
 בעולםתרפיה במוזיקה און ליין בימי התפרצות מגיפת הקורונה 

המטפלים במוזיקה להתמודדות חדשה בכך  ביאה את קהילתהתפרצות מגיפת הקורונה בעולם ה

ת הטיפוליות המאמר בא לתאר דרכי התמודדות עם חלק מהדילמואון ליין. הפך לטיפול במוזיקה שה

המתח בין ה"צורך" של המטפלים לטפל לבין האפשרות ם: שעולות בעקבות השינויים המתרחשים בעול

של המטופלים להמשיך טיפול בנסיבות שנוצרו, המאמץ של מטפלים לגייס כוחות כדי לשמור על תודעה 

צלולה כאשר הם בעצמם בעיצומו של משבר והרצון לשמור על הזהות המקצועית של תרפיה במוזיקה גם 

וטיפולים  אי ההשלמה עם טיפולים שחייבים להימשךמה ובטיפול און ליין. לצד אלה גם ההשל

 . בכל אחתקטגוריות שונות 5 - לטיפולים תי את הלקיח. שההסתגרות בבתים מאיימת על המשכם

 תובנות שימושיות. און ליין. מצורפות גם  במוזיקה לטיפולההתמודדות ו בקצרה המעבר יםמתואר

 :חיפוש אחר בהירות עצמית -מהסתגרות להתכנסות 

ין טיפולים פרטניים בילדים ונוער לבין , אני נע בזיקה ותנועה שמטפל בקליניקה פרטיתכתרפיסט במו

טיפולים קבוצתיים וסדנאות לאוכלוסיות שונות ומשתנות. המגיפה קטעה את מרבית הטיפולים בקליניקה 

כה בי בכל קנה מידה. מקצועית, כאב וצער רב עולים לה באופן חד וכואב. המצב המטלטל היומחוצה 

יק או להשתנות ללא היכר. לצד זה, המקום והתפקיד לנוכח תהליכים טיפוליים עמוקים שנאלצים להפס

. חוסר הבהירות הכלכלית, מקצועית/תעסוקתית שלי כמטפל מאוימים וישנה תחושה של איבוד זהות

  מאיים גם הוא על המשך הטיפולים.גם של המטפלים בעצמם, שהוא כרגע נחלת הכלל, 

וצות לקב צורפתי המטופלים.מלמעט תגובת החרדה שעלתה בי, לוותה בהצפה גדולה מכל החזיתות, 

בכל קבוצה אנשים  לגיטימי. לי שנשאלתי, כאילו שבמצב חירום אובדן הפרטיות זה דברשונות במדיה ב

היה נראה שהמגמה הינה  .הפעלה כדי להגיב למגיפה מעלים פרוטוקולים, רעיונות תפקודיים והוראות

 נדם.  -לעומת זאת, קולם של המטופלים  להמשיך לטפל ויהי מה.

, ביומיום אבא נוכח מרות היותילהתעסוקתי מחד וההסתגרות עם בני ביתי מאידך, היו מציפים.  השקט

נוכחות שלי כ"אבא" בבית התערבבה עם "זהויות מקצועיות" אחרות, כגון מחנך, מנהל, מורה לספורט, ה

למעבר את המטופלים למצב של סגר ו מאמן ומדריך חוגים שונים, טבח ועוד. כמטפל, הספקתי להכין

טיפול און ליין. אבל הרגשתי שכל מהלך טיפולי אמיתי לא יכול להתקיים לפני שאני לוקח את ל אפשרי

 הרגשתי שעליי להתרגל בעצמי למצב ולטיפול מסוג חדש להבין מה קורה איתי ועם משפחתי. הזמן

אלא שעמדה שמכוונת פנימה ומרשה  .וחיפשתי את הדרך להפוך את ההסתגרות להתכנסות

של המטופלים,  קט והבלבול והתדהמההתכנסות וחיפוש אחר הקול הפנימי הייתה בקונפליקט עם הש

 שלא דיברו על אופן המשך הטיפול. 

ן קצרים, אפילו קצרים מאד, כדי לשמר תחושה של רצף. ואני כשלב ראשון, החלטתי לקיים מפגשי און ליי

ולהרגיש, בקושי רב, את תגובת המטופלים שלי ומשפחתם. ניסיתי להבין נזהר מלכתוב "רצף טיפולי". 

תנגדות עצומה להמשיך לטפל "כרגיל" און ליין. לא הירשתי לעצמי לפעול לפני חשתי בתוכי הבמקביל, 

שאני מבין מה קורה איתי ולפני שהתודעה שלי מתנקה ומפנה את עצמה להמשיך. שאלתי את עצמי: מה 

מתאים לי? עם מי מתאים לי? כמה מתאים לי? מה לא מתאים לי? איפה בטוח לי? עם מי בטוח לי? 

