TS1$

$DN2$,בעבר"$DN2$לע־הציעהכשהמטפלתתמיד
שות

$TS1$לעשות$TS1$
$DN2$לעשות$DN2$היינוכשלאבווידיאוטיפול

פנים,אלפניםלהיפגשיכולים
אפק־לאלינראהזהכיסירבתי

טיבי",

$TS1$,"אפקטיבי$TS1$

$DN2$,"אפקטיבי$DN2$הואעכשיו,אבלאומר.הוא

הקיצו־הנסיבותבעקבותמוסיף,
ניות

$TS1$הקיצוניות$TS1$
$DN2$הקיצוניות$DN2$דבריםהרבהכךכלוכשיש

וידיאושיחת"גםעליהםלדבר

ני־שניאחריכלום".עלעדיפה

סיונות,

$TS1$,ניסיונות$TS1$

$DN2$,ניסיונות$DN2$רוצהשהואבטוחלאהוא

שבווידיאומרגיש"אנילהמשיך.

ודע־ריכוזפעמיםהמוןמאבדאני

תי

$TS1$ודעתי$TS1$

$DN2$ודעתי$DN2$,שקורהדברלאשזהמוסחת
תפ־אפילופנים.אלפניםבטיפול

סתי

$TS1$תפסתי$TS1$

$DN2$תפסתי$DN2$בווט־הודעותבודקעצמיאת

סאפ

$TS1$בווטסאפ$TS1$

$DN2$בווטסאפ$DN2$קשהנוראטיפול.כדיתוך
במסך".להתרכז

גיליהקליניתהפסיכולוגית

אתעשורלפניכברשהקימהאגר,

ומ־פסיכולוגיםקרוב""טיפול

טפלים

$TS1$ומטפלים$TS1$

$DN2$ומטפלים$DN2$שהמ־מסכימהבווידיאו

עבר

$TS1$שהמעבר$TS1$

$DN2$שהמעבר$DN2$פניםאלפניםטיפולבין

להיותעלולמקווןלטיפול

"כשעובריםטראומתי.

תחושהישלווידיאומהקליניקה

אומרת.היאבתנאים",הרעהשל

שפתאתלראותאפשרות"אין

נעיםטיפוליחדראיןהגוף,

ההעברהסוגיאליו.להיכנס

ולווידיאולקליניקהשאופייניים

אויותרטוביםלאאחריםהם

זהלכןאחרים.אלאיותררעים

אתפגשתפתאוםכאילומרגיש

זהקפה,בביתאובבריכההמטופל

אלמ־מפגש.שלאחרכסוגנחווה

נטים

$TS1$אלמנטים$TS1$

$DN2$אלמנטים$DN2$בקליניקהשהתעוררו
מעברזהלאיבוד.הולכיםפתאום

מטלטל".

יותריעיל

שפע־טוענתאגרזאת,ובכל

מים

$TS1$שפעמים$TS1$

$DN2$שפעמים$DN2$עלעדיףאונלייןטיפולרבות
"התיאוריההמסורתיהטיפול

על"בהתבססגורסת,היאשלי",
ניסיוןשנותועשרמטופליםאלפי

עשרותשלצוותהנחיתיגםשבהן

שזהרקשלאהיאמטפלים

אפילוזהרבהבמידהמאוד,יעיל

יותר".יעיל

אונליין?לטיפולהגעתאיך
זהאתהיהכשלא"התחלתי

כשלמדתיבכלל.בכללבארץ

שלמדהשליחברהפסיכולוגיה

היתההיאלדיכאון.נכנסהבחו"ל

שהתההיאאבלטיפול,צריכה

בע־פסיכולוגיםבהשאיןבמדינה

ברית

$TS1$בעברית$TS1$

$DN2$בעברית$DN2$אזבאנגלית.לאואפילו

פסיכו־מינילכללפנותהתחלתי

לוגים

$TS1$פסיכולוגים$TS1$

$DN2$פסיכולוגים$DN2$,הסכיםלאאחדואףבארץ

נאלצההיאמקוון.טיפוללעשות

ולחזורהלימודיםאתלהפסיק

שמתישהוהחלטתיואולארץ,

אעשהאניללמודאסייםכשאני

עשיתי".כךואכןמיזם.כזה

בממסדזהאתקיבלואיך

הפסיכולוגי?

