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הסטינג (Setting) הוא הכינוי למערך הטיפולי, שכולל את זמני

הפגישות הטיפוליות, מקום הפגישה וסידורי הישיבה של המטפל
והמטופל בתוך החדר, הסדרי התשלום ואלמנטים נוספים

שמהווים את המסגרת הטיפולית הקבועה.
 

המסגרת כוללת היבטים טכניים ונפשיים ומשקפת דרכה
אלמנטים תוך אישיים ובין אישיים המתגלמים במערכת היחסים

שבמפגש הטיפולי.
 

בטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים, בעלי החיים הם חלק משמעותי
מהסטינג ומתקיימים בו ריבוי של מערכות יחסים, הגבולות

מתגמשים ויש צורך להרחיב ולהעמיק את ההתייחסות לסטינג
הטיפולי.

 
בכנס הנוכחי נצא למסע משותף בו ננסה להבין בעזרתו של דוד-בנאי
את הסטינג הטיפולי החל מהתפתחות המושג בראשית ימי הטיפול

הנפשי ועד היום. נעמיק במושג 'השלישי האנליטי' שטבע אוגדן
ובעזרתו של רפי לוי נחשוב את השלישי הייחודי שנוצר בטיפול הנעזר
בבעלי-חיים. רחלי בן-דוד תמחיש לנו דרך דוגמאות מהשטח עד כמה
הגבולות האלסטיים נדרשים בתחומנו וניווכח עד כמה שבירת הסטינג

היא עניין מורכב ועשוייה להפוך להזדמנות בטיפול. במושבים
המקבילים נחשף לעוד היבטים ייחודיים ליציאה מהסטינג המסורתי
ונלמד כיצד שינוי הסטינג וגמישותו עשויים להשפיע על כל הנוכחים

במפגש הטיפולי ועל התהליך כולו. נתאסף לפאנל מסכם שבו נאסוף
קצוות בשיח משותף.
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הגבול שאין לו גבול והמסגרת שלא סוגרת: הסטינג כפונקציה נפשית

מחוץ לסטינג? על גבולות אלסטיים בזהות המקצועית של המטפל הנעזר בבע"ח

השלישי החייתי: פונקציית שלישי מיוחדת בין המטופל, המטפל והחיה

בין שליטה לגמישות: שילובם של בעלי חיים בסטינג הטיפולי כמשתנה שמשנה
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תוכן עניינים

נחשים וסולמות ביצירת סטינג במסגרות ילדים: השפעות, אתגרים וייתרונות

אותה הגברת בשינוי אדרת: שינוי הסטינג כמשנה מטרה

התאמת הסטינג הטיפולי לעבודה עם הגיל השלישי

"נחמה" אחת בשביל שניים: צירופה של כלבת המטופלים לסטינג הטיפולי

היציאה מהמרחב ה"סטרילי" לסביבה המציאותית בטיפול המשלב כלבים
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 הגבול שאין לו גבול והמסגרת שלא סוגרת:
הסטינג כפונקציה נפשית
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מרצה: דוד בנאי

 
בהרצאה זו אעסוק בהגיון הרגשי של הסטינג הפסיכואנליטי בהיותו מקום, זמן, מהות

וצורה של ארגון כל חווית חיים ובעיקר חוויה טיפולית.
 

ראשית, אדון ביעילות הקלינית של השימוש במסגרת המושגית המגדירה את הסטינג
בעולם בו רווחת חשיבה התייחסותית, אינטרסובייקטיבית ובעולם תרבותי פוסט

מודרני. הדיון בתמה זו שהיה פשוט בתקופה שמרנית ונע על ציר חד-ממדי של החמרה
מול הקלה נעשה מורכב כאשר מסגרת ותוכן, דמות ורקע, חומר וצורה, מהות וקיום,

סיבה ותוצאה מתחלפים זה עם זה, בכפוף לזווית התבוננות והפרדיגמה
המטה-תיאורטית.