כלל להמשיך להעניק טיפול במצב חירומי שכזה? שאלות דומות עלו לי ביחס למטופליי: האם אני יכול ב

למי זה מתאים? איך זה מרגיש להם לעבור לטיפול כזה? מה מתאים להם? מה יהפוך את המרחב 

לכל אלו נלווה הערפל הכלכלי המוטל על לבטוח? האם הם מסוגלים להיות בעמדה של קבלה של טיפול? 

, שהיא מבוססת על משחק במרחב כיצד אוכל להמשיך לקיים את הקליניקה שלי :ו בי שאלותרובנו. ועל

בימים כאלה יכול ימשיכו את הטיפולים, ש? איך משפחות יכולות לעמוד בתשלומים והאם בכלל ונגינה

 . אליהןעדיין בהקשבה  שאלות שאניאלו  להיחשב ל"מותרות"?

ברור צריך להעביר מסר . להמשך קיומם של טיפוליםג העמדה שלי היא שבתקופה כזו צריך לדאו

הקטגוריות יכולה לעזור להבין שישנם  5 –החלוקה ל  הכלכלי.מצב לא יפסיק בגלל השהטיפול למטופלים 

ריך לנסות למצוא את הדרך שצטיפולים הם, און ליין. לצידבהצלחה אפשר לקיימם יקה שבמוז טיפולים

 .כל להכיל והם יופסקוטואלי לא יוהמרחב הויר, אבל גם טיפולים שלהמשיך
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 קטגוריות: 5 –הטיפולים חולקו ל 

 הטיפול כמכונת הנשמה .1

 הטיפול כמקור החזקה והעשרה .2

 הטיפול כמקור להתבוננות מצמיחה .3

 ל ממוקד בשליטה, ויסות וכוחותהטיפו .4

 זמן קסום-הטיפול כמרחב .5

, והסיווג הוא תוצר של בולטות נרטיב טיפולי מרכזי. בכל הקטגוריות קשורות זו לזו ומכילות זו את זו 5

טיפול נבחנו הקריטריונים הבאים שהשפיעו על המשך/הפסקת הטיפול: מידת הכרחיות הטיפול, מידת 

 , אךקיימים קריטריונים רבים אחריםאמנם הטיפולי. הקשר הטיפולי והסטינג  האפשרות ליישם באון ליין,

 , תובנות ופתרונות. כמו כן, הודגשו אתגרים. שגובשווהבולטים דיים אלו הקריטריונים המיי

 

הטיפול הכרחי, אפשרי ליישום, הקשר הטיפולי מבוסס והסטינג  –הטיפול כמכונת הנשמה  .1

 :המעבר לטיפול און ליין נוח ומוצלח –ברור 

המקבלת טיפול ביתי , 8מגיפת הקורונה והטלת הסגר איימו לסיים טיפול במוזיקה לילדה מונשמת בת 

שנים. בשל תסמונת גנטית נדירה, לילדה מגבלת תנועה קשה והיא מנוטרת למכשיר הנשמה  3מזה 

ומעקב מהלידה. הקשר הטיפולי הטוב שנוצר מאפשר משחקי דימיון באמצעות תוכנת מחשב ולסירוגין 

ים והתפתחויות, ה"טיפול משחק דמיוני חברתי של "מפגש קבוצתי" של דמויות שונות מחייה. פתוח לשינוי

הקבוצתי" מאפשר חגיגת ימי הולדת ומסיבות הכוללות בחירת שירים, ברכות ואיחולים, תובנות על 

החיים ומשחקי חברה. בתושיה רבה, מגלה הילדה דרך אחד המשתתפים המונשמים האחרים שילדים 

שורת העיקרית של הילדה בלב ובראש. רק צריך להגיד להם "להרים מתגים". התק –מונשמים גם שרים 

בוואטסאפ. בשיקול דעת משותף עם  ברמה גבוהה מאד הינה דרך הבעות פנים, הבעות קוליות וכתיבה

להציב שני מכשירים ההורים והילדה, הוחלט לנסות לערוך מפגש טיפולי און ליין. המטפל הציע 

דאו של פניה. הטיפול יצא לדרך המעודכנים עם "זום", אחד לתקשורת כתובה ואחד לקבלת תמונת וי

 ועלה לאוויר בפעם הראשונה וכך עברה שעה טיפולית איכותית נבחרו שירים, הודלקו מתגים ושרים.... 