לאבארץשניםהרבה"לאורך

כיהתנגדו,ואפילובווידיאוטיפלו

מאודקשההפסיכולוגילממסד

התחילכשזהוגםשינויים,לקבל

בארץבחו"לפופולריותלצבור
חש־היומקובל.היהלאעדייןזה

דנים

$TS1$חשדנים$TS1$

$DN2$חשדנים$DN2$.הלךזהלאטלאטכלפיי
ויותרויותרפופולרי,יותרונהייה

בש־מקווןלטיפולעברומטופלים

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$.מש־סביבועכשיו,האחרונות

בר

$TS1$משבר$TS1$

$DN2$משבר$DN2$,בבתנאלצוכולםהקורונה

מאחרהשינויאתלעשותאחת

צוותים,בהכשרתמומחיתשאני

מר־מנהליעשרותאליהתקשרו

פאות

$TS1$מרפאות$TS1$

$DN2$מרפאות$DN2$אתלהכשירשרצומבוהלים

אחת".בבתהצוותכל

אגרשעשתההראשוןהדבר

למט־הדרכהסרטוןלהקליטהוא

פלים,
$TS1$,למטפלים$TS1$

$DN2$,למטפלים$DN2$החיבורלשיחזורעצותעם

"המטרההווידיאו.בתוךלמטופל

ושאנ־הרתיעהאתלהורידהיא

שים

$TS1$ושאנשים$TS1$

$DN2$ושאנשים$DN2$כיהטכני.הא׳־ב׳אתיבינו

לאאתהאםלרגשי.קשורהטכני

בווידיאו,עיןקשרליצוריודע

עלהמטופלעםולדברנכוןלשבת
יהיההווידיאושלהקשיים

מכילטיפוליקשרלשמרקשה

זמן".לאורךומחזיק

זהבטיפול,44בתרננה,

פחות"היאשנינו:שלוש

רכהיותרהיאבי.נוזפת

אליהבאהכשאניאלי.

שוטיםגםלימביאההיא

עכשיו,אבלהראש,על

הרבההיאבווידיאו,

אלי"אמפתיתיותר

חוסרשבעיניהמדגישהאגר

וידיאושבשיחתהמובנההנוחות

מגיע"כשאתהיתרון.דווקאהוא

נעיםזהמישהושללקליניקה

אתאיןבווידיאובטיפולומרגיע.

אתליצורכדיאזהזו,הנוחות

צריךהמטופלהשינוי,שלהאפקט
אלפניםבטיפוללעבוד.באמת

האםלךמתערבבלפעמיםפנים

פנימיתעבודהעשיתכילךנעים

אתשמקבליםלמקוםהגעתכיאו

נינוחמקוםנעימה,בצורהפניך

ושקט".

העו־הואמבחינתהיתרוןעוד

בדה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$שלבביתמתקייםשהטיפול

שהואלומד"המטופלהמטופל.

הזה.במרחבגםטובלהרגישיכול

שלי".במרחבהתחוללהשינוי

במעברהמטפלשמשקיעהמאמץ

הואגםותורםניכר,הואלווידיאו

לרובבווידיאו"טיפוליםלטיפול.

המ־ואזאילוץ,מתוךמתרחשים

טופל

$TS1$המטופל$TS1$

$DN2$המטופל$DN2$דברעשהשהמטפלמרגיש

מתחילהטיפולבשבילו.דופןיוצא

זההמטופל.שלתודהמהכרת
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המרוחק''המטפלמחווייתשונה

משהוגםישנפרד.כיסאעלשיושב

המרחבעלשהאחריותבכךחזק

והמטופלמשותפתהיאהטיפולי

עלאחראיהואגםאקטיבי.יותר

מאודוזההטיפוליתהסיטואציה

עכשיופופולריתלעמדהמתחבר

עלשמדברתהפסיכולוגיהבתחום

הםהמטופלוגםהמטפלשגםזה

עלשמשפיעמודעלאעםישויות

המחבווידיאובטיפולשניהם.

