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טיפול בפרפקציוניזם )מושלמות יתר( בקרב בני נוער בציבור הדתי והחרדי
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מאמר זה יבחן סוגיות ייחודיות לטיפול בבני נוער שומרי תורה ומצוות ויתמקד בעיקר בבעיית
הפרפקציוניזם הרווחת בציבור זה .פרפקציוניזם עלול להביא לידי חרדה ,דיכאון והפרעות רגשיות אחרות
)בלאט .(1995 ,מושלמות יתר קשורה גם לאנשים אובססיביים-כפייתיים השואפים לשלמות בהקשר של
שליטה עצמית וריסון עצמי ,ולאנשים נרקיסיסטיים המוכרחים לראות את עצמם כמושלמים )מילר,
 .(1996כאבי גב כרוניים ומצבים סומטיים אחרים יוחסו אף הם למתח הנובע מנטיות פרפקציוניסטיות
)סרנו.(1998 ,
מושלמות לעומת מצוינות
ניתן להגדיר פרפקציוניסט כאדם שהפחד מפני כישלון מניע אותו לחתור בכפייתיות למטרות שמעבר
להשגתו במציאות .לעומת זאת ,אצל אנשים אחרים ,השאיפה למצוינות נובעת דווקא מרצון להצליח
)המצ'ק .(1978 ,אחד המאפיינים המבדילים בין פרפקציוניזם בצורתו הפתולוגית לבין שאיפה לא-
פתולוגית למצוינות הוא תגובתו של האדם לעשייה בלתי מושלמת .לא זו בלבד שפרפקציוניסטים אינם
מפיקים כל סיפוק מעשייה בלתי מושלמת ,אלא הם חווים תחושה של תבוסה משפילה )סורוצקין.(1985 ,
לעומת זאת ,אנשים השואפים למצוינות גאים במאמציהם ומפיקים תחושת עונג מביצועיהם המעולים אף
אם הם אינם מושלמים ,זאת משום שהם מוכנים לקבל מגבלות אישיות וסביבתיות )פכט.(1984 ,
השפעה הורית
הורים ביקורתיים
הורים לילדים פרפקציוניסטים נוטים להביע מורת רוח כלפי ילדיהם ולתת להם אישורים בצורה בלתי
עקבית .אהבתם תלויה בהישגים של ילדיהם .באופן כללי הם נוטים לדרוש דרישות מוגזמות מילדיהם
ולבקר אותם יתר על המידה .לעומת זאת ,שאיפה לסטנדרטים גבוהים ולמצוינות קשורה להורים חיוביים,
תומכים ומעודדים המציבים סטנדרטים גבוהים לעצמם )בלאט ;1995 ,המצ'ק (1978 ,ולא רק לילדיהם.
ביקורתיות קשה ומתמשכת עלולה לפתח בילד רגשי נחיתות עמוקים .בעיניו של הילד ,הדרך היחידה
להקל על תחושות אלה היא באמצעות תחושות של גרנדיוזיות ופרפקציוניזם )רוטשטיין.(1991 ,
הפגיעות הנרקיסיסטיות הנובעות מהעשייה הבלתי מושלמת והבלתי נמנעת ומכישלון הגרנדיוזיות
מגבירות עוד יותר את רגשי הנחיתות.
בושה
פעמים רבות ,תחושות בושה עמוקות עומדות בשורש הצורך במושלמות )סורוצקין .(1985 ,בספרה
העמוק על בושה ,מזכירה מילר ) (1996את התפיסה של ברושק – "הפיכת ילדים לאובייקט" – שעל פיה
ההורה מתייחס לילד כאובייקט ]חפץ[ במקום כבן-אדם .ברושק ) (1991מגדיר בושה כ"תגובה
1

גרסא מוקדמת התפרסם ב Psychotherapy, Vol. 35 (1998), pp. 87-95 -ושוב בEssential Readings on Jewish -
Identities, Lifestyles and Beliefs: Analyses of the Personal and Social Diversity of Jews by Modern
Scholars. Edited by Stanford M. Lyman. NY: Gordian Knot Books, 2003, pp. 191-207

1

להתעלמות ,הכחשה או שלילה של מעמדו של האדם כבן-אדם עם רגשות וכו'" )עמ'  .(8הוא נותן דוגמה
של ילד קטן "הניגש לאמו בהתרגשות כדי לשתף אותה במשהו שהוא חווה זה עתה .אימא מביטה בו בזעף
ואומרת 'החולצה שלך מחוץ למכנסיים'" )עמ'  .(47מילר ) (1996סוברת שגידול ילדים כ"אובייקטים"
עלול לפתח אישיות אובססיבית-כפייתית שבה "העצמיות נתפסת כאוסף תפקודים המבוצעים כראוי או
שלא כראוי ,ללא התייחסות לחיים הפנימיים כגורם הראוי להכרה ולהערכה" )עמ' .(47
הורים שאינם מחוברים לצרכים הרגשיים של ילדיהם )לא כל שכן אם הם מבקרים צרכים אלו( גורמים
להם להרגיש שעצם קיומם של צרכים רגשיים היא סיבה לבושה )אורנג' ,אטווד וסטולורו.(1997 ,
תהליך זה בדרך כלל מתרחש בשני שלבים .בשלב הראשון ,ההורה פוגע ברגשותיו של הילד באופן
כלשהו .כשהילד מגיב ברגשות שליליים ,מבקרים אותו על תגובתו )סטולורו .(1997 ,תהליך זה עלול
לגרום לילדים להתמקד בעשייתם על חשבון רגשותיהם )מאפיין בולט של פרפקציוניסטים( ו/או ליצור
צורך בשליטה מוחלטת על רגשותיהם .יש לציין שדאגתנו מתמקדת בגישה הכללית והמקיפה של הורים
לחיים הרגשיים של ילדיהם ,המכונה " "parental metaemtotionבלשונם של גוטמן ,כץ והובן
) ,(1996ולא בסגנונות הורות ספציפיים.