ים. עבור ההורים במקרה הזה, הטיפול נחשב להכרחי מכיוון שהמטופלת נוהגת לוודא שהוא אכן מתקי

במצב של טיפול און ליין תידרש נוכחות של אחד ההורים  אולם, ין השאר מפנה אותם לענייניהםהטיפול ב

ברקע )בשל מצבה החירומי התמידי(. קיים סטינג ברור ומובנה שפתוח לשינויים והתפתחויות. המרחב 

הטיפולי הפיזי בטוח עבור המטופלת )החדר שלה( ועבור המטפל )הקליניקה(. גם הסביבה המוזיקלית 

מצעים הדרושים לשיר ולנגן והמטופלת יכולה לבקש שירים ישנים בטוחה באופן הדדי: למטפל הא

 וחדשים או לבקש מהמטפל שיר חדש. 

מידת הכרחיות בינונית, אפשרי ליישום, הקשר מבוסס  –הטיפול כמקור החזקה והעשרה  .2

 המעבר לטיפול און ליין נוח ומוצלח:  –והסטינג ברור 

, שנמצא בטיפול זו 8.5ל טיפול במוזיקה ותנועה לילד בן כפוי לטיפול און ליין מטיל את צילו עהמעבר ה

השנה השנייה. דימוי עצמי חיובי, התקשרות בטוחה עם הגוף ובנייה מחדש של נרטיב אישי מחוזק 

ואותנטי על הפרק. הילד נמצא בעיצומו של מסע קסום ומופלא של התחברות לעצמו בו הוא מספר את 

בילדותו ועכשיו הוא עסוק בהצלת היקום כולו. הסיפור סיפורו של דרקון שנשלח לכדור הארץ 

האפוקליפטי התגבש חודשים לפני התפרצות מגיפת הקורונה. הוא עשיר בתימות טיפוליות, של מציאת 

כוחות מול פלישה והרס, התגברות וניצחון מול אובדן וחולשה, ורווי במאבקים של הטוב ברע. הסטינג 



במרחב, כזה המאפשר התפרצות אנרגטית לצד תכנון ותחכום  הטיפולי ברור: משחק כדור תחרותי

תנועתי במקביל לרגשות הנלוות למשחק "אמיתי" של ילדים. לאחר מכן, ציור של סצינה מהסיפור ואז 

של הסיפור. בשיחה  2של החלק ה  2הלחנה, תזמור וניצוח פרי המצאתו של הילד. אנחנו בפרק ה 

 –לנסות בהדרגה את המעבר לטיפול און ליין. עולות שאלות רבות  משותפת שערכנו, הוא והוריו בוחרים

האם נצליח לעבור את הטיפול ללא החלק התנועתי הרב משמעות עבור הילד? איך נמשיך את סיפור 

 היצירה של הנפש שלו? איך נשלב נגינה? 

ה הצעה מכיוון שגם המטפל חש ספק לגבי מידת ההצלחה להמשיך את סיפורו של הדרקון, הוא מעל

דקות את הטיפול, ליומיים בשבוע. לפני הפגישה הטיפולית מקיימים  22פרקי זמן קצרים של  2לחלק ל 

שיחה קצרה בוידאו להתרגלות ובימים הבאים הטיפול יוצא לדרך ב "זום". מתגברים על בעיות קליטה, 

הסתיים. המטופל, מתגברים על החרדה הנלווית וכאשר המטופל ניגש לעמול על יצירתו הזמן עומד ל

מאוכזב, מעוניין להמשיך. בהחלטה משותפת, ממשיכים לשעה טיפולית שלימה. המטופל מצויד עם אורגן 

חשמלי פשוט להפקת המנגינות ועומדות לאפשרותו לבקש מהמטפל להקליט מנגינה בכל כלי שיש 

 בקליניקה, או לאלתר כלי נגינה ביתיים בחדרו. 

" מההנשכול לקבל סדר עדיפות נמוכה יותר. הוא שונה מהדימוי של "מכונת בימים טרופים אלו, הטיפול י

המסע המיוחד של הילד יכול בקלות לבוא לסיומו. אולם קיימת הקשבה והבנה של העולמי, ועקב המשבר 

ההורים שמסע הנפש של ילדם צריך ויכול להמשיך. הקשר הטיפולי המבוסס וסיפור המסגרת שנוצר, 