יכולהמטופלהזההדברשלשה

למצלמהלהתקרבמהמטפללבקש

שנינושבההזולעמדהסימבוליוזה

הזה".במרחבערךשווי

במעבריתרונותמוצאתגלגם

לפניבזוםטיפלתי"לאלווידיאו.

בהחדש.ממשממשהיההכל

לטפלחששתיממשתחלה

אופרטיתפינהליאיןכיבית

לעבודצריכהוהייתיעבודהחדר

זהאבללגיטימי.מרחבוליצור

לב"שמתיאומרת.היאהצליח"

נקודתלימאפשרדווקאשהזום

אותיהניעממשזהחדשה.מבט

וכליםיצירתיותדרכיםלמצוא

ישלמשלהטיפול.בזמןחדשים

הביתבתוךבעצםשאניהענייןאת

להכירלומדתאניהמטופל.של

אפשרשלו.הביתאתהסביבהאת

שנמצאיםאובייקטיםלשלוף

גםבטיפול.בהםולהיעזרבבית

וסבלניתגמישהיותרנהייתאני

הטיפוליבמרחבלשינויזהאם

בשעה".אובתאורה

הארץממרכז44בתרננה

שניםשלושזהבטיפולשנמצאת

למרותממשיךעדייןשהואשמחה

הראשונה"בפעםההגבלות.

בווידיאוהמטפלתאתשראיתי

בחדר"איתיהיאכאילושמחתי

אתשומעת"אניאומרת.היא

ומקבשלהוהמימיקהשלההקול

תחזההאםשלה.לביתהצצה

אותי.ניחםמאודזהאבללא.ליף

יותראיתילדברמאפשרתגםהיא

רבעעודכיף.שזההרגילמהזמן

מוסיפהרננהדקות".02שעה

עושהשהמטפלתמכךשהתרשמה

בקשב"היאיעבוד.שזהכדימאמץ

ומודדתאותירואההיאכישיא

במובןאזומניירהמימיקהכל

לבושמתיחדהמאודהיאהזה

יותרהיאבי.נוזפתפחותשהיא

היאאליהבאהכשאניאלי.רכה

הראשעלשוטיםגםלימביאה

הרבההיאבווידיאועכשיואבל

שאניזהגםאלי.אמפתיתיותר

קטעזהשלההביתאתרואה

אנימדהים.דידברוזהמטורף.

ישבגדיםאיזההחדראתרואה

עלהדפיםואתהמנורהאתלה

לאזהאבללי.מוזרזההשולחן

אנימשונהמאודזהלי.מפריע

מזה".מתפעלת

מבוססיםפחדים

מטפבפנישניצבאתגרעוד

סוגיםעםההתמודדותהואלים

ובדידותחרדהשללגמריחדשים

אביעדקורונה.לימישייחודיים

ונאוסיניתברפואהמטפלחזן

הראשבשבועאומרהומנלוגיה

עםהשיחותרובנסובולהסגרשון

הוודאות.חוסרסביבהמטופלים

זהברור.מספיקהיהלאדבר"שום

אסורלצאתמותרשלברמההיה

זההיוםאבללטפלמותרלצאת

הבנוכברברוריותרקצת

בביתנישארהקרובשבחודש

השאלעלותהתחילוועכשיו

בתוךההתמודדותשללות

שגילדיםיחסיםהסיטואציה

הפהילדים.מולגבולותיום

כברהםאבלקיימיםעדייןחדים

כברהמטופליםמבוססיםיותר

וקלעיבודשלשלבאיזהעברו

הואהאםהפחדאתלהגדיר

רוחני.אוחברתיבריאותיכלכלי

שיאיזשהועכשיוממשעובר

כמוהמצבעםלהתמודדותנוי

כרגע".שהוא

הקושבעקבותמסכיםבירומי

הכפויהההישארותובעיקררונה

סוגיותגםעולותפתאוםבבית

בעבודהפחות"מתעסקיםאחרות.