 
כחלק מניסיון להבין ולנסח את הסטינג כפונקציה נפשית, נראה את תפקודו בריטואל

הדתי, בפולחן הפגני, בהבניה האסתטית של אתר החניכה האזרחי- חילוני ואולי גם את
יסודותיו או מבשריו בעולם בעלי החיים. כמו כן נעקוב אחר התפתחות המושג והשימוש

בו בתיאוריה הפסיכואנליטית בצמיחתה מטכניקה של סוגסטיה לאמנות של יחסים.
 

הסטינג מתואר כרכיב הכרחי וחיוני בתהליך הטיפולי, רכיב מתעתע וקשה לזיהוי, שהוא
בו זמנית גם פיסי, גם קונקרטי, גם נפשי וגם רוחני.

 
הטיפול בנוכחות בעלי חיים מאתגר את הגדרת המסגרת באופנים רבים – זירת

ההתרחשות הבלתי סטרילית, מיקומו של בעל החיים בפנטסיה של המטפלת
והמטופלת בהיבט של מסגרת מול מהות, ההזדהויות המורכבות בטריאדה הטיפולית,

המגבלה האתית של שימוש בחי כבסביבה ועוד.
 

לבסוף אנסה לשכנע כי התפישה של המתרחש במונחים של מסגרת ותוכן היא תנאי
הכרחי לקיומו של תהליך טיפולי נכון, מודע ואחראי. וזאת, על אף שלעיתים משימה זו

היא בלתי אפשרית.
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אודות המרצה דוד בנאי; פסיכולוג קליני, פרקטיקה פרטית בתל-אביב, מדריך קליני ביחידות
רווחה שונות, מרצה באוניברסיטת בר-אילן, מנהל דעת - בית ספר ללימודי התיאוריה

הפסיכואנאליטית.



מרצה: רפי לוי
 

הסטינג הטיפולי כפי שהוא מתקיים בטיפול נעזר בבעלי חיים מכיל בתוכו
אפשרות למפגש טיפולי מיוחד בין אדם לחיה. בכך הוא מאפשר היווצרותו
של מרכיב חשוב: השלישי החייתי. פונקציית שלישי מיוחדת בין המטופל

המטפל והחיה במפגש הטיפולי.
 

על פי תפישתו של האנליטיקאי תומאס אוגדן את מושג השלישי האנליטי
שהציע, היחסים האינטרסובייקטיביים שנוצרים בין מטפל ומטופל מייצרים

ישות משותפת. אוגדן טוען כי לא יתכן מטופל בנפרד מיחסיו עם מטפל
בחדר. הוא ניסח זאת כהתנסות בהימצאות בחוויה אינטרסובייקטיבית של

האנליטיקאי-מטפל ומחוצה לה. החוויה של אוגדן במהלך טיפול הולידה
את התפישה הזו, שתיתכן ישות לא קונקרטית אלא כזו הנוכחת במשמעות.

המשמעות של המחשבות שלו במהלך פגישה, בתוך הReverie הראוי
לאנליטיקאי כאשר הוא מאזין למטופליו, היא בלתי נפרדת מחוויותיו

כסובייקט ומחוויות המטופל כפי שהן מגיעות לטיפול.
 

על בסיס החשיבה הזו, לא ניתן להתעלם מנוכחותה ושותפותה של החיה
בטיפול נעזר בבעלי חיים. בהרצאה ננסה לחשוב על האפשרות ששלישי

כזה מתקיים גם בקונסטלציה: מטפל-מטופל-חיה. השלישיות הזו, החשובה
כל כך להבנה של המתרחש בטיפול כמפגש נפשי בין יצורים חיים, בעלי

רגשות. ננסה לחשוב על השלישיות המיוחדת הזו, ולחשוב אילו רגשות
חוויות ואולי אפילו מחשבות של החיה משתתפות בה, ואיך הקשר המיוחד

בין אדם לחיה מקיים את השלישיות הזו.
 