מה יגידו השכנים?
הורים לילדים פרפקציוניסטים נוטים להדגיש סיבות חיצוניות להתנהגות וחשש ממורת רוחם של אחרים.
הם אינם מודדים את עצמם באמת מידה של ערכים וסטנדרטים אישיים ,אלא משקיפים על עצמם דרך
עיניהם של אחרים .מילר )  (1996מתארת ילד ממשפחה כזו:
"הוא שופט את עצמו ואחרים ללא הרף בעין ביקורתית ,חיצונית ,כאילו הוא חפץ ולא מוקד של
חוויות .הוא אינו חדל מפעילות זו כמעט אף פעם ,ובדרך כלל אינו מרגיש חי בעולם .כל רגע של
חוויה ,ניתוח או רגש מכוסה במעטה כבד של שיפוט באשר לעשייה וחזות חיצונית") .עמ' (122
כך הופכת תחושת העצמיות של האינדיבידואל לתלויה בעיקר בתגובותיהם של אחרים )שעליהן אין
לאדם כמעט כל שליטה( במקום בסטנדרטים ובערכים הפנימיים שלו 2 .כתוצאה מכך ,יש תחושה עמוקה
של פגיעות רגשית העלולה לעורר צורך במושלמות כאמצעי להתרחק מסיכון זה.
הדגש על צורה לעומת תוכן שמפגינים הורים לפרפקציוניסטים בא לידי ביטוי במטופל שטיפלתי בו
לאחרונה .הקשר שלו עם אמו התדרדר מאוד ,והם לא דיברו זה עם זו במשך שבועות ארוכים .כתוצאה
מכך ,הוא לא שלח לה כרטיס ברכה ליום ההולדת ,והוריו זעמו מאוד .כשהוא ניסה להסביר שאין כל
הגיון בשליחת כרטיס ברכה כשמערכת היחסים כולה שלילית כל כך ,הם לא הצליחו להבין את ההיגיון
שבדבריו .אביו חזר ואמר" :אבל אתה יודע כמה זה חשוב לאמך!" המטופל קיבל את המסר :הוריו
עסוקים יותר בחזות השטחית של מערכת היחסים מאשר במהותה האמתית.
 2רמב" ן שער הגמול )ד"ה אבל מי שעוונותיו מרובין" .(...אלו יורדים לגיהנום ונידונין בו לדורי דורות ...הפרנסים המטילים
אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים ...אע"פ שאינו מחטיא אותם אלא מוליכן בדרך ישרה ,אלא שעי"ז הציבור מכוונין
דעותיהם ומעשיהם ]הטובים[ לעבדותו ולא לעבודת אדון הכל" .ונראה שיש להוסיף ,ששימוש מופרז של פרסים ותחרות גם
כן יכול להביא את החניך "לעבודתו של הפרסים" או של התחרות ,במקום עבדתו של "אדון הכל"] .מורה מתחיל סיפר לי
שהוא צפה בשיעורו של "מלמד מומחה" כחלק מתכנית הכשרה למלמדים .המלמד קרא את שמות הילדים מהיומן וכל ילד
בתורו ענה "הנני" .לאחר קריאת השמות ,פנה המלמד לתלמידים ואמר" :ילדים ,ספרו לאורחים שלנו מדוע אנחנו אומרים
'הנני'" .הילדים השיבו במקהלה" :הנני ,אנחנו מוכנים לשרת את המלמד"[.
הרב יצחק קירזנר זצ"ל ,בקלטת שלו "התמודדות עם אבדן אהבה" אומר )קלטת  - RL-12תירגום חופשי( :הדבר הגרוע
ביותר שהורים יכולים לעשות הוא לקשור את ילדיהם לסינר שלהם ...אתה יוצר ,במוחו של הילד המתפתח ,את הרעיון
שהדרך היחידה לזכות לקבלה ולאהבה היא לנטוש את עיסוקו בעצמו למען סיפוקו של ההורה .תפיסה זו יוצרת עיוות נורא...
של ההתפתחות הרגשית הנורמלית של הילד .למעשה ,צמיחה רגשית בריאה כוללת את היכולת לוותר על הצורך שלנו באישור
כאשר מחירו של האישור הזה הוא וויתור על ה"אני" האמתי.
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רואים פתולוגיה – גם כשהיא אינה קיימת
הצורך הפרפקציוניסטי בשליטה מוחלטת על רגשות והתנהגויות משקף לא אחת את הוצאתם מהקשרם.
כך האדם עלול לחוות אותם כשליליים ופתולוגיים יותר מאשר הם במציאות .גם תופעה זו עשויה לשקף
השפעות הוריות מוקדמות ,כגון כאשר הורים לא אמפתיים מתייחסים לתחרו תיות האסרטיבית הנורמלית
של ילדם כאות ל"עוינות מחרידה" )קוהוט  ,1997עמ' .(235
תובנה זו אומתה לאחרונה על ידי מחקרים שגילו כי אימהות לילדים אגרסיביים נוטות להגדיר תגובות
נורמליות של ילדים כ"חוסר ציות" ,וחשוב יותר ,לייחס כוונות מתריסות ל"חוסר ציות" זה )שטרסברג,
 :1997לורבר ואולירי.(2005 ,
ציפיות הוריות למושלמות
לעתים ,הציפייה ההורית למושלמות מבוטאת ישירות ,הן באמצעות ביקורת מתמשכת על עשייה בלתי
מושלמ ת והן בהכרזות גלויות של ההורים ש"פחות ממושלם אינו מקובל עליהם" .ילדים אלו לומדים
במהירות שרק המושלמות עשויה להציל אותם מהתחושה הבלתי נסבלת שהם מאכזבים את הוריהם.
המושג "טוב דיו" אינו קיים .לעומת זאת ,במצבים אחרים אין דחייה גלויה אלא תחושה של הזנחה
רגשית ,לעתים בעקבות עיסוקם המוגבר של ההורים בצרכיהם הרגשיים .ילדים מבתים כגון אלו נוטים
לשאוף למושלמות מתוך תקווה לזכות להתעניינות ולאישור של הוריהם .במקרים כאלה ,הצורך
במושלמות נחווה בדרך כלל כנובע מפנימיותו של האדם.
ווריאציה נדירה יותר הודגמה בעת האחרונה על ידי צעיר פרפקציוניסט חרדי שזכר את אביו משבח אותו
ללא הרף לאורך ילדותו ,אך מסיבה כלשהי השבחים תמיד גרמו לו להרגשה לא נוחה .לאחר בדיקת
האירועים והתחושות האלה במסגרת הטיפול ,הוא הבין שאביו היה זקוק להישגיו כדי "להזין" את תחושת
העצמיות הלקויה שלו עצמו )כלומר ,המחמאות שיקפו את צרכי ההורה ולא את צרכי הילד(.
הפרפקציוניזם של המטופל נבעה מחששו לשאת באחריות למשבר הנפשי העלול לפקוד את אביו בשל
חוסר המושלמות של בנו.
הורים אחדים מייחסים את הפרפקציוניזם של ילדיהם לתחרותיות הגבוהה בבתי הספר שלהם .עם זאת,
ברור שלא כל התלמידים הלומדים בבתי ספר אלו סובלים מפרפקציוניזם .סביר יותר להניח שבתי ספר
תחרותיים מאוד מקצינים נטיות פרפקציוניסטיות בתלמידים מסוג המשפחות שתוארו לעיל.
פרפקציוניזם וגיל הנעורים
מחקרים מגלים )ראה בלאט (1995 ,שפרפקציוניזם מצוי יותר בקרב בני נוער בשל נטייתם לאידיאליזם
ולחשיבה דיכוטומית – שחור או לבן ,צדיק או פושע – ושפרפקציוניזם הוא אחד הגורמים המרכזיים
לניסיונות התאבדות מצד בני נוער .דומה שהקשר בין פרפקציוניזם והתאבדות הדוק במיוחד בקרב
מתבגרים מחוננים .לתופעה זו מספר סיבות .ילדים מחוננים הם אינטליגנטיים יותר מחבריהם ,ופעמים הם
עולים עליהם בהישגים אקדמיים ובתחומים נוספים .עליונות זאת מגבירה את פגיעותם לפנטזיות
פרפקציוניסטיות וגרנדיוזיות ,בפרט משום שהוריהם ומוריהם מעודדים אותם במושלמות שלהם .כמו כן,
האינטליגנציה המשופרת שלהם מקלה עליהם להסתיר את מצוקתם הרגשית ,שכן מבחינה אקדמית הם
מצטיינים יותר מרוב התלמידים גם כשהתפקוד שלהם לוקה בחסר .פעמים רבות ,המבוגרים בחייהם כה
מתרשמים מהאינטליגנציה שלהם שהם אינם מייחסים תשומת לב לחייהם הרגשיים.
התפוגגות הפנטזיה הגרנדיוזית הזאת תתרחש ככל הנראה בשנות ההתבגרות ,זאת ממספר סיבות .פעמים
רבות ,זו התקופה שבה צעירים מתחילים להפנים )לעתים ברמת התת-מודע( שהם חיים את חלומו של
מישהו אחר במקום את חייהם שלהם .הבנה זו הופכת את המאמץ להתקדם ולהשיג הישגים – הקשה גם
3

כך עקב הצורך במושלמות – למעמסה בלתי נסבלת במקום תהליך טבעי )ראה עומר ,1997 ,לדוגמה
קלינית מעניינת( .כמו כן ,בתקופה זו מתחילים צעירים לקבל יותר החלטות עצמאיות .בני נוער
פרפקציוניסטיים מתקשים מאוד במשימה זו .קיים פחד מציאותי שההחלטה לא תהיה מושלמת ,שכן רוב
ההחלטות אינן כאלה .כמו כן ,החלטות רבות מבוססות במידה רבה על רגשות ,וצעירים פרפקציוניסטים
אינם מחוברים דיים לרגשותיהם .משום כך חסר להם כלי עזר חיוני לקבלת החלטות.
השפעתה של שמירת תורה ומצוות
צעירים שומרי תורה ומצוות מתחנכים להיות אידיאליסטים .מלבד זאת ,דמויות המופת האידיאליות
האמורות לשמש להם דמויות לחיקוי מוצגות בדרך כלל כאנשים שהיו מושלמים מאז ומתמיד בכל תחומי
3
חייהם .המאבקים והכישלונות שהם חוו בטרם הגיעו לדרגתם הרוחנית הנעלה אינם זוכים להכרה.
לפיכך ,אין זה מפתיע שמניסיונו של כותב השורות ,נראה שפרפקציוניזם מצוי יותר במגזר זה.
היהדות מדגישה עשייה והתנהגות יותר מאשר אמונה וגישה .לפיכך ,ניתן לראות אותה כמעניקה
לגיטימציה – לאנשים בעלי נטייה רגשית לדתיות נוירוטית )ספירו – (1985b ,להפריז בערכה של עשייה
שטחית על חשבון רגשנות ,אהבה ומערכות יחסים .השפעת תהליך השידוכים המסורתי עלולה להדגיש
עוד יותר את חשיבותן של תכונות שטחיות וחיצוניות בעיניהם של אנשים בעלי נטייה רגשית לכך .דגש
זה על התנהגות שטחית עלול להתעוות עד כדי תחושת חוסר מוסריות בשל רגשות נורמליים.
כפי שצוין לעיל ,הוריהם של פרפקציוניסטים נוטים להדגיש סיבות חיצוניות להתנהגות .בסקירתם
המקיפה על הספרות המקצועית בנושא דת ופסיכותרפיה ,מבחינים וורתינגטון ועמיתיו ) (1996בין
" אנשים דתיים במהותם" הרואים את הדת כמטרה בפני עצמה לבין "אנשים דתיים בחיצוניותם" הרואים
את הדת כאמצעי להשגת מטרות אחרות )כגון מעמד חברתי ,ביטחון ,קבלה( .מחקרים מוכיחים שאנשים
דתיים במהותם פתוחים יותר לשינויים ומפיקים תועלת נפשית חיובית מהדת ,בשונה מאנשים דתיים
בחיצוניותם ,שלהם סיכויים גבוהים יותר לחוות השלכות נפשיות שליליות כתוצאה מהדת .וורתינגטון
ועמיתיו )  (1996אף מצטטים מחקר של ברגין שהשווה תלמידים דתיים המפתחים הפרעות רגשיות
לכאלו שאינם מפתחים הפרעות רגשיות .התלמידים הבריאים התאפיינו בדרך כלל בהורים נדיבי לב,
ילדות נטולת קונפליקטים ,עבר חלק מבחינת התפתחות דתית ורגשות דתיים אמתיים ולא דרמטיים.
לעומת זאת ,לתלמידים הבעייתיים יותר הייתה ילדות מלאת קונפליקטים והתחייבות דתית בלתי רציפה.
רבים מהם סבלו מדיכאון ,חרדה ופרפקציוניזם נוקשה .לכן ,אין זה מפתיע שמניסיונו של כותב השורות,
הוריהם של פרפקציוניסטים דתיים נוטים ליפול בקטגוריה של "אנשים דתיים בחיצוניותם".
מתבגרים פרפקציוניסטים שומרי תורה ומצוות נוטים להגביר את התמסרותם לדת כתגובה למצוקה
רגשית .אולם ,כפי שמציין ספירו )" ,(1985bכאשר מאמצים אמונה דתית על מנת להסוות או אפילו
לפתור הפרעות פסיכולוגיות עמוקות יותר ,המסווה בדרך כלל שקוף והפתרון – חיצוני ובינוני בלבד"
)עמוד .(8
הדת דורשת מהאדם יכולת להרגיש אשמה ,מתוך הכרה שסטנדרט מופנם )רמה שאדם דורש מעצמו(
הוּפַ ר ומושא הבחינה השלילית הוא התנהגותו של האדם .אצל אנשים רבים ,יכולת זו מתבטאת כבושה
המשקפת את הערכתם העצמית השלילית )לואיס ;1971 ,טנגני 4 .(1995 ,לא פעם ,אנשים כגון אלו
 3ראה "פחד יצחק" )רבי יצחק הוטנר( ,אגרות וכתבים קכ"ח.
 4חז"ל אמנם מפליגים בשבחה של הבושה ,אך נראה שהם מתכוונים למה שברושק ) (1991מכנה "בושה מטרימה" ,כלומר,
תחושת בושה המונעת מאתנו לומר או לעשות משהו שעלול לגרום לרגש זה .לעומת זאת ,יש מושג של בושה כתגובה רגשית
למשהו קיים הגורם להדחקה ולהסתרה ובסופו של דבר להפרעות רגשיות שונות .לדעתו של ברושק ) ,(1991תחושת הבושה
הבריאה היא "חיונית ...לרווחה הרגשית ,המוסרית והרוחנית של הפרט והכלל" )עמ'  .(5חלק מספרי הקודש בני ימינו
המתורגמים לאנגלית מתרגמים את המילה "בושה" במובן של "צניעות" במקום "כלימה" .ראה גם את דבריו של ר' ירוחם
ליבוביץ בספר "דעת תורה" )מצוטט בספר ילקוט לקח טוב ,ויגש מה:ג( והרב העניך ליבוביץ בספר "חידושי הלב" ,שמיני ט:ז.
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משתדלים "להתגבר" על ה"פגם" שלהם באמצעות פרפקציוניזם )דהיינו ,שליטה מוחלטת על
מחשבותיהם ,רגשותיהם והתנהגותם(.
צדיק או פושע )או צדיק וגם פושע(
הצורך בגרנדיוזיות ובמושלמות מדרבן פרפקציוניסטים רבים לגדוע או לדחות את החלקים בעצמם
הנתפסים בעיניהם כרעים או כמושחתים .ייתכן מאוד שהיבטים "מושחתים" אלו הם רגשות ותגובות
נורמליים )כגון קנאה( ,אך כתוצאה מהשפעות מסוימות הם סוברים שרגשות אלו משקפים רוע פנימי
מולד .דחייה זו מתייחסת לתהליך הניתוק המכונה "פיצול אנכי" בלשונו של קוהוט ) ,(1971שבו חלקים
שונים של החוויה העצמית מופרדים בהגנתיות זה מזה כדי להימנע מקונפליקט בלתי נסבל .הפיצול הוא
"אורכי" מפני שהניתוק מושג באמצעות דחייה ,שבה נקודות מבט שונות ובלתי מגובשות מתחלפות
ביניהן ,ולא באמצעות הדחקה )פיצול רוחבי( ,שבה נקודת מבט קבועה יחסית מונעת מהיבטי מודעות
מסוימים לעלות לרמת המודע )גולדברג ;1999 ,אורנג' ושות'.(1997 ,
למעשה ,ניתוק זה מסייע לפרפקציוניסטים להתקרב להגשמת יעד הגרנדיוזיות שלהם )זמנית ,כמובן(
מפני שההיבטים החיוביים באופיים יכולים לתפקד כראוי ללא הפרעה מצד ההיבטים השליליים .אך אליה
וקוץ בה :כאשר הכוחות הילדותיים והנסוגים מגלים נוכחות בלתי נמנעת ,הם עושים זאת ללא ההשפעה
הממתנת של הכוחות החיוביים המופרדים של אישיותם .תופעה זו גורמת להחצנת התנהגות ברמות
רציניו ת וקיצוניו ת יותר.
מכיוון שהאישיות אינה מאוחדת ומגובשת כראוי ,הצמיחה הרגשית נבלמת וה"אני" הילדותי והנכלם אינו
יכול להתבגר לעולם .מאידך ,היות שהניתוק לעולם אינו יעיל לגמרי ,החלק ה"טוב" ממשיך לשאוף
למושלמות ולגרנדיוזיות כהוכחה שהחלק ה"רע" הוא "לא באמת אני".
בדומה לכך ,ברושק ) (1991מתאר "סוג מנותק" של נרקיסיסט ,שבו "העצמי המוצג כאידיאלי קיים
בצורה מנותקת ומופרדת .פעמים רבות ניתן לאתר אותו בתחושה של עליונות ו'מגיע לי' לצד נחיתות
עצמית המתבטאת בצורה מודעת יותר" )עמ'  .(60זו הסיבה שפרפקציוניסטים יכולים לתאר את עצמם
בעת ובעונה אחת כטובים יותר מכולם וכרעים יותר מכולם )צדיק וגם פושע(.
ישנו גורם נוסף המונע מההיבטים החיוביים באופיו של הפרפקציוניסט למתן את הדחפים הילדותיים שלו.
מכיוון שהוריהם של פרפקציוניסטים נוטים להגיב בביקורת קשה גם למעידות קלות ביותר ,הילד אינו
מסוגל להבחין בין רמות "רוע" שונות .כך מתפתחת גישה של "אם אני לא יכול להיות מושלם ,אין סיבה
שלא אעשה את הדבר הגרוע ביותר" .מניסיוני ,דווקא מטופלים בעלי הפרעות אישיות אובססיביות-
כפייתיות או נרקיסיסטיות המרגישים כפויים להיות דתיים למופת הם בעלי סיכויים גבוהים לעבור על
עבירות חמורות ביותר בעיניהם ברגע שהם אינם מצליחים לשמור על המעמד הנעלה שהם הגדירו לעצם
)למשל ,כאשר הם אינם מצליחים להימנע מעבירה "קלה"( .על פי השקפת עולמם ,אין מושג של שלבים או רמות
ב"רוע".

טיפול פסיכותרפי בפרפקציוניסטים
קריסת הגרנדיוזיות
מתבגרים פרפקציוניסטים בדרך כלל מגיעים לטיפול בעקבות משבר בפיצול האנכי ,לרוב כתוצאה ממכה
רגשית לתחושות הגרנדיוזיות שלהם או אפילו העדר שיקוף  5בלבד )גרלנד וזיגלר .(1993 ,מטופלים
אחדים מדווחים שהמאמץ לשמור על חזות מושלמת מעיק כל כך עד שהם מרגישים כפויים להחצין
 5קוהוט ) (1971מדגיש את הצורך של ילדים ב"שיקוף" של מצביהם הרגשיים על ידי הוריהם .ילדים צריכים שהוריהם
יעריצו אותם ,ישמחו בהתקדמותם וישבחו את הישגיהם .הוא קורא לזה "הניצוץ בעיניו של ההורה".
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התנהגות באופן שלילי ביותר כדי לפרוק את העול .האג'נדה הטיפולית שלהם היא להחזיר את השעון
לרגע שבו הם הצליחו לטפח את אשליית השלמות .בשלב ההתחלתי הם מגלים מעט מאוד עניין בצמיחה
רגשית או באינטגרציה רגשית מפני שהם נאלצו כבר מזמן לנטוש תגובתיות רגשית טבעית לטובת דפוסי
התנהגות רצוי ים .למען האמת ,הם שואפים להיראות מושלמים יותר מאשר להיות מושלמים מפני שהם
"יודעים" כמה הם גרועים באמ ת .אולם ,בהתאם לחוויות החיים המוקדמות שלהם ,מה שבאמת משנה הוא
המראה שלהם בעיני אחרים.
הצורך בטיפול נתפס כפגיעה נרקיסיסטית מחפירה וכאנטי-תזה למושלמות ולגרנדיוזיות שהם זקוקים
נואשות לראות בעצמם .מילר ) (1996קושר ת סוג זה של תחושות לחוויית הילדות הדמיונית הבאה:
ילד ...שואל את אמו" :אימא ,את מוכנה לבוא אתי לגינה?" ותגובתה של האם היא" :מה הבעיה
שלך? אתה לא יכול ללכת לבד?" במילים אחרות ,הציפייה לידידות אנושית הטבועה בבקשה
אינה זוכה להכרה או להערכה ...אלא מתפרשת כחוסר אוטונומיה) .עמ' (79-80
אני שותף לדעתה של מילר ,ש"חשה שלא בנוח עם הרעיון ששיקוף גרנדיוזיות ילדותית ומושלמות הוא
פונקציה מהותית בטיפול" )עמ'  .(129אורנג' ועמיתיה )  (1997מותחים אף הם ביקורת על תפיסת
השיקוף של גרנדיוזיות הגנתית .הם אינם ממליצים לשקף את הגרנדיוזיות או "להוציא ממנה את האוויר".
במקום זאת ,הם מציעים להמתין ל"הזדמנויות ליצור מגע עם הרגש הכאוב המסתתר מאחורי חומת
הפיצול האנכי" )עמוד .(82
מובן שהמטפל חייב לגלות אמפתיה באשר לצורך של המטופל במושלמות ובגרנדיוזיות ילדותית  ,6אך
למעשה מטרת הטיפול היא למצוא סיפוק ומשמעות בתהליך הצמיחה ובפעולות יומיומיות עצמיות .משימה
זו קשה יותר ממה שנראה לעין ,מפני שעבור אדם בעל דימוי עצמי נמוך ,הוויתור על חלום ההוד וההדר
הגלום במושלמות תמורת האושר הבלתי מוכר של צמיחה רגשית הדרגתית הוא כואב במיוחד .אחד
המרכיבים החיוניים בטיפול מוצלח הוא הכרה ותחושת גאווה בכל התקדמות קטנה .הקושי של
הפרפקציוניסט לנהוג כך מתבטא במילותיו של אדם צעיר" :אתה לא מבין .איך אני יכול להיות גאה
בעשיית צעד לפתרון הבעיה שלי כשאני עדיין לא מוכן להודות שיש לי בעיה?!"
צעירים פרפקציוניסטים שומרי תורה ומצוות טוענים לא פעם שהם נהנים מלימודם ומתפילותיהם .משום
כך ,העובדה שהם חווים מכשולים רבים כל כך בפעולות אלו היא חידה בעיניהם .בבדיקה מעמיקה יותר,
מתברר שהנאתם נובעת אך ורק מהבריחה מהבושה שהם היו חווים לוּ לא קיימו את מחויבויותיהם
הדתיות .זו אינה הנאה מהותית מהפעילות עצמה.
לעתים ,גישתם של הורים ומורים עלולה לבלום את התקדמות הטיפול .פעמים רבות ,המטפל מעודד את
המטופל להיות גאה בצעדיו הקטנים ,אך ההורה או המורה מבהיר שהוא אינו מתרשם כלל שכן המטופל
כה רחוק מהמקום שבו הוא "אמור להיות".
" של רגשות
עשייה ללא"עול
הקושי לוותר על מטרות גרנדיוזיות מחריף בשל העובדה שפרפקציוניזם עשוי להשפיע בחיוב על עשייה
)פלט ,הוויט ,בלנקשטיין ומושר .(1991 ,אולם ,המחיר מבחינת בריאות הנפש הוא גבוה ובסופו של דבר
הפגיעה הנפשית תפגע בעשייה .ככל שמטופלים פרפקציוניסטים שומרי תורה ומצוות מבריאים יותר
 6ברוב המקרים ,מטופלים פרפקציוניסטים לא יחשפו בספונטניות את הזיותיהם הגרנדיוזיות ואת דרישותיהם
הפרפקציוניסטיות מעצמם הנובעות מהן ,מפני שהם מעולם לא נתנו את דעתם לקשר שבין הזיות אלה לתסמינים שלהם
)"] "prereflectively unconsciousאטווד וסטולורו ([1984 ,ובגלל הבושה הכרוכה בגילוי הגרנדיוזיות שלהם לאחרים
)קוהוט .(1971 ,ברוב המקרים ,הגרנדיוזיות נחשפת תוך כדי הניסיון להבין את תסמיניהם .לדוגמה ,חרדתו הקיצונית של אדם
עם פוביה חברתית מובנת יותר כאשר מבינים שהוא חווה עשייה בלתי מושלמת כתבוסה משפילה.
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מבחינה נפשית ,הרושם המתקבל ,לפחות ברמה החיצונית ,הוא שאדיקותם הדתית פוחתת .המטופלים
עצמם בדרך כלל מוטרדים מאוד מתופעה זו ,וכתוצאה מכך גם משפחותיהם עלולות להגיב באופן שלילי
לטיפול ולמטפל .לאנשים רבים קשה להפנים שמבחינה איכותית ,הקיום הדתי שלהם הופך להיות
משמעותי יותר.
בעיה נוספת היא תחושת האובדן של הפרפקציוניסטים כשהם מגיעים למסקנה שרבים מההישגים שבהם
התגאו כל כך היו פועל יוצא מצרכים לא בריאים .ככל שהם מפתחים מודעות לסוגיות פסיכולוגיות ,הם
עלולים להפוך לפרפקציוניסטים במהלך הטיפול ולנסות לשמש דוגמת מופת רגשית )דהיינו ,אדם שאינו
סובל מחרדות ,קונפליקטים או פחדים כלל(.