זוגיותשלבבעיותיותרמתעסקים

נפערשפתאוםבריקאווילדים

בתפקוד".אחרקושיאו

שהמצבכאלוישאחרמצד

שניבאוםטוב.להםעושהדווקא

שהמצבכאלהשיששבעודאומר

חרדותאצלםמעוררהנוכחי

ישלטראומותוטריגריםכאון

לרווחמסייעדווקאשהואכאלה

נוראפשוט"זההנפשית.תם

לסיטואציהמגיבאחדכלאישי

"ישמספר.הואאחר"באופן

אצלםמפחיתדווקאשזהשים

ממוקדיםנוראהםכימפטומים

ובניהולועכשיוובכאןבעשייה

שיפוררואהבירומיגםהמשבר".

"ישמהמטופלים.חלקבקרב

המוןישטוב.להםעשהשזהלה

שבטוOMOFשחייםאנשים

אניורקמתקדםהעולםש'כלחים

ועכשיולתפקד'מצליחולאסובל

העוכלקופאהעולםפתאום

"פתאוםאומר.הואמחכה"לם

גםגםלרוץ.צריךולאנרגעהכל

דיכאונייםשהםשחשבואנשים

שהםגילוהקורונהעםועכשיו

שהםפתאוםלמותמפחדים

לחיות".רוציםכןדווקא

תמילהציעאפשרבכללואיך

מחרדותשסובליםלמטופליםכה

המטפכשגםוההסגרמהקורונה

חוסרמאותוסובליםעצמםלים

כל"לאורךבדיוקופחדיםודאות

אתחוויםואניהמטופליםהדרך

לי"אבלחזן.אומרדברים"אותם

להסתיכולתיותרטיפהאולי

עםמדבראניכימהצדזהעלכל

פרופורציה.ומקבלאנשיםהרבה

הכלליםשהפחדיםמביןאתה

עלפוסחלאזהלכולנומשותפים

ברמןאתהאםמשנהלאאחדאף

שניעליון".שופטאביבבתל

לדברפשוט"צריךמוסיףבאום

טאבולאזהזהאתלבחוןזה

מזה.להתעלםמהאיןשםנוכחזה

נסיבות.אותןעםמתמודדיםכולם

בכךהמטופליםאתמשתףאניגם

הצורךיהיה.מהיודעלאשאני

המלקבלזאתבכלהואשלנו

במהלהיאבקהקיימתציאות

מהאתולקבליכוליםשאנחנו

שלא".

והקשייםהחסרונותלמרות

המטפליםכללווידיאושבמעבר

הטיברצףלפגועממליצים

אונליין.בטיפולולהמשיךפולי

חשובפסיכולוגי"טיפול

חרדותישאםכזובתקופהווקא

שמשותףמשהושזהלהביןצריך

צורךמרגישיםואםלכולם

לפנותאפשרבזהלטפלשיו

"וגםבירומי.אומרולהתייעץ"

לפהווידיאואתאוהביםלא

המבתקשורתלהישארחות

ממשיכיםעדייןהחייםטפל.

העולםבמיוחדקופאיםלאחנו

כימוסיףשניבאוםהפנימי".

איבדואומובטליםאנשים"המון

אזמהפרנסהמשמעותיחלק

אוהנחותלבקשומקובלאפשר

באותהכולנובתשלום.דחייה

"למרותמסכמתסירה".

הבסיסבווידיאוסרונות

הטיפוליוהבסיסלאינטימיות

ומטופל.מטפלביןהקשרהוא

אפשריוזהלשמורחשובועליו

אלה".בימיםבמיוחד

שניבאוםארתוראבי
"כלקליניפסיכולוג
לסיטואציהמגיבאחד
אנשיםישאחר.באופן
אצלםמפחיתדווקאשזה
נוראהםכיסימפטומים

ובכאןבעשייהממוקדים
המשבר"ובניהולועכשיו

דץאיילצילום שניבאוםאבי

אורבךדבורהצילום אגרגילי
מאמןליאתאיפור

בירומיוסים

פסיכולוגיתאגרגילי
מגיע"כשאתהקלינית
זהמישהושללקליניקה
בווידיאוומרגיע.נעים

אזהזוהנוחותאתאין
האפקטאתליצורכדי
המטופלהשינוישל
לעבוד"באמתצריך
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