 ול און ליין.פותחים אפשרות לעבור לטיפ

מידת הכרחיות בינונית, קשה עד בלתי אפשרי   -הטיפול כמרחב להתבוננות מצמיחה  .3

 –ליישום, אינטימיות בקשר במוקד הטיפול והקשר מבוסס תנועה ומוזיקה, הסטינג משתנה  

 הטיפול בסכנה ויש ספקות אם נצליח למצוא את הדרך להמשיך

, שנמצא שנה רביעית 13תגבש בקלות בטיפול בנער בן מעבר חלק יחסית כפי שתואר עד כה איננו מ

בטיפול. בעוד מידת ההכרחיות של הטיפול פחתה בימים אלו באופן משמעותי, להורים ברור שהטיפול לא 

יכול להיפסק בשלב זה. אבל הקושי לעבור לטיפול און ליין מגיע מצידו של המטופל, שמתקשה 

רו הצמיחה מגיעה מהתבוננות פנימה. והדרך פנימה נפתחת באינטימיות, ביצירת ובהחזקת קשרים. עבו

דרך האזנה לשירים והרבה תנועה. קיים צורך חזק של המטופל בנראות של הגוף ושל הצרכים הרגשיים 

ובשיקוף המקדם בהירות עצמית. מפגש אחד לפני שמגיפת הקורונה מכה בכולנו, התפתחה סצינה של 

טופל לא להטביע כדור לסל כדי שלא ייפגע וכדי שלא יקרה "התנגשות אמפתית": המטפל מבקש מהמ

נזק לסל העדין. המטופל לוקח קשה את הדברים. משתתק ונשכב על הפוף, "מוריד מסכים" ומנתק מגע. 

זהו אחד המנגנונים שקשורים ישירות להיותו בטיפול. אלא שבפעם הראשונה בתהליך הטיפולי, המטופל 

ת. נאבק בעוצמה עם עצמו, ומצליח לספר על רגשותיו דרך קלפים: "שום מקיץ לרגע של התבוננות פנימי

 דבר"! 

בטיפול זה הסטינג מתפתח באופן ספונטני בהתאם למטופל. העבודה הטיפולית עוברת דרך נוכחות "רגע 

אחרי רגע" ואיתור פעיל של המקומות שבהם אפשר לעבוד על הקושי באינטימיות ובהכרה ומקום 

ת עצמית וגם הכרה בחשיבות של אחר משמעותי בחיים. הנעת התהליך הטיפולי לרגשות, התבוננו

להמשכיות דרך שיחות וידאו איננה מתגבשת. בטח שלא מצד המטופל וגם לא ממשפחתו. הטיפול באיום 

איך יחזיק את הקשר דרך וידאו כאשר הקשר  –של התמוססות. גם אצל המטפל עולות שאלות וספקות 

אומצת כל כך? בימים שלפני הטיפול המשפחה איננה יוצרת קשר. המטפל מחליט בחדר דורש עבודה מ

לחכות ומתקשר למחרת הטיפול )שלא התקיים( כדי לברר עם ההורים כיוונים ונכונות. בשיחה מתגלה כי 

המטופל לא התעניין ולא שאל או התייחס להיעדר המפגש. עולות שאלות: האם בכל זאת חווה המטופל 

נפגשו? מדוע אחרי כל כך הרבה שנים של טיפול לא התעניין ולא יזם...? מה החשיבות של נטישה כשלא 

המטפל בתוך חייו? האם זה מעיד משהו על הטיפול או שזהו חלק מהמצב הבלתי אפשרי שנוצר? איך 

נער שמתקשה לקיים שיח כזה בחדר הטיפול, עם כל און ליין עם אפשר יהיה לברר את הנושאים הללו 

הטיפול הזה מסומן כטיפול בסיכון להפסקה, בדיוק ברגע של פריצת דרך האמצעים לרשותו? 

 משמעותית. 



קשה עד בלתי אפשרי מידת הכרחיות בינונית,  - כוחות, ויסות, בשליטה ממוקד הטיפול .4

טיפול הפסיק, טיפול אחר  –תנועה ומוזיקה, הסטינג משתנה  מבוסס על קשר ליישום, ה

  בספקעומד 

מופסקים עם הטלת הסגר. שני מתבגרים שהצליחו בגילאים שונים, שני טיפולים שונים, בשני מתבגרים, 

תחושת להשיב את תחושת השליטה בחייהם והחלו לחוות ולתפוס עצמם באור חיובי. אלא שגיבוש 

נעשו בחדר הטיפול שמאפשר פריקה היכולת לווסת רגשות ומחשבות הבסיסית ועימה  השליטה

ות, התפרקות מיטיבה ובנייה מחדש. גם במפגש פרונטלי הדיבור לא בא בקלות ולעתים מאיים והתפרצ

על הברית הטיפולית "כאן לא חייבים לדבר...כאן אפשר להיות במנגינה...כאן אפשר לתת לגוף רשות 

 להתפרץ". 