הצורך באישור חיצוני
מטרה טיפולית נוספת היא פיתוח יכולתו של המטופל לבחון את עצמו באמות מידה ובערכים מופנמים
)דתיים ,מוסריים וכו'( ולא דרך עיניהם של אחרים .כדי להגשים מטרה זו ,יש צורך לגבור על משוכות
רבות .הפרפקציוניסט זקוק להערצתם של אחרים כדי למלא את "החור השחור" שנוצר עקב חוסר שיקוף
בילדות .בשונה משיקוף הניתן תוך כדי התפתחות נורמלית בגיל הרך ,המעודד תחושות חיוביות של האדם
כלפי עצמו בשעה שהוא עדיין בגדר "דף חלק" ,הערצה בגיל מאוחר צריכה להוות כוח נגד לתפיסה
העצמית השלילית שנחוותה באופן אינטנסיבי .מסיבה זו ,גאווה בהישגיו הנורמליים אינה מספקת את
הפרפקציוניסט ,בפרט משום שהוא יודע את ה"אמת" )כפי שהיא מצטיירת בעיניו( על עצמו .לעומת זאת,
לגבי אחרים עדיין קיימת תקווה להרשים אותם בעשייה גרנדיוזית מושלמת .הבעיה היא ,כמובן,
שהאשליה היא קצרת טווח .האדם חושב לעצמו" :לו הם היו יודעים את האמת עליי ,הם לא היו
מתרשמים כל כך".
בסקירתו הספרותית המקיפה ,מדווח בלאט ) (1995ש"טיפול קצר ,הן פרמקולוגי והן פסיכולוגי ,באנשים
פרפקציוניסטים וביקורתיים כלפי עצמם ,נראה כבלתי יעיל למדי) "...עמ' (1014
מטפלים שומרי תורה ומצוות לעומת מטפלים שאינם שומרי תורה ומצוות
מטופלים שומרי תורה ומצוות מרבים להשתמש בדתיות שלהם כאמצעי התנגדות בטיפול )לדוגמה:
"ההלכה דורשת ממני לשאוף לשלמות"( .בהתמודדות מול ההתנגדות הזאת ,מטפלים בעלי רקע דתי דומה
לזה של המטופל הם בעלי יתרון ברור .קל להם יותר להבחין בין דתיות נוירוטית לדתיות בריאה )ספירו
 (1985bויש להם נכונות רבה יותר ממטפלים חילוניים לחקור ולבחון אמונות שהינן "מוטעות" באופן
ברור )וורתינגטון ושות' .(1996 ,כמו כן ,יש להם פחות סיכויים לרמוז למטופל שאמונותיו הן בעלות
משמעות פסיכולוגית בלבד – רמז שהוא כמובן מעליב עבור מטופלים שומרי תורה ומצוות )ספירו
 .(1985aבמקרים מסוימים ,אנשים שומרי תורה ומצוות מבקשים באופן ספציפי מטפל שאינו שומר
תורה ומצוות בגלל החשש משיפוטיות של מטפל חרדי בגין מה שנראה בעיניהם כהתנהגות פושעת .אולם,
גם יחס אמפתי ובלתי שיפוטי מצד מטופל שאינו שומר תורה ומצוות לא יהיה בעל השפעה טיפולית
מושלמת ,שכן המטופל חושב לעצמו" :מובן שהמטפל מקבל אותי .הוא אפילו אינו מבין מה לקוי
בהתנהגות הזאת".
מטופלים פרפקציוניסטים ,שרבים מהם הפנימו השקפת חיים שטחית ,נוטים לייחס את קשייהם הרגשיים
להגבלות שמציבות אמונותיהם הדתיות שכן רבים מהקונפליקטים היומיומיים שלהם סובבים סביב
הגבלות אלו .נטייה זו מאפשרת להם להכחיש את השפעתם או אפילו את קיומם של קונפליקטים
משפחתיים או דינמיקה סמויה אחרת )בדומה להורים המייחסים את המרדנות של ילדיהם ל"חברים
רעים" או ל" יצר הרע פעיל במיוחד" על מנת להתכחש לבעיות משפחתיות( .מטפל מרקע דתי דומה לזה

7

של המטופל ,המודע לציבור הגדול של אנשים בריאים בנפשם החיים עם אותן הגבלות דתיות ,הוא בעל
סיכויים גבוהים יותר לאתר את הסוגיות הדינמיות המסתתרות מתחת לפני השטח.
יחד עם זאת ,הבחירה של מטופל שומר תורה ומצוות ללכת לטיפול אצל מטפל הדומה לו בדתיותו טומנת
בחובה סכנות ניכרות .בעוד שמטופלים דתיים מאוד בדרך כלל מעדיפים מטפלים הדומים להם בדתיותם
)ויקלר ;1989 ,וורתינגתון ושות' ,(1996 ,העדפה זו עלולה להסוות את התגוננותו של המטופל נגד
מעורבות מלאה בתהליך הפסיכותרפי )ספירו .(1990 ,בנוסף ,בעיות של העברה והעברה נגדית עלולות
להחריף )פיטיט (1994 ,שכן אמונותיו הדתיות של המטפל מוצגות באור מעוות או מותקפות כ"גורמות"
לקשייו הרגשיים של המטופל .כמו כן ,קיים סיכון שהמטפל יזדהה כל כך עם אמונותיו וחוויותיו של
המטופל עד שהוא לא יכיר בהן כמכילות תוכן פסיכולוגי משמעותי )ראה אטווד וסטולורו.(1984 ,
מעניין לציין שעל פי ספרות המחקר ,גם במקרים שמטופלים דתיים מבקשים מטפלים הדומים להם
בדתיותם ,הם אינם רוצים שהטיפול יתמקד בדת )וורתינגתון ושות' .(1996 ,מכל מקום ,נושא הדת
והקונפליקט הדתי יעלה בהכרח בטיפולם של מטופלים דתיים ,בפרט כאשר הם מטופלים על ידי מטפל
הדומה להם בדתיותו.
פיטיט ) (1994דן בארבע רמות אפשריות של גישת המטפל לנושאים דתיים ,החל ממתן הכרה לנושאים
הדתיים תוך התמקדות בלעדית בהיבטיהם הפסיכולוגיים וכלה בהתייחסות ישירה לבעיות הדתיות
במסגרת הטיפול באמצעות ניצול המאפיין הדתי המשותף .בבחירת הגישה הנכונה ,מדגיש פיטיט את
החשיבות של איתור הצורך המסתתר מאחורי הצגת בעיה דתית בטיפול על ידי המטופל.
מטפל המשוחח עם מטופל על אודות אמונות דתיות מסתכן בנטיל ת תפקיד של יועץ רוחני .מאידך גיסא,
חוויה זו עשויה לאפשר למטפל לחקור גורמים פסיכולוגיים התורמים לאמונות ולחוויות דתיות משונות.
מקרה קליני להמחשה
טיפולו הפסיכותרפי של "שמואל"  ,7תלמיד ישיבה בן  ,19ממחיש כמה מהסוגיות הייחודיות לטיפול
בפרפקציוניסטים בכלל ובפרפקציוניסטים שומרי תורה ומצוות בפרט.
שמואל חי חיים כפולים .בהווייתו בבית הספר הוא הצטיין בכל דבר ועניין .הוא היה אינטליגנטי במיוחד
והצטיין הן בלימוד תורה והן בלימודי חול )בהיותו בתיכון( .רבותיו חזרו ואמרו לו שעדיו לגדולות.
למרות הלימוד האינטנסיבי שלו ,הוא היה תלמיד פופולרי וספורטאי מוצלח.
ובכל זאת ,היה בחייו צד אפל .לאחר שעות של לימוד אינטנסיבי ,לפתע הוא היה מרגיש דחף ללכת
למקומות ידוע ים לשמצה ולהחצין התנהגות במגוון דרכים מאוד לא מתאימות .לאחר מכן הוא היה סובל
מתחושות עזות של בושה והשפלה ,אותן הוא ניסה לגרש על ידי התחזקות נוספת בלימודו ובתפילותיו.
הוא חש כמו שני אנשים המשולבים באיש אחד .הסתירה בין החזות החיצונית שלו לבין דימויו העצמי
גרם לו למהומה פנימית ולמתח בלתי נסבל.
בחווייתו של שמואל ,הישגיו היו משמעותיים אך ורק כאמצעי לטיפוח חזותו החיצונית .הצלחותיו אכן
הזינו את הזיותיו הגרנדיוזיות והפרפקציוניסטיות אך לא הייתה להן כל השפעה על תפיסתו העצמית
השורשית.
המתח בין הפנטזיות הגרנדיוזיות לבין הנחיתות הסמויה ניכר כבר מהמפגש הראשון .שמואל היטלטל כל
העת בין שני קצוות :ברגע אחד הוא הכביר מילים על עליונותו בתחום הלימוד והדת )עם דגש על

 7שמו ופרטי סיפורו של המטופל שונו כדי לשמור על פרטיותו.
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חשיבותו הרבה בעיני אנשים אחרים( ,וברגע הבא הוא קונן על הדרגות הנמוכות שאליהן הגיע
בהתנהגותו השפלה.
כדרכם של פרפקציוניסטים ,שלרוב אינם מחשיבים את רגשותיהם כגורם משמעותי המשפיע על
התנהגותם ,הוא לא ראה את הבעיה שלו כביטוי למצוקה רגשית אלא כהשתקפות של סטייה מקרית ב תוך
יצור מושלם בכל המובנים האחרים )קרי :רמת טסטוסטרון טבעית גבוהה( .האג'נדה הטיפולית המקורית
שלו הייתה לקבל עזרה כדי "לשלוט" בדחפים ובתאוות שלו.
בדיקה מעמיקה של שנות ילדותו העלתה תמונה של בית קר ונטול אהבה" .הרגשתי כמו דייר השוכר
חדר ,לא כמו ילד החי בבית הוריו" .אמו הייתה קרה ומנוכרת ,ואביו הביקורתי והשתלטן התעלל בו פיזית
פעמים רבות .בתור ילד אינטל יגנט במיוחד ,הוא מצא מידת מה של נחמה והערכה עצמית בהישגיו
האקדמיים המעולים .הוא תמיד הרגיש )ברמת התת-מודע( שאם הישגיו יהיו מושלמים ,אולי אמו תגלה
בו יותר עניין ולאביו הביקורתי לא תהיה סיבה לבקר אותו.
עם הזמן ,הדחף למושלמות התעצם כל כך עד כדי פיתוח חרדה עזה מכישלונות )כלומר ,כל הישג שאינו
מושלם לחלוטין( .חרדה זו החריפה עד שהוא התחיל לשקר בנוגע לציונים שלו בשנות התיכון .כאשר
הוא קיבל ציון של  90%במבחן ,הוא היה מספר לכולם שקיבל  .98%לקראת סיום שנת הלימודים הוא
נכנס לפאניקה מחשש שכולם יתהו מדוע הוא ,התלמיד עם הממוצע הגבוה ביותר ,לא נבחר לנאום את
נאום הפרידה מבית הספר.
דפוס הפעולה של החצנת ההתנהגות המינית שלו שיקף אף הוא את גישתו הפרפקציוניסטית .כאשר הוא
גילה שהוא אינו מצליח לשלוט בדחף האוננות שלו )ששיקפה ,בין היתר ,את הצורך שלו להימלט מהמתח
הבלתי פוסק שבו היה שרוי( ,הוא הרגיש ש"אין כבר סיבה" לא לבקר בבית בושת )תסמונת "הצדיק או
הפושע"(.
הצורך של שמואל להיראות מושלם השליך גם על חיי הספורט שלו .למרות ההצטיינות שלו ברוב ענפי
הספורט ,משום מה הוא מעולם לא למד לשחק טניