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  פתח דבר

  

 עלתה ת החיים של האוכלוסייהתוחל .מאה העשריםהמהפכה הדמוגרפית היא אחד ממאפייני ה

 שהיה בתחילת כפיכפול מ, השמוניםצה את גבול חובמידה ניכרת וממוצע שנות החיים של האדם 

  .המאה הקודמת

 מאה בני המספרם שלתינוקות עולה בהתמדה ה ת בתמותחדצמצום העם ה ד בבדב                 

שיעור הצמיחה של האוכלוסייה המזדקנת הוא הגבוה ביותר יחסית לקבוצות הגיל  .ומעלה

  פי1955 בישראל גדלה מאז  שנים ויותר65ית בני אוכלוסיהתברר כי  2000שנת ב.  יותרהצעירות

בייחוד ל ח ניכרגידול .   בלבד באוכלוסייה הכלליתשלושה ומחצהזאת לעומת גידול של פי ו ,שבעה

הגיע חלקם  2000בשנת . עשרהקבוצה זו הוא פי בני  קצב הגידול של : ומעלה75באוכלוסיית בני 

  אחוזים22-ל - ויותר 80 ושל בני, לוסייה בישראלאחוזים מכלל האוכ 14-ל  ויותר75-ה בני של

   .)2003 ,ברודצקי ודייויס(בקירוב 

אלא ,  שהאוכלוסייה הכללית מזדקנתזו בלבדלא , כבארצות אחרות, בישראל

 אחוזים 45-ל  ויותר75-ה בני חלקם של הגיע 2002בשנת . שאוכלוסיית הזקנים עצמם מזדקנת

  . אחוזים23 ומעלה היה 80- בני החלקם שלו,  ומעלה65-מכלל אוכלוסיית בני ה

 ועד שנת , אחוזים13- ב2010 תגדל עד שנת  ומעלה75-ה אוכלוסיית בני ,התחזיתעל פי 

 ומעלה בחברה הישראלית 80- בני הם של במספרחדה העלייה ה. אחוזים33-בהיא תגדל  2020

 היא - ליופי ולכוח, ריםלנעובדרך כלל  חברה הסוגדת - בפרט ובחברה המערבית המודרנית בכלל

  . ברווחה נפשית ובבריאות בגיל מבוגריםעוסקהאתגר גדול לכל 

 תאיכות החיים של אוכלוסייהשתפרות  בתוחלת החיים וניכרתלמרות העלייה ה

נראה שהחברה המערבית ממשיכה במרדף האובססיבי אחרי מעיין הנעורים , יםהמבוגר

  . גילבגיןובמידה רבה גם מאפליה , )יהגרונטופוב(שבויה בפחד מהזיקנה , האבודים

 מגוון  עם)רענן, בריא, צעיר (ר"צבה ת מתמודדים המבוגרים המזדקנים בחברכיצד

? חברתיופיזי , כוח כלכליאחרי  המרוץ הקדחתני אחרי הישגים וםע, האלקטרוניים" צעצועים"ה

איזו חליפת ? "יוכאן ועכש"לתקשורת מהירה ומקוצרת של , אינטרנטרשת המסתגלים להם  כיצד

 יםרי מכשכשלרשותו,  מוכריםבלתי כדי לרחף בביטחון בשדות 70אדם מעל גיל ללבוש חלל צריך 

  ?המּועדים לתקלות בשל שנותיהם הרבות ניםמיוש

  

טמונה אך , פרידותואבדנים , שינוייםרצוף זהו מסע הישרדות . אתגרים רביםכרוכה בההזדקנות 

 :אתגר גם בפני המטפלים באוכלוסיית המזדקנים עומד .התפתחותלגם אפשרות לצמיחה ובו 

המפגש .  בשלבים הקשים של מסע החייםםתוהם מלווים או ממטופליהםרובם צעירים יותר 

  .אך גם קשה, מעשירו להיות מרתק עשוי ימיםהטיפולי עם אדם בא ב

פניכם אביא ב. האתגר שבהזדקנות ובטיפול הפסיכולוגי הייחודי לה הוא הציר של ספר זה

 שהיא שילוב של בריאות ,מחקרים ומודלים תאורטיים העוסקים בבריאות החיובית בהזדקנות

אציג את  המודל האינטגרטיבי . פתולוגיה בזיקנה-ובהמשך אתאר מהי פסיכו, פיזית ונפשית



גישות טיפוליות שונות המתאימות וכן אציג הערכה קלינית של האדם המבוגר המשמש אותי ל

מפגשים טיפוליים תיאורים של  וכל זאת בשילוב - ה עם האוכלוסייה המזדקנתבמיוחד לעבוד

 כל הסטיגמות והחרדות הנלוות ל ע,הנחשבים על פי ההגדרה החברתית לזקניםשערכתי עם אלה 

 עתים שגופם בוגד בהם לאף ,חכמה ואנרגיה, מלאי חיוניות, "צעירים"תיווכחו עד כמה הם . לכך

  .ייםטט אבדנים ואירועים טראומבחייהם לא מעחוו ורבים 

  

האם נוכל ללמוד מהם כיצד ליישם את הכללים להתמודדות יעילה עם האתגר ? מהו הסוד

 היא אתגר שיש  בעבורם שההזדקנות,התאוריות והאנשים, לצד המחקרים? שמציבה ההזדקנות

עם  ומתקשים להתמודד עם אבדניםה אציג גם את ,בו קשיים ומגבלות אך גם הנאה ובריאות

  .בריאות נפשית לקויהמהפרעות רגשיות ובעיקר מ הנובעיםם הננסה להבין את קשיי. שינויים

לכל אדם מבוגר וספר זה מיועד לכל מי שעולם הזיקנה קרוב ללבו ולהווייתו המקצועית   

  -  או להפך,מוטרדהמתלבט וה, המתמודד עם תהליך ההזדקנות האישי שלו או של בן או בת זוגו

רבות  עדיין ; בהכרח לכך שההזדקנות איננה תהליך של ירידה ונסיגהימוכיןתר אחר ס

  .התפתחותלהזדמנויות  לצמיחה וה

מגלים לראשונה את עולם המטפלים צעירים הלומדים וללסטודנטים והספר מיועד גם 

 להאיר את עשויהספר . זקניםמטפלים בניסיון ה- ותיקים למודילאנשי מקצוע וכמובן ,הזיקנה

 גם אם אינם שלהםהידע בו ואת מעוניינים להעמיק את ההבנה ה ,של העוסקים בתחוםדרכם 

  .בטיפולישירות עוסקים 

מחפשים ה , בחייהםשלב הזיקנההגיעו ל לסייע גם לבנים ולבנות שהוריהם עשויהספר 

קשר מיוחד עם ל שזכולא מעט נכדים ונכדות . מענה לשאלות המתעוררות אצלם או אצל הוריהם

  . אף הם למצוא בו עניין עשוייםלהכיר את עולמםלהיטיב  סבתא ורוצים סבא או



  

  1פרק 

  הזיקנה ואני

  

אך , בעיניו של הצעיר נראית אש

  .בעיניו של הקשיש נראה אור

                                        ויקטור הוגו

  ? מה לי ולזיקנה 1.1

להם ם עמיתים למקצוע שעולם הזיקנה זר במהלך השנילא מעט  שאלו אותי ,!"?מה לך ולזיקנה"

 בטיפול כמוניהתמחו ו שלמדו יחד אתי על טיפול בילדים ובנוער מי כך שאלו אותי. ורחוק מהם

 כמה וכי.  האישית והמקצועיתנויחד טיפלנו בצעירים בעיקר בראשית דרכו ,במשפחות צעירות

  ?יש בנמצא 70מטופלים מעל גיל 

ומה ; זה הרי מדכא", י חבריי הצעירים בסקרנות ובהערצה שאלו אות,"?מה לך ולזיקנה"

 כבר חבריי אלההיום רבים מ? "הפסיכולוגיה לתרום לזקנים שרובם כבר עקשנים וסניליםיכולה 

תטפלי בנו בעוד , טוב: " לתחום העיסוק שלי בהומור המסגיר חרדהומתייחסים 60נושקים לגיל 

משתפים , דיווחים ובשאלות על הוריהם הזקניםותוך כדי כך הם מציפים אותי ב, "כמה שנים

הזיקנה דרך לעתים . חולים ומוגבלים, אותי בקשיים ובתסכולים של ילדים להורים זקנים

  . יותרעודהזדקנות ההורים מרתיעה ומפחידה 

  מדוע עברתי מהתמחות- לעצמי ולאחרים -יכולתי להשיב  בטרם  מה זמןנדרש לי

, תשובות חלקיות היו לי תמיד. פסיכולוגיה של הזיקנההתמחות בלער וילדים ונשל  בפסיכולוגיה

אין לי ספק שתחום העניין שלנו . אך עם השנים גיליתי עוד ועוד סיבות אפשריות לכך

  . בעולמנו הפנימירכזיותכפסיכולוגים נוגע בנקודות מ

 קר לבני אוכלוסייה צעירה בעיזה שנים רבות אני עוסקת כפסיכולוגית קלינית בייעוץ

 ובשנות ות לימודיי הרבותוזר לי במשך שנממני עולם הזיקנה היה רחוק . הבפול פסיכולוגי יטבו

אביב למדנו על אישיות - בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל. שליההתמחות הראשונות

בהשפעת . 50  בני או40 לא למדנו על הפסיכולוגיה של בניאך , פתולוגיה-על פסיכו ווהתפתחות

על מי מנו שפסיכואנליזה או טיפול מעמיק אינו יכול להשפיע על מי שאישיותו מגובשת ופרויד הא

הפסיכולוגיה בכלל . יצרו אצלו נוקשות שקשה לשנותהבוודאי השנים -מנגנוני ההגנה ארוכיש

 , ועמו יכולת ההשפעה שלנו כמטפלים,העתיד.  בעיקרהתמקדה אז בגיל הרך ובגיל ההתבגרות

עוד  העתיד שהרי, נויישליקר במניעה ובטיפול בצעירים הניתנים לעיצוב ו בעים אז חשובונרא

 של השנים הראשונות להתפתחות חיזקה את ההנחה שגם אם נטפל מכרעתהחשיבות ה. לפניהם

כדי להגיע לעומק  שנים ומאומצת-טיפולית ארוכת" ארכאולוגיה"הרי  נדרשת , באדם מבוגר

  .נויייחול שאכן אין ערובה לכך שם אז  וג, המוקדמותותיו בשנןהבעיות שמקור

גם בתחום ההתפתחות הקוגניטיבית והבנת האינטליגנציה נראה היה שהאדם מגיע לשיא 

  . תהליך של ירידה וצמצוםאינה אלאהזדקנות ו, יכולתו האינטלקטואלית בבגרות

, חלקנו. מדכאת ורחוקה מרחק רב, לגבינוזרה  פואהייתה אהזיקנה כסטודנטים צעירים    

 את הזיקנה מקרוב כי הרי לא היו לנו סבים  כלל לא הכיר,ני לניצולי שואהשבני דור , כמוני למשל

לאחר תקופת  שלא תהינו ולא שאלנו מה קורה להתפתחות הפסיכולוגית ֵּתמהאין . וסבות



 השנים הראשונות אמנם . הביתעזיבתחיים ארוכים לאחר וכיצד משפיעים על האדם  ,ההתבגרות

, וצאמשפחת המ וכך גם השפעתה של עיצוב ההתפתחות והאישיותעל  ת השפעה מכרעתהן בעלו

עם ילדים , יותר עם בני זוגרבות וחיים שנים לחיינו הרי אנו עוזבים את הבית בשנות העשרים אך 

 על המשך עיצוב ההתפתחות הפסיכולוגית  כלשהי אין השפעהההאם לאל.  מסויםחבריםובחוג 

  ? שלנו

ילדתי את . יימודישסיימתי את ללאחר  רק שנים רבות במחשבתיתעוררו התהיות אלה 

 והחלטתי , פרטיתמרפאהבעבדתי כפסיכולוגית קלינית בבית חולים פסיכיאטרי ו, ייש בנותושל

 לחקור תהליכי פרידה :ה אז ברורמטרה הייתהה. מודי התואר השלישיילחזור לאוניברסיטה לל

  .  ולאחריובארות בצהשי אצל צעירים לפני רגשית

התחלתי לחקור את הזיקנה כיצד  ,וכמי שעסקה בילדים ונוער? נויישחולל בי את המה 

  .מאודאך התשובה מורכבת ,  לכאורההעובדות פשוטות ?דווקא

 שמענו אילן-באוניברסיטת ברבמסגרת סמינר הדוקטורנטים . נתחיל במציאות הגלויה

אחד .  עניין למחקרבנועשויים לעורר  שהיו שבוע הרצאות מחוקרים בתחומים שונים בכל

. מלא הדר ומעורר כבוד, קומה-גבה, מבוגראיש , גרונטולוג, ברגמןשמעון '  פרופהמרצים היה

עוסקים ה ,אריהתהליכים שת. פה-הקשבתי לו פעורתואני תהליכים בזיקנה נסבה על  תוהרצא

 שרציתי וידואציהו ואינדי ממש כתהליכי פרידהבאוזניי נשמעו ,נוייםישבאבדנים וב, בפרידות

   .ועובדה זו היא שריתקה אותי במיוחד, לחקור אצל צעירים

מלאת התלהבות  . השפעה מכרעת על המשך התפתחותי המקצועיתהשפיעה הרצאה זו

על התחלתי לחפש חומר . היים ומיהרתי לספריייצאתי מההרצאה בשעת צהר וסקרנות

מת ו לע;המבחר היה דל. וידואציה בזיקנהוינדיאול הזיקנה ועל תהליכי פרידה שפסיכולוגיה 

עיקר הפרסומים . ומוזנח" צעיר"מצאתי תחום , הכמות העצומה של הפרסומים על גיל ההתבגרות

וידואציה ו כמו אינדי, שרציתי לחקורמים אך בתחו,אבלעם  בהתמודדות עם אבדנים וועסק

 בחברה 1973-רך ב בדיון שנע,עם זאת. בחר גדולמלא הציעה הספרות , התפתחותו

וידואציה נמשכים גם ו מצאתי חיזוק להנחה שתהליכי פרידה ואינדי,הפסיכואנליטית ודן בנושא

 לדוקטורט ת המחקרבאותו יום גמלה בלבי ההחלטה לשנות את הצע. זיקנההבגרות ותקופת הב

 .מרתק ביותרכה תגלהוהוא אכן  , עולם הזיקנהנקשרתי אל כך .ולהסב אותה לתחום הזיקנה

נודעת שגם המנחים שלי -במהלך כתיבת עבודת הדוקטור הרגשתי שאני משוטטת לבדי בארץ לא

  .ולכן הכול היה בבחינת חידוש והתרגשות, לא הכירו

 היו שותפים סמויים להחלטה , מודעיםבלתי ,כמה גורמים נוספיםכי לימים הבנתי 

וף שנות השבעים לחייו היה בסאשר  ,הגורם הראשון היה אבי זכרו לברכה .הגורלית הזאת

 פרושרי שנים ארוכות של פעילות ועשייה נאלץ על כורחו ל ואח,יעבודת הדוקטור שלבכשהתחלתי 

 מדופלם בעל ניסיון עשיר בניהול הכמהנדס כימי. בשיא יכולתושהוא  אבא חש 78בגיל . גמלאותל

המציאות ולם א.  היה משוכנע שיוכל לשמש כיועץ ולהמשיך ולתרום מהידע הרב שצבר,מפעל

 שהיה , העשירנואיש לא התעניין בניסיו. טפחה על פניו והוא מצא את עצמו חסר תעסוקה ועניין

כל חייו ולא פיתח עבד במשך כמי ש. כמובן מיושן לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות הרבות בתחום

 ליד שולחן בביתוכותב אני זוכרת אותו יושב . הידרדרהלך מצב רוחו ו, עולם של פנאי ותחביבים

 ובעיקר לאחר שקראתי על חשיבות התהליך של שחזור העבר  ,בעידודי. תו ניירעמוסכתיבה 

 שנים ו בימתוך עניין ובשלות שלא הי. כרונותיויהוא החל לכתוב את ז, (Butler, 1963) בזיקנה



ידעתי גיליתי כמה מעט . פור היה מאלףיהס ו ,רבות החלטתי לראיין אותו ולכתוב את סיפור חייו

,  בסיבירייההשהעל , שרדות שלוי ועל מסע הה ולאחריהת העולם השנייהעל מעלליו לפני מלחמ

על ישראל ואחר כך - לארץעלייה ה על,הפולניההצטרפות לצבא על  ,)איראן כיום( בפרס תועבודעל 

לאחר שסיימנו את כתיבת תולדות .  הקמת מפעל הגומי הראשון בארץ ועודעל, העריקה מהצבא

מסע .  בעיר הולדתו וכמובן במחנות הריכוזנו לפולין ובקרנו ביזמתינסע, שפחה ותולדות חייוהמ

  . ראשונה ליהדות ולעם היהודילאותי קישר השורשים הזה 

להבין את נדרשו לי שנים . מעולםחזרנו מהמסע בפולין מלוכדים וקרובים כפי שלא היינו 

 הזדקנותה, כפי הנראה. רת והמיוחדת שלהםהמנטליות האחאת מא ואבא ולקבל את התרבות ויא

בזכות המפגש המפתיע עם .  מוכר זהבלתישל אבא היא שחלחלה בתוכי וכיוונה אותי לתחום 

 במשך שנים רבות להטמיע תקשיתישה למשפחתי ולתרבות נקשרתיעולם הזיקנה פגשתי את אבי ו

  .כצברית ישראלית

בדן ועם אדד עם אבדן הזהות  הוא לא התמו. ה קשה של אבא היתהליך ההזדקנות

 ברר כי לקהמיד עם החזרה מפולין הת.  כאיש צעירבידיוכוח הרב שהיה ה בשל בעיקר ,התפקיד

פורים מילדותו יבימיו האחרונים הוא המשיך לספר ס. תוך שנה הוא נפטרבמחלת הסרטן וב

של בני יות אחת הופיעו דמובת ב. ה רבה בעצמווהציף אותשנים כאילו נפרץ סכר שהיה סגור 

הוא דיבר בקול . ו מן העולם לפני שנים רבות אך נותרו חקוקות בתודעתו ובלבועברמשפחה שה

 את כל אותן דמויות  לאורלהוציא, לוהכאת  כאילו רצה להספיק ולספר , אך במהירותרפה

  . לעדן תימחקנההמוות והאותן  בטרם ייקחוחוויות מוקדמות 

צוואה הפחה המכובדת שנמחקה מן העולם היו חיי המששל ושל אבא פור חייו יס   

 אלא גם על ,ממנו גם למדתי לראשונה לא רק על הישרדות וגבורה.  ביותר שהוריש ליחשובהה

   .זיקנהעל ופרישה על , אבדנים ופרידות

בשלבים הראשונים של גיבוש  התגלה ליהגורם הסמוי השני שמשך אותי לעולם הזיקנה   

עולם , זוה י המפגש עם אוכלוסי.פגש עם זקנים ולראיין אותםי להכשהתחלתי, הצעת המחקר שלי

הכרת ל,  רבזכיתי לחום, סיפורים המאלפיםל לחכמת החיים ונוסף. היה מרגש, מבחינתיחדש 

בקנאות בקרבי  נצרתישהרגשתי משוחררת יותר לחשוף מידע אישי . נותיהתעניולהערכה ל, תודה

 עולם לא היו לי סבאמההכרה שבעצם עליי  נחתה באותו זמן. י עם מטופלים צעיריםיבמגע

 כמיהה לדמויות ולא חשתי לזקנים נמשכתי לא ,בצעירותי לא נתתי את הדעת לחסר זה. וסבתא

 מציאות בפני אותי לראשונה העמידהמפגש האקדמי והקליני עם סבים וסבות של אחרים .  האל

בנתי ועיכלתי את התפקיד החשוב  ה,כשהפכתי בעצמי לסבתא ייחודב ו,לימים. עדריהחסר והה

 הפך למעין חוויה מתקנת בזעיר אנפין איש מבוגרכל מפגש אינטימי עם . צעירותיר לי בַסהזה שָח

.  חיבה רבה לזקן או לזקנהאני רוחשתמאז ועד היום . שבה הרגשתי שאני מקבלת ולא רק נותנת

 ה חשובהיח ובעיקר זווית ראיואני שואבת מהם כ, חזקהורעננה , במחיצתם אני מרגישה צעירה

 אנו צעירים שמונים והשבעיםיחסית לבני השהרי  ,הנות ממנוי שיש לחיות את ההווה ול- כל כך 

  .נו לפנינוועתידכל כך 

  החרדה מההזדקנות שלי: עולם הזיקנהתי אלוכאן אני מגלה גורם סמוי נוסף למשיכ

 שיחקה ,בחיקי ישבה השמונהת  כשבתי מיכל ב,שלישלושים זו החלה כבר בשנות ה. עצמי

 עוד מעט ,מאיא" :והוסיפה בדאגה, "! יש לך שערה לבנה,מאיא ": ולפתע פרצה בצעקהיבשערותי

  "?תהיי זקנה



הבהלה  של .  לגיל ולזמןערה התחלתי לראשונה להיות בראשי ת שיבהשערשנה ו 35 גילב

" גיל המעבר"הגעתי ל. זדקן מתחילה לה, השערה הלבנהבעלת הילדה , אני:תימיכל חלחלה לתודע

יתכן שתרמה לכך גם י. מימושםעל  על החיים ותהותי להערכתי וכבר אז התחלתי לימוקדם מד

מא יא. חולהועייף והיה  80גיל  להתקרב אבא . שלבי הזדקנותהיו בכבר  יהעובדה ששני הורי

, רצינית, בכורהואני בת . שבעים לחייה התבשנהייתה  אך גם היא ,צעירה ברוחה ובגופההייתה 

משמעות על , מחשבות על מהלך החיים.  גיסאוילדותית כל כך מאידךגיסא בוגרת מחד , אחראית

על הפסיכולוגיה של הבגרות שלי  לקריאה האינטנסיבית נקשרומקומי בטווח החיים על החיים ו

ת או יה שאני חוקרי צעירה יחסית לאוכלוס,צעירה העיסוק בזיקנה שומר אותי, מאז. והזיקנה

  .פוגשת

  

  האתגר הטיפולי הכפול? מה לכם ולזיקנה   1.2

 אתגר לאדם המבוגר :אדם הזקן הוא אתגר כפולבין הכל מפגש טיפולי בין מטפל צעיר ל

 או  לחלוטיןזקוק לתמיכה או לטיפול נפשי כלשהו שאינו ברורההמתמודד עם קשיי ההזדקנות ו

-לסייע לאדם רבומנסה  בכלים מקצועיים נעזרה, צעירהאתגר למטפל ו ,טיפול רפואימו מוגדר כ

מה יכול אדם צעיר : האדם הזקן תוהה. את נפשו בטלטלות החיים" נווט"ניסיון וחכמת חיים ל

 ניתן לסמוך באיזו מידה?  על החייםאילו תובנות היה סיפק בידו לרכוש?  לאדם בא בימיםתרוםל

  .באותן סוגיות,  תהיות משלומטפל הצעירלגם ו? עליו

להרצות בפני לפסיכולוגיה של הזיקנה הוזמנתי " מומחית"ראשית דרכי כפסיכולוגית ב

כדרכי בהרצאות בפני ". הזדקנות מוצלחת"י היה תנושא הרצא. דיירי בית אבות בכפר שמריהו

 בידע שהצטבר פםרצוני לשתהתוודיתי על  והצגתי את עצמי בראשית דבריי, קהל המבוגר ממני

  . הםשלסיונם ילשמוע מנביקשתי ,  כמובן.ום הזיקנהתחעל בשנים האחרונות 

סא גלגלים במבטא יזקן בכשאלה מפי לפתע מקצה האולם   לאחר כמה משפטים נשמעה 

  נבוךהיההקהל . לרגע נאלמתי דום" ? מותר לשאול בת כמה את,גברתי המרצה"  :כבדגרמני 

  .םיחודרני, ישירים,  גבולותחסרי" שובבים " : הם כמה מהזקניםה כאל,כןא.  אך משועשעלמראה

 בלחיים סמוקות היסוס אך אבל.  מתמעטותעכבותוה" מזדקנים"מנגנוני הבלימה וההגנה 

 והקהל ,"! איזה צוציק,אוי ": כמעט בשאגה ענההזקן החביב. "45אני בת  ":השיבותימבוכה מ

אבל את , חי ליסל ": לחץ את ידי ואמר,זקןאותו  יבסוף ההרצאה ניגש אלי. פרצנו בצחוקי ואנ

  .!"חצי חייבת  ואת אפילו לא ,92אני בן ? יודעת בן כמה אני

 אנחנו ; מהי שתספרי לנו זיקנה, צעירה שכמוך, מי את:ה ברורתהייהמסר המשמעות 

 - לעת עתה - ולי , והאמתחכמת החיים, להם הניסיוןכי  שוב ושוב זוכרתמאז אני . נלמד אותך

  . מחקריםתאוריה ו ובעיקר ,  מועטניסיון

  

  תלמידים ומטפלים צעירים?  מה לכם ולזיקנה1.3

מה לי "  בשאלהנוהגת לדון הראשון בקורס העוסק בפסיכולוגיה של הזיקנה אני בשיעור

להיות סטודנטים צעירים באוניברסיטה או בוגרים בני דור התלמידים עשויים ". ?ולזיקנה

 חיבה והערכה מלכתחילה אני הוגה .השתלם בומעוניינים לה העוסקים בתחום או ,הביניים

עסוק  להבין מה הניע אותם ליסקרנותרבה  אך גם, הזיקנהבחרו להתמחות בתחום סטודנטים של

הרוב הגדול ( בקורסים השונים ף משתתאני מבקשת מכל . ולנעוריהםםמנוגד לחיותהתחום ב



שוב לרגע ולנסות  לח)קשור לזיקנההלומדים מקצוע הגברים מעטים מאוד הם ה.  לצערי,תלמידות

  .שאלה זו להשיב בפירוט ככל שניתן על

 קשר הנחילו לוובחייו חותם טבעו סבתא וסבא מי שיש .  מגוונותהמתקבלותהתשובות 

, טחוןי בת תחוש:עבודה עם הזקניםב שהרבמתארים את הסיפוק היש ; מיוחד לעולם הזיקנה

 ויש .צעיריםב וצר בטיפוללעומת הקשר הנבקשר רבה יותר פתיחות , פחות ביקורת, קבלה

  .  מקום עבודה זמין או נוח:הברֵרבלית  אין זו בחירה מרצון אלא שמודיםמתארים את הקשיים וה

אוכלוסייה בני העבודה עם כרוכים בהקשיים הרגשיים הרבים הם , לצד תחושת הסיפוק

 הקושי ;ים בעולמם של המטופלשל ממש שינוי הביא לידי חוסר יכולת ל;וסר אוניםח :מזדקנתה

 כעס על בני משפחה ;הכיעור שבזיקנהועם מוות עם , מחלותעם , התמודד עם הירידה בתפקודל

  .שאינם מסייעים להורים המזדקנים ועוד

 לא כל .פתיחות ונכונות, המפגש המורכב והקשה לעתים עם האדם הזקן מחייב בשלות   

עם , חרדות מהזיקנה או מהמוות ההתמודד עםליש . ניחן בהן ,צעירהגיל בני הלא  ובעיקר ,אחד

 ההזדקנות ואף עם, חרדה מהזדקנות ההוריםעם ה, סבאמסבתא או מפחות נעימים הזיכרונות ה

 הם ה כל אל- עדר סביםי פרידות מסבים או העם, הם בני דור הבינייםאם   המטפלים עצמםשל

מפגש ב. ומלין עמויחסי הגעל פיות שלנו מהמפגש עם הזקן וי על הצהמשפיעיםנושאים חשובים 

הגבולות בין המטפל למטופל רופפים יותר לעומת הגבולות שבמפגש עם בני  עם אדם זקן טיפולי

   .אוכלוסיות צעירות יותר

 לנבוע ממצבו הירוד של עשוימסגרת טיפולית מתאימה על הקושי לשמור על גבולות ו

בן או  או לשמש תחליף ליועלולרצות להגן על הזקן קל לרחם  . של המטפלואך גם מצרכי, המטופל

,  במחמאות-מעשי מאוד חלק מהזקנים מביעים את הערכתם באופן . נכדהלנכד או ל, בתל

מטפל על ה. בתחום עיסוקםפעילים עדיין במאפים אם הם  או תבשיליםבואף במתנות קטנות 

ולכן היכולת של , מצדם למשמעות המיוחדת שמייחסים אנשים מבוגרים לנתינה להיות ער

 בתנאי שאין חריגה מוגזמת בנתינה ההדדית כמובן, יכולתו לתתהמטפל לקבל חשובה לא פחות מ

  .ה הגורמת לרגשי אשםחולשומהחוסר האונים  נובעת מהיא איןוש

 כדרך להשיג ,ולטפל בו  לולדאוג,  למטפל הצעיר עצהלתתורך חשים צמטופלים אחדים 

 שליטה ןהיסחפות ואבדעלולים להביא לידי  ה כל אל.זהותעל לשמור על סטטוס וכדי שליטה או 

צרכים אלה עלולים . מודעיםו הבלתי מוצא במפגש הטיפולי סיפוק לצרכיה ,של המטפל הצעיר

עזרה יש להבחין בין .  המפגש הטיפולימסגרתלשמור על כישוריו כמטפל ב להקשות עליו

אך בטווח הארוך  , ביותרחיוניתאמנם שהיא לבין עזרה ,  פעמית-לעתים חד, הכרחיתקונקרטית 

 , לדוגמה.ההזדקקות של המטופלאת  מחזקת את התלות והיא -נהפוך הוא ; מועילההיא אין 

. עקב בדידותהרבים פסיכולוגית הצעירה שטיפלה בה  רחמים באישה ערירית בבית אבות עוררה 

המטפלת . שהיו לה נכדים כמוהלכך  יחלה בעולם ויאישהיא אמרה למטפלת הצעירה שאין לה 

הרגישה אשמה בכל פעם ,  החלה להקדיש לה שעות פגישה כפולות,את הזקנה הבודדה" אימצה"

 מחווה של רצון טוב ונתינה וה זתיילכאורה ה. שנפרדה ממנה ואף עזרה לה בקניית אוכל ובגדים

ציפיות הולכות הזקנה  פיתחה לאחר מכןאך , אישה העריריתבעלת חשיבות רבה בעבור השהייתה 

  .אכזבה גדולה ואף כעסנחלה  ובסופו של דבר ,לות לקבל עוד ועודוגד

עם האדם  מרכיב חשוב ביותר ביכולתו ליצור קשר  אפוא היאאישיותו של המטפל הצעיר   

חוסר עם להתמודד עם חוסר אונים ו, הית אמפגלותל, היכולת להקשיב. וולתרום להמבוגר 

,  חולשהות כלפי וסובלנות סבלנגלותצב וללהאט את הק, תקווה של המטופל ושל המטפל כאחד



.  על כל המשתמע מכך רגשיאיזון המטפלדורשות מה הן משימות קשות הכל אל - נכות או חסר

כמעט בלתי ה התודה והקבלה , בזכות האהבהרב רווחטמון  בקשר הטיפולי , הקשיים אלאך חרף 

הסיפוק . המטפלים הצעיריםים את מבוגר מקבלים רוב המטופלים הן שבה,אמצעית וללא תנאים

  .הוא עצום

  בעיקר לקשייםערים הסטודנטים  בראשית הקורסציות שלהםאבתגובות ובאסוצי   

 לטפל תקשו ויישהם צעירים מדי, שלא יצליחו לעזור, יזיקוש ,טעוי חוששים שמא םה. לחרדותו

 ברצינותהם תייחסו אליילא המטופלים או  מא יזלזלו בהםש, סיוןיבמבוגרים עתירי שנים ונ

פסימית של הוית השלילית וועוסקים בעיקר בזגם הנושאים שהם מציעים לדון בהם . הראויה

 והציפייה ,עם נושאים אלהקשה מאוד להתמודד  .פרידות, מחלות, אבדנים,  מוות:הזדקנותה

התשובות את  את הפתרונות וספק ת,יכולה-האם הכולבבחינת  ,הטבעית היא שהמורה המנוסה

  . ותלכל הבעי

 ההכרה פואטיפול הפסיכולוגי הוא אל כל הקשורהשיעור הראשון והחשוב מכול ב

עלינו .  לפתור את כל הבעיות או לעזור לכולםאין באפשרותנו. במגבלות שלנו כבני אדם וכמטפלים

מלווה לא פעם ה עם חוסר האונים להשלים ו, גבולות היכולת שלנו להשפיע או לשנותלדעת את 

  .אוכלוסייה צעירה יותרבני  בטיפול בפי שמתרחש גםכ, האוכלוסייה המבוגרתבני את העבודה עם 

הציע לי לכתוב ספר על כישלונות , עתיר חכמת חיים וניסיון מטופל, 83-נתן בן ה

שחשוב עד כמה חשוב ללמוד מכישלונות יותר מלי ספק בחיוך ספק ברצינות הסביר . בעבודתי

 המטפלים הצעירים שלא כמו בקרב,  מובן ופשוט הדבריים שנות ח80ממרומי  .מהצלחותללמוד 

אולי את , אנשים לא מעזים לכתוב על הכישלונות שלהם. " לחייהםשלושים או העשריםבשנות ה

דגיש את  שבהדרכה ובהוראה אני מנסה לה,לשמע דבריו הצטדקתי. עיר לי בחיוךה ,..."תעזי

 שלא הצלחתי לתרום להם מניסיוני פליםטומבדוגמאות מ שימוש תוך ,מגבלות שלנו כמטפליםה

  . המקצועי

 למשל ,ים שחוויתי במהלך שנות הטיפוליתסכולים האישבגם דנה בהוראה ובהדרכה אני 

 הפסיקו את הטיפול לפני ,י לעזרה ונראו במצוקה גדולהישאנשים שפנו אלכך תסכול הנובע מ

בתחילתו של , או שתייםאחת  אחרי פגישההדבר לא פעם קרה .  שינוי כלשהובהםשהרגשתי שחל 

 מהעובדה שהם בחרו להפסיק את הטיפול עוד בטרם החל נבעה בעיקר מכך תיאכזָב. תהליך חשוב

ייתכן שהם חשו . בלתי מציאותיות ו מהאפשריין ערוךאלגבוהות נוי היו ישהציפיות שלי מהם לש

 יהם ציפיות. המבוגרתהיאוכלוסיבני התופעה זו אופיינית לטיפול ב. דישנעזרו וקיבלו דווקא 

 את המוטיבציה, רכיהםואת צבהחלט אך תואמות , המטפלים הצעירים,  נמוכות משלנומהטיפול

  . וכמובן את השלב בחיים שבו הם נמצאים,האנרגיה שברשותםאת  ושלהם

 את הקשר בינינו ניתקה ת אחהשיאחרי פגו ,82אמרה לי אישה בת , "עזרת לי מאוד"  

כעסים על בנה על אכזבות ועל  , בחייה קשייםעל רוב הזמן היא דיברה .והותירה אותי מופתעת

לעבד , שניתנה לי ההזדמנות לארגן בלאותירה אותי מלאה וגדושה רגשות חזקים וכך ה, וכלתה

במהלך הזמן הבנתי שהיא .  עליהעשוי להקל לה באופן שהיה הלהחזיר והגדולה" הערמה"את 

האישה . אמפתיהוהשתתפות ,  בעיקר הקשבה- זמןהתאים לה באותו את אשר לקחה ממני 

בזה  והסתפקה , חשה הקלה, יכלה לחלוק עם אחריםעולם שלא, הפקידה בידי את עולמה המיוסר

  . בעינייכל כך היה חשוב את מה ש" לעבד ולנקות, לחפור" צורך להמשיך בלא

  . ההוריםדרדרות שחלה לדבריהם אצל אחדיי ילדים מודאגים עקב הילא פעם פונים אל

  



  

 

 חיבוק דוב של ילדים מודאגים: אמו של אלי

אלי .  בבקשה שאקבל את אמו לשיחות,89- בת הרותבנה הצעיר של , אליי ילפני זמן מה פנה אל

השכנים , היא חלשה יותר. " זקוקה לשינוי תנאי המגורים שלה, אישה פעילה ועצמאית,חש שאמו

גן לשיפוץ הדירה שבה גרה אימא כדי שתוכל התחלפו ואנחנו מתלבטים בין מעבר לדיור מו

נראה לי שטוב שהיא  ", המשיך,"ובכלל. "אמר לי בשיחתנו בטלפון, "להכניס מטפלת הביתה

רצינו . היא עברה דברים קשים בחיים והיא לא מדברת עם אף אחד על זה, תדבר עם פסיכולוג

  ". החלטהלתת לה את הלוקסוס של לדבר עם איש מקצוע וגם לעזור לה לקבל 

למרות גילה . בריאה בגופה ובנפשה,  של אלי התגלתה כאישה מרשימה ביותרואמ

הקושי .  מרץיכנית ומלאת יח, ערניתוהייתה , המופלג היא הגיעה לפגישה בשעת ערב מאוחרת

 חייה בעבר שאף. בהתחשב בגילה, לגבי שינוי תנאי מגוריה נראה טבעי ומובן מאליוהחליט ל

, מתמודדת היטב עם זקנתההיא  וםצליחה להשכיחההיא , ת ומצבים קשים התמודדויופיםרצו

 נולמרות הדאגה של בנה ורצו. בתרומה לקהילה ובנתינה לאחרים ולמשפחתה, בעשייה, בהומור

,  היכרות קרובה שהייתי שמחה להכירה אףו,  לפרוק מעט מהמשא שנשאה כל השניםהלאפשר ל

  .ה החיובית הגבוההלאור בריאות, היה צורך בכךשלא נראה 

 של הילדים הן אכן מתוך דאגה המתעוררת עקב ירידה בתפקוד של יהםרוב פניות

היא העדיפה ו,  כפי שהיא עצמה הגדירה זאת"בוחיבוק ד"היה זה רות במקרה של . ההורים

אם כי לא ,  במרבית המקרים הדאגה נכונה ותואמת את המציאות,עם זאת. להסתדר בלעדיו

  . ת הסובייקטיבית של ההורהתמיד את המציאו

 

הילדים מציינים שיש ירידה . יותר מכולמדאיגה היא השל ההורה הקוגניטיבי הירידה בתפקוד 

 או שהוא ו ירודב רוחמצש, חסר אונים, שההורה נראה מבולבל, זיכרון לטווח קצרה ניכרת של

התנגדותו מ למצבו ו ההורה הזקןותכחשתקושי נובע על פי רוב מהה. מפתח חשדנות ואף פרנויה

תים הילדים מצליחים לשכנע את ההורה לבוא על. בעיקר כשמדובר בעזרה נפשית, לפנות לעזרה

  . מפגש הראשוןלאחר האך ההורה מסרב להמשיך בקשר הטיפולי , לפגישה

אכן סובלים , אותם לפגישה עם פסיכולוג" גוררים"רוב ההורים שהילדים , ניסיוניעל פי 

שכחה של ב,  בחזרות תכופות על דבריהםפגישתנומתבטאת בה ,וגניטיבימירידה בתפקוד הק

 שאני משקפת להם בעדינות את הקשיים בזיכרון ומציגה אותם אף.  ועודחשוביםתאריכים 

 בעיקר בגלל לחץ של הבאיםהורים , ניתן לטפל בו בתרופות הולמותכתהליך נורמטיבי שהיום 

בתפקוד ומתעקשים להציג את עצמם כבריאים  להסוות את הירידה מתאמצים מאודהילדים 

 לכבד את מנגנוני ההגנה יש לדעתי, למרות הקשיים, בשלב זה. עזרה שאינם זקוקים לעצמאיםכו

 לכן יש ;באופן עצמאיעם החיים  כדי להמשיך ולהתמודד אוזריםהכוח שהם את של ההורים ו

עם זאת . בתפקוד של ההורההחרדה לנוכח הירידה על לעודד את הילדים להתגבר על התסכול ו

 עד לשלב שבו לא יהיה מנוס מהתערבות וזאת, אחר ההורההיטב אני ממליצה להמשיך ולעקוב 

לקבל כשמתעורר צורך המשך תפקודו ללא השגחה או  לע כשמתחילה לרחף סכנהלמשל , נוספת

  .תורופבאמצעות תסיוע 



, יהם להקשיב לקולותיש אפוא האוכלוסייה המבוגרת  בנישלם  את עולמהיטבכדי להכיר     

כולנו על , כמטפלים או כבני משפחה צעירים. עמומים וםייאט, ים לא פעם חלשם שהקולות

להיות יש . לצרכינו אנולציפיות המותאמות לצרכים של המטופלים ולא ולהסתגל לקצב שונה 

של חוסר  חוסר האונים שלהם אך גם תמתוך קבל,  בעניינםאו לפעולעליהם  ללחוץ בלאלידם 

  .  האונים שלנו

חולשה מה שמתפרש על ידינו כ ש, הוא–  והמסר העיקרי של הספר- ואולי החשוב מכול

 כוח ושליטה ולנהל אזורמצליחים לה,  להיות הכוח והחוזק של האנשים בתהליך ההזדקנותעשוי

 מחדלי לעהם קוראים תיגר .  במצבים של חוסר אונים דווקאמתאים להםהאת חייהם באופן 

  . ומרים על בריאותםשוכך , נפשםאת מתחזקים את גופם ו, הזיקנה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