גר שנוטה עם מתבותנועתית קטע בשלב בו מתחילה עבודה קולית ונ טיפול אחד מסתיים באופן מיידי

השני, לשבור משלב במעבר לפזמון )תהליך המסמן לעתים קרובות עבודה עמוקה על טראומה(. הטיפול 

שליטה וויסות רגשות וקשיים ב עם ילד, בתחילת גיל ההתבגרות,נקטע בשלב בו  ,חרב מונחת על צווארו

המלודי ואת השמירה הצליח לאחר שנה של טיפול ללמוד מנגינות של שירים מוכרים: את המהלך  תעצמי

על הפעמה )תהליך המעיד על התייצבות רגשית, שליטה ברגשות, בטחון, התקשרות טובה לעצמי, 

בשני הטיפולים היצירה המוזיקלית המשותפת )אימפרוביזציה, שירה, האזנה( עומדת  התגברות וחוסן(.

המטופלים בחדר קורס. במרכז. מעבר לטיפול און ליין משמעו שהמרחב המציל, המרפא והמגשר שמצאו 

 זהו המרחב שעומד בבסיס הכשרתם של תרפיסטים במוזיקה. 

הטיפול און ליין, בוודאי בהתחלה, הוא מבוסס מילוליות ושכלתני. כמו העובדה שברוב המקרים, הגוף 

ליין מהות בסיסית של  חסר בתמונת המסך ורואים רק ראש. בקטגוריית הטיפול הזו, אובדת באון

לשחרר באופן ספונטני שליטה על מנת לפתח ולחזק את תחושת לגוף הרשות גופנית: לפסיכותרפיה 

 השליטה. זו גם הדרך לפתח חוסן מפני הבלתי נודע והבלתי נשלט. 

בלתי אפשרי ליישום, קיימים קשיי קשר , טיפול  הכרחיה – קסוםזמן -כמרחב הטיפול .5

תפוגגות הקסם, הבלטה של ה –מבוסס תנועה ומוזיקה, הסטינג ברור ותקשורת, הקשר 

 הקשיים וקושי רב להמשיך טיפול 

אלו הם "ילדי מוזיקה". כאלה שבכל מקום הם מתקשים לחוות הצלחה אבל בחדר הטיפול, ברגע 

שהמוזיקה מתחילה חיוך עולה על פניהם, הם פתאום מסוגלים...פתאום מצליחים...פתאום יש תקשורת 

אחרים... הזמן המשותף שלהם עם המטפל ועם הוריהם הוא ושפה שברורות להם והם אפילו ברורים ל

הדברים הבסיסיים שילדים חווים בהתפתחות  –זמן קסום, בו כל מה שהם מתאמצים לחוות ביומיום 

בא להם בקלות כשיש מוזיקה. משפחתו של הילד זוכה לראות אותו פורח ומשגשג, מתקשר  –ובקלות 

ה להתפנות בימי מגיפת הקורונה. לפחות לא בשלב הזה של סוף סוף. אבל לא כל משפחה יכול –ושמח 

 התפרצות המגיפה. 

דקות יומיות. אבל פתאום  12 –המטפל מציע למשפחות טיפול און ליין של מספר מפגשים קצרים בוידאו 

בניסיון הראשון מתבהר דבר מה מהותי: רוב הקשיים שמתמוססים עם הכניסה לחדר הטיפול מקבלים 

 ם מבחינים ביתר שאת בקשיים שהופכים לבולטים מתמיד. הקסם מתפוגג. בולטות! ההורי

המשפחות מסכימות לנסות ומתחילים מפגשים קצרים בהם המטפל מנגן ושר מנגינות מוכרות וגם 

גם שם, מערסל,  אולם, חדשות. יש ריקוד, מבט ממוקד למסך, התלהבות עם שיר סוחף ורגיעה עם שיר 

ת של הרגלי הבית משתלטים על המטופל.... אין לו את האמצעים השונים שעומדים הבלתי אפשריו

לרשותו בחדר. המיידיות והסינכרון ההדדי הקרוב אובדים וכך גם כלי הנגינה שאפשר היה להתבטא 

דרכם. חסרה האפשרות להחליף מעגלי תקשורת. הטיפולים שהיו עד עכשיו "זמן קסם" לא מצליחים 

טע ונסחף בזרם הקורונה. מותיר את המטפל בתהייה, עם עצב וצער על אובדן להמשיך. הרצף נק

 זמן הקסום שהוא לא יכול לתת יותר. -המטופלים ואובדן המרחב

 



 :ם וקשיים במעבר לטיפולי און לייןאתגרי 01תובנות ופתרונות ל 

 און ליין:  בטיפולשעולים ים והאתגרים חלק קטן מהקשיתובנות ופתרונות ללהלן 

 : ביטול המרחב הטיפולי המוכר והבטוח

ותן המטפל למטופל יש משמעות רבה: עיצוב החדר לבדו, האמצעים הגלויים והמוסתרים, למרחב שנ

הכניסה לחדר כממלכה של המטופל או כמקום מפלט מה"בחוץ" )ומה"בפנים"(, כמרחב קסום שמזמן 

עבודה פנימית. ההזדמנות לצאת מהרגלי המקור בסביבה הטבעית מעודדים שינוי. כל אלה קורסים. 

 דת על תילה, על כליה ואביזריה. הפוף או הספה נשארים יתומים. הקליניקה עומ

 :פתרונות  

 מקום בטוח שמאפשר אינטימיות בביתו של המטופל מול צילום של  הגדרה משותפת

 הטיפול. כדאי להכין מרחב טיפולי ולדאוג לרקע ולתפאורה.   רחב של חדר

 ר. והשנייה על החד /המטופלשימוש בשתי מצלמות אחת על המטפל 

  .הזמנה להביא אמצעים שונים לנגינה וליצירה 

 מטופל:-וצילום תקריבי פנים מטפלצמצום המרחב הנראה  .0

פנים מצמצם את יכולת ההבנה, האמפתיה התנועתית, ובכלל, נותנת תמונה של צילום ה המיקוד ההדדי

ירה חלקים צרה של המטופל. והכל דו סטרי! הופעת הפנים של המטפל היא לעתים בגדר מטרד. מסת

בתמונת המטופל או שמסיטה באופן כמעט רפלקסיבי מהתבוננות בפני המטופל להתבוננות בדיוקן 

 העצמי. 

 :פתרונות  

 .הרחקה של הצילום מתקריב פנים לחצי גוף או גוף שלם 

  מצלמות )בזום אפשר מחשב וגם טלפון(. 2שילוב 

   .תשומת לב ותגובתיות לתנועות והבעות פנים מצד המטופל 

 ורבלית: תנועה, הבעת פנים, אינטונציה. -להוסיף התייחסות טיפולית שהיא לא 

 :עור מטופל( –חשיפת יתר של המטופל )עור מטפל  –מרחב טיפולי בסביבה הביתית  .2

כאשר המטופל מגיע אלינו לחדר הוא מגיע עם מסיכה, מסיכות, תחפושות ומלבושים ממלתחת הנפש. 

נחשפים למרחב הפרטי האמיתי הקונקרטי שהוא חי בו. זה מאפשר לו הוא שם הכל מאחוריו ואנחנו לא 

להתנתק מהרגלים ומהסביבה הטבעית. זה מאפשר לו לחוות את עצמו באופן חדש ולהתנקות מחוויות 

עצמי שליליות. המעבר לטיפול און ליין הוא מעין טיפול ביתי. יש משהו חודרני בהיכרות עם חדרו של 

ימים עם סלון ביתו, המטבח שלו. ההגנות הבסיסיות איתן באים לטיפול, לא המטופל, או במקרים מסו

מגיעות באון ליין, ובאופן פרדוקסלי, יש ריחוק והסתרה לצד חשיפת יתר ובולטות אשר כוליות המפגש 

 האישי מטשטשת ועוטפת.

 :פינוי זמן לטיפול און ליין בנסיבות החירום .3

צר בתא המשפחתי סדר יום. למרות שידועה לנו חשיבות זוהי תחילתה של תקופה משברית. קשה ליי

הזמן הקבוע, זהו בהחלט הזמן לגמישות. משפחות מתקשות ומגיבות לעתים בהתנגדות למציאת זמן 

קבוע. לעתים קובעים זמנים ובגלל הלחץ שנוצר בבית המשפחה קשה ליישם. במצב משברי וחירומי 

יע. מצד שני, זהו לא מצב שגרתי של חירום. השגרה ברוב פעולות וסדר יום להתכוונן אליו יכולות לסי



הבתים של משפחות צעירות הן של מעין "חופש גדול". הורים מחפשים את עצמם ואת הגדרת תפקידם. 

לעתים עדיין עובדים משרה מלאה או חלקית או מתמודדים עם אבטלה, עוברים באופן כפוי להיות מורים 

  ותומכי למידה, בדרנים וסדרנים.

 :פתרונות  

 .לנסות לשמור על הזמן הקבוע. אם אי אפשר, למצוא זמן אחר ולנסות להתקבע עליו 

  להתקיים הטיפול מסויימים בהם יכולזמנים להעביר למשפחה מסר לפיו יש למטפל. 

  לקחת בחשבון שרוב ההורים בימים אלו כנראה יוכלו לדבר איתנו רק בשעות הערב

 המאוחרות.

 :והצלילבעיית סנכרון הזמן  .4

הבדל הזמן של שבריר השנייה מקפיא יסוד מפתח בתרפיה במוזיקה. בכל הקשור להפקת מוזיקה ביחד 

. הרבה שהמטפל והמטופל חולקים אובדןיפולי של אלמנט הכוח המסנכרן, הרי שזהו וההנאה והערך הט

נגינה מתוך העבודה בתרפיה במוזיקה ובתהליך ההכשרה נשען על ההקשבה הטיפולית תוך כדי ה

המשותפת. ייתכן ואפשר לעקוף את המגבלה ולעבוד דרך טכניקות עוקבות, האזנה, תחלופת תפקידים, 

ביטוי עצמי ועוד. אבל שבריר השנייה המבדיל בין שני הדוברים באון ליין מוציא את כל החינניות ואת 

 היכולת לתקשר דרך חיוניות מוזיקלית.

  :או פלטפורמה שבה נכנסים לחדר טיפול וירטואלי האם מישהו יכול לפתח אפליקציה פתרון

 ובו אפשר לנגן יחד? יש משחקי וידאו שהסנכרון בהם הוא מושלם.

 תנועתית חסרה משמעותית:-אינפורמציה גופנית .5

ההתפתחות הטיפול ועבודת העומק בתרפיה במוזיקה ותנועה נשענת על הנוכחות המשותפת של שני 

און ליין הוא מחורר. המכיל קשוב רק לקצה קצהו של הקרחון  הגופים בחדר. המיכל שמספק הטיפול

 שמתגלה בפנים שמולו.

 :פתרונות  

  תקשורת עם המטופל לגבי האפשרות לקיים את המדיום התנועתי, בתרגילים מובנים

 שמוכרים מהחדר. 

  במידה ותנועה ספונטנית )וגם מנגינה( לא מוכרת בחדר בכלל, אפשר להתחיל בשיח

עבוד דרך אימפרוביזציה. כדאי להסביר את החשיבות הטיפולית על האפשרות ל

לשימוש במדיום הזה. לתת מקום ותוקף לתחושת ה"מוזרות" שפעמים רבות עולה. 

 במידה ויש נכונות לנסות, אפשר להציע תבניות תנועה או מוזיקה מוגדרות. 

 תחושה של אילוץ וכפיית הטיפול: .6

שבר הקורונה. הנטייה הטבעית שלנו היא לדאוג להישרדות שלנו ראשית, צריך לזכור שכולנו חיים את מ

ושל המשפחות שלנו. לדעתי יש לתת מקום לחוויה הזו ולא לרוץ לטפל מכיוון ש"צריך". זה מתקבל על 

הדעת ואולי גם רצוי לחבור לעצמנו מחדש, למצוא את הכוחות, להעניק למשפחה שלנו את מה שהם 

רצוני מתוך אילוץ. בחוויה שלי, גם במקרים שהרגשתי שאני מוכן לעבור  צריכים, מאשר לפעול באופן לא

לטפל און ליין, הייתי בספק לגבי כמה המשפחה כולה והמטופל פנויים כרגע לקבלת טיפול. בחלק 

מהמקרים שפרטתי הטיפול הפסיק באופן מיידי. במקרים אחרים למשפחות לקח זמן לחזור ולשלב את 

בכוונתי להציע פתרון לתחושה הזו, אבל יש משהו חודרני ומנוגד לאינסטינקט  הטיפול בסדר היום. אין

הטיפולי הנלמד שלנו, בעצם יזימת הקשר בכל פעם מחדש. נלווית לכך תחושה קשה של כפייה ואילוץ 

 של הטיפול. 



 הפרעות קליטה ויזואליות ואודיטוריות: .7

 הקטיעה בתוך המשבר. קושי שלא תמיד אפשר להתגבר עליו והוא מעצים את תחושת 

 בולטות הקשיים של החזקת קשר ותקשורת: .8

אחד הדברים שמתבהרים בטיפול און ליין הוא הבולטות של קשיי התקשורת והקשר. בעיקר בטיפול 

ב"ילדי מוזיקה" וגם בנערים שהתקשורת המילולית היא עדיפות שניה או שלישית, הטיפול הופך לקשה 

של "ילדי המוזיקה" שעבורם התנועה והמוזיקה והציור הם המדיומים  ומורכב וגם בלתי אפשרי. במקרה

המרכזיים לשפה ותקשורת, ההורים מלווים אותם בטיפול האון ליין והם חווים בעצמם את הבולטות של 

הקושי התקשורתי או השפתי ורגישים לכך. הם לא באו לטיפול און ליין. הם באו למרחב טיפולי שמציע 

 לדם. השתחררות מההחזקה האינטנסיבית שהם נאמנים לה בבית. שפה מגשרת עבור י

 :פתרון 

 .שמירה על קשר ורצף 

   התמדה ועקביות, מיקוד בפעולות שמוכרות כמוצלחות, שיח פתוח עם ההורים על

 הקושי שנוצר. 

 ותף על האפשרות להשהות לקחת בחשבון סיום של הטיפול ולכן כדאי לשקול דיבור מש

  את הטיפול, תוך שמירה על קשר עם ההורים. 

 ילדים פחות יוזמים את השיח בוידאו: –הספונטניות ביטול  .9

כוח היא המשותפת של קשר. בנייה לחוויה עצמית אותנטית וב לספונטניות יש כוח עצום בהתחברות

בטיפול  שמבדיל טיפול מכל סביבה אחרת, מכיוון שהרשות לספונטניות מתמעטת ואובדת מגיל צעיר.

ימה ולנבוע מתוך הנפש. ילדים ונערים נהנים מהגילוי קיימת רשות בסיסית לתת לדברים לקרות בזר

מחדש של האפשרות להמציא, לתת לתודעה להיות במצב זרימה, להתנסות ביצירה לא מתוכננת. 

בטיפול און ליין אובדת במידה רבה הספונטניות. בטח הספונטניות היצירתית. הגוף לא יכול למצוא את 

היוזמה של  –נות, לנגן, לשחק בכדור, לקפוץ. דבר נוסף עצמו במרחב כמו בחדר, להמציא משחק, לב

שכלתני. הגוף מחזיק את הראש והראש  יותר השיחה עוברת באופן בולט למטפל. הטיפול הופך למפגש

 עסוק בדיבור ובניהול השיחה. 

 סיכום

יסטים . בהרבה מובנים, עבור תרפ"יציאה מאיזורי נוחות"מקרה פשוט של "הזזת הגבינה" או מדובר בלא 

במוזיקה ותנועה זוהי קריסתה של מהות הטיפול. איזורי הקסם, השפה המיוחדת, אובדים ומתמוססים 

זה הומצא בשבילם, מדובר  במידה רבה. זוהי טלטלה לזהות המקצועית שלנו. עבור המטופלים שטיפול

כאשר ההסגר  ייתכן שחלק מהמטפלים חווים בעצמם אובדן,של מקום בו הם מצאו מפלט ונחמה.  באובדן

 לבין פסיכותרפיה מילולית.  ן תרפיה במוזיקההקו המבדיל בי של טשטוששבר גדול  מסמן

מצד שני, בעיתו של משבר עולמי היסטורי, האפשרות לטפל און ליין היא ברכה. ואכן, אפשר ללמוד 

ן כמו און ליילטיפול במוזיקה נוח ובטוח מהמקרים שתוארו לעיל שישנם פרמטרים שמקדמים מעבר 

הבנה עמוקה ומשותפת של תרגילים מובנים שמוכרים מהטיפול( וסטינג ברור ומוכר )סיפור מסגרת, 

כם וגם למצוא את הדרך להמשיצריך טיפולים שיש . לעומת זאת, עבור המטופלים עצמם יבות הטיפולחש

לדעתי, בתקופה כזו שבה יש גם ערפל כלכלי על רובנו, עלינו להבהיר טיפולים שלא יוכלו להמשיך. 

תוך כדי מציאת נקודות האיזון הפנימי ם שהתשלום עבור הטיפול לא יהיה הסיבה להפסקתו. למטופלי

להעביר למטופלים  מסרים של תקווה ונכונות שהטיפול יכול להמשיך ושביחד אפשר למצוא  עלינו שלנו,

 את הדרך. 

 



 נכתב ע"י:

   (.M.Aיובל גבאי )

 רפיסט במוזיקה ותנועהת

רגשי במוזיקה ותנועה, טיפולי בית, הנחיית קבוצות במוסדות לטיפול  –"בקצב שלך" קליניקה המנהל 

 . תרפיסטים באמנויותמוכר ביה"ת ל חינוכיים ובקהילה. מדריך
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