השלישי החייתי : פונקציית שלישי מיוחדת בין
המטופל, המטפל והחיה
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 אודות המרצה רפי לוי; עובד סוציאלי קליני, פסיכותרפיסט בקליניקה פרטית ובמערך בריאות
הנפש ומרצה בתכנית לטיפול נעזר בבעלי חיים של מכללת אורנים ושל מכון מגיד. ממלא מקום

בניהול ההכשרה במכון מגיד. בעל השכלה ביולוגית ורפואית וחוקר את הדמיון הנפשי בין בני
אדם לבעלי חיים בתכנית לפסיכואנליזה ופרשנות של אוניברסיטת בר אילן.
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אודות המרצה רחלי בן דוד; פסיכותרפיסטית הנעזרת בבע"ח, מדריכת הורים ומטפלים, ב.א
(האוניברסיטה העברית) + מ.א. (אוניברסיטת בן גוריון).

 

מבוא למושבים:  מחוץ לסטינג? 
על גבולות אלסטיים בזהות המקצועית של מטפל

הנעזר בבע"ח

מרצה: רחלי בן דוד
 

טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים עשוי להתרחש במגוון מרחבים של סטינג
טיפולי: פינת חי, כיתה שהוסבה למרחב חיות, קליניקה טיפולית שבתוכה
כלוב או שניים, חלל שאליו מוסעות החיות, גן חיות, זום דרך מסך מחשב

ועוד ועוד. אולם הגמישות המתבקשת מסטינג טיפולי בטיפול הנעזר בבע"ח
באה לידי ביטוי לא רק בסוגי המרחבים השונים אלא גם בתוך אותו מרחב.
האם חתול רחוב שאימץ את פינת החי הוא חלק מהסטינג? ומה לגבי תור

שמחפש שאריות מזון בפינת החי על הרצפה בזמן מפגש? נמלה? עכבר
אפור שחי מתחת לארגז מסתור? ציפורים נודדות? מי או מה מגדיר את

הגבול הוירטואלי של הסטינג? 
 

ומה לגבי מטופל שבוחר בזמן מפגש בפינת חי לא להיות עם בעלי החיים
אלא לשחק מחבואים או שלוש מקלות? או מטופל אחר שמבקש לצייר או

לשחק יחד עם המטפל משחק מחשב על השולחן במרכז פינת החי? או
מטפל שבוחר להביא למפגש קלפים עם בע"ח? האם השתתפות אקטיבית

של בעלי החיים במפגש הכרחית להתרחשות טיפול רגשי בבע"ח?
 

על אף הטענה שהסטינג הטיפולי הוא קבוע, בהרצאה זו אטען ואדגים כיצד
הסטינג הוא גם דינאמי, אלסטי ומתהווה באופן תמידי במעין ריקוד דיאלוגי

משולש שבו המטפל, המטופל ובעלי החיים שותפים יחד להגדרתו.
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אודות המרצה רקפת שדה; מטפלת בנוכחות בעלי חיים, פסיכותרפסטית יונגיאנית, מתמחה
בטיפול בפגיעות מיניות ומטפלת ב EMDR. מטפלת בילדים ונוער בסיכון במסגרת פנימייה

טיפולית. מנהלת את מרחב החי הטיפולי בכפר השואף לגישה הדדית. בנוסף, מטפלת בקליניקה
פרטית  בנוער ובוגרים ומדריכה סטודנטים ומטפלים.

בין שליטה לגמישות: שילובם של בעלי חיים
בסטינג הטיפולי כמשתנה שמשנה

 
מרצה: רקפת שדה

 
טיפול הנעזר בבע"ח הינו טיפול המתקיים במגוון מרחבים- ממרחב חי
חיצוני (פינת חי) ועד למרחב פנימי (חדר טיפול-קליניקה) או שילוב בין

השניים. למרות השונות במרחבים, המשותף לטיפול הוא השאיפה ליצור
סטינג קבוע, המקנה את היציבות והביטחון בקשר ומאפשר את יצירת

המיכל לעיבוד התכנים הטיפוליים.
 

יחד עם זאת, טיפול הנעזר בבעלי חיים מתאפיין בדינאמיות רבה
וספונטניות הנוצרות ממגוון האפשרויות במרחב ומהוות הזדמנויות טיפוליות

בעלות ערך יקר וייחודי למקצוע.
 

האפשרויות הנקראות בדרכנו מטעם שותפנו בעלי החיים מאתגרות את
היכולת לייצור סטינג קבוע ולהפך. הדיאלוג בין שני מרכיבי הסטינג מושפע

ומשתנה במרחבים שונים – הוקרת הערך והצורך של כל אחד מהם לתהליך
הטיפולי מעוררת שאלה של איזונים בין מרכיבים סותרים אלו.

 
דרך דוגמאות ומתוך השוואה בין מרחבי הטיפול השונים, נעסוק בדיאלוג

בשילוב בין הדינאמיות לקביעות במבנה הטיפול. נדון באפשרויות לתכנן את
הסטינג באופן שבו יהיה ניתן להפיק את המירב משילוב ואיזון מרכיבי

הסטינג אלו בטיפול הנעזר בבעלי חיים.
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MA אודות המרצה ננסי פריש-פלס; פסיכותרפיסטית רגשית הנעזר בבע"ח, עובדת סוציאלית
חוקרת וכותבת ספר, מאמרים ופרקים בתחום של טיפול רגשי הנעזר בבע"ח יו"ר מ.ר.ח.ב. –
האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבע"ח סגנית יו"ר קבוצת עבודה – טרמינולוגיה של

International Consortium for Animal Assisted - התערבויות הנעזרות בבע"ח
Interventions

נחשים וסולמות ביצירת סטינג במסגרות ילדים:
השפעות, אתגרים וייתרונות

מרצה: ננסי פריש-פלס

 
טיפול רגשי בילדים במסגרות מוסדיות כמו בית ספר או פנימייה הוא עניין

מאתגר ומורכב.
 

בשונה מעבודה בקליניקה פרטית, המטפל מתמודד עם הצורך לבנות סטינג
טיפולי רגשי בתוך מרחב שמדבר שפה אחרת: על-פי רוב שפה חינוכית.

במפגש הנוכחי אציג את המורכבות ואת ההשפעות ההדדיות של ייחודיות
המרחב הכפול.

 
לצד הקשיים (הנחשים) כגון הקושי לשמור על פרטיות, שיבושים טכניים,

קושי בשמירת רצף ואתגרים אתיים, נדון גם בייתרונות (הסולמות) כגון
הזדמנויות להיכרות עם רגעי מציאות עבודה במישור החוויה, אפשרות

לחוויה מתקנת במרחב המציאותי. עבודה מערכתית, השפעה על אנשי צוות
שמשפיעים בתורם על חניכים/ תלמידים רבים וקירוב השפות.

 
אציג דוגמאות הממחישות דילמות, אתגרים וייתרונות ואציע דרכים

להתנהלות בסיטואציות שונות לקידום התהליך הטיפולי, תוך התייחסות
למטופלים, לבעלי החיים ולמטפל עצמו.

 
ההרצאה תעלה למודעות את המורכבות והייחודיות של הסטינג בתוך

מוסדות, תהווה מרחב לחשיבה, תמיכה ולחיפוש פתרונות. 
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אודות המרצה שירה בז ארז; מטפלת רגשית הנעזרת בבעלי חיים, CBT והדרכת הורים, מדריכה,
מקימת המערך הטיפולי בחוות תלמים, עובדת ביחידה הקהילתית להתפתחות הילד יקנעם וכן

בקליניקה פרטית.

אותה הגברת בשינוי אדרת:
שינוי הסטינג כמשנה מטרה

ההשפעה שהיתה להכנסת הגישה הטיפולית לתוך החווה התעסוקתית.
כיצד בונים את הסטינג כך שיענה על צורך טיפולי לצד המשך קיום החווה כמקום

מפגש שבו עובדים עם בעלי חיים.
האופן שבו שינוי הסטינג משנה את מעמדו של בעל החיים. מטיפול פונקציונלי בבעל

החיים כאשר מתייחסים אליו כאל אובייקט אל הכרות עמוקה, דאגה וקשר עם בעל
חיים שהפך לסובייקט עם צרכים, העדפות ורגשות, ככזה אשר השפיע הן על המטפל

והן על המטופל.
ההשפעה של שינוי החווה ממקום עבודה למקום טיפולי, על שיפור ברווחה הרגשית

של בעלי חיים, של החברים העובדים בתלמים ושל אנשי הצוות.

מרצה: שירה בז ארז

 
חוות תלמים בקיבוץ מגידו הינה חווה המעסיקה בוגרים בעלי מוגבלות שכלית

התפתחותית. בעלי החיים הינם חלק בלתי נפרד מהחווה. במקום ישנם דיר כבשים,
אורווה וכן פינת חי שבעבר כללה עדר עיזים גדול, ארנבונים, שרקנים, יונים ואווזים.

 
הטיפול בבעלי החיים היה פונקציונלי – ההתייחסות לבעל החיים הייתה כאל אובייקט:

.DOINGמשימות שצריך לבצע, עבודה, בעיקר ברמת ה־
לפני מספר שנים עלה צורך לשים דגש לא רק על הפן החינוכי והתעסוקתי אלא גם על
הפן הרגשי, מתוך ההנחה כי רווחתם הכללית של המשתתפים מושפעת גם מרווחתם

הרגשית. הוחלט לשנות את המערך בחווה ולכלול מפגשים טיפוליים כמו גם מתן מענה
רגשי למצוקות יומיומיות בהיבטים התפקודיים, התקשורתיים והחברתיים וכן נוספה

הדרכה לצוות המדריכים. הרעיון אז היה חדשני וייחודי לתלמים.
 

במסגרת הכנס הנוכחי של מ.ר.ח.ב שעוסק בסטינג הטיפולי בטיפול הרגשי הנעזר בבעלי
חיים ובשאלה של השפעת הסטינג על מטפל – מטופל – בעל חיים יעלו מספר נושאים:

 

 
כיום נבנה במקום מרחב חי טיפולי חדש ששם את רווחת בעלי החיים במרכז, תוך

הסתכלות על קשר אדם-חיה, המשמעות והרווח לשני הצדדים.
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אודות המרצה גילי רחמים; מטפלת רגשית בנוכחות בעלי חיים. עובדת ברווחה ביקנעם –
כעובדת זכאות, כרכזת מענים וכמטפלת רגשית בנוכחות בעלי חיים.

התאמת הסטינג הטיפולי לעבודה עם הגיל
השלישי

מרצה: גילי רחמים

 
עבודה עם אנשים בגיל השלישי מזמנת התייחסות גמישה ומותאמת

למטופלים כשמדובר בסטינג טיפולי.
 

בתקופת הקורונה זקנים רבים אותרו ע"י עובדות סוציאליות כסובלים
מחרדות, בידוד חברתי וקשיים רגשיים נוספים. 

 
הסטינג הטיפולי נבנה והותאם למצב המטופל, לצרכיו ולאילוצי הנחיות

משרד הבריאות וכלל: עבודה בבית המטופל, במרחב הציבורי, במרכז היום
בקהילה, ובמרכז לטיפול משפחתי.

 
התנועה שאפיינה את מטופליי היא מבפנים - יצירת קשר בביתם או

בסביבת ביתם הקרובה אל הבחוץ - יציאה החוצה אל מרכז טיפולי/ מרכז
יום לקשיש מתוך קידום שילובם בחברה. כל זאת תוך כדי התבוננות פנימה

- עיבוד תכנים תוך אישיים.
 

במפגש הנוכחי אתאר דרך תיאורי מיקרה קצרים כיצד בניית הסטינג
תומכת במטרות הטיפוליות ומאפשרת לזקנים טיפול רגשי בשונה מטיפול

רגיל.
 

נתבונן על השפעות הסטינג המשתנה על המטופל, עלי כמטפלת ועל הכלב
שלי "קלאץ" שליווה ונכח לאורך כל הטיפולים.  
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אודות המרצה ענבר בראל; פסיכולוגית, מומחית בטיפול הנעזר בבעלי חיים , מטפלת זוגית
ומשפחתית מוסמכת . ראשת התכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים – מכללת אורנים. מרצה

ומדריכה בכירה

"נחמה" אחת בשביל שניים: צירופה של כלבת
המטופלים לסטינג הטיפולי

נדון בשאלות:
מתי כדאי לשקול אפשרות זו?

מה הרווח ומה המחיר באפשרות ייחודית זו?

מרצה: ענבר בראל
 

כאשר מדברים על טיפול בנוכחות בעלי חיים נהוג לדבר על תהליך שנעשה
בנוכחות בע"ח של המטפל או במרחב חי. במושב הנוכחי אציג תיאור מקרה

של טיפול זוגי הנעזר בבעלי החיים שלי ובנוסף נעזר בכלבתם האישית של
בני הזוג – "נחמה".

 
לנחמה הכלבה היה תפקיד מכריע ומשמעותי בתקופות שונות בטיפול.

 
דרך תיאור המקרה המסוים , נעמיק את ההבנה לגבי שילובם של בעלי

חיים השייכים למטופל עצמו,  נבחן את ההשלכות של סטינג זה על
המטופלים, על המטפל ועל בעלי החיים הנוכחים.

 

 
המשתתפים במושב יחשפו לכיוון חשיבה נוסף אודות גמישות הסטינג

הייחודי לתחום הטיפול הנעזר בבע"ח.
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אודות המרצה ארני זקס; מטפלת בשיטת Outdoor Therapy פסיכולוגית קלינית, ראש
התוכנית לטיפול בעזרת בע"ח במכללה האקדמית דוד ילין.

היציאה מהמרחב ה"סטרילי" לסביבה
המציאותית בטיפול המשלב כלבים

מרצה: ארני זקס

 
נוכחות בעלי חיים מזמנת חדירה של המציאות הלא נשלטת אל הסטינג

הטיפולי. הטיפול במרחב הפתוח מזמן מפגש עם המציאות כפי שהיא,
מידת השליטה של המטפל על הסטינג נמוכה יותר מאשר בחדר סגור.

בעיקר אם הטיפול מתרחש מחץ לפינת חי- בטבע המזדמן או האורבני.
 

מפגש זה מזמן אתו אתגרים, כיצד לשמור על פרטיות ועל כיוון הפגישה
לצרכי המטופל, התמודדויות עם תסכול, ועם הבלתי צפוי.

 
ניתן לראות באתגרים אלה הזדמנויות לחוות מצבים אלה עם המטופל
במקום לדבר עליהם בחדר. חוויה מציאותית מתווכת על ידי המטפל,

מייצרת אפשרות לחוויה שונה מזו המוכרת למטופל מהתמודדויות קודמות,
וניתן גם להתבונן בה יחד לאחר מעשה.

 
במפגש ידונו תיאורי מיקרה קצרים של טיפול מחוץ לחדר, בטבע מחוץ

לאיזור ישוב ובטבע אורבני (למשל גינת כלבים) בשניהם מלווים את
ההליכה כלבים חופשיים שאינם קשורים.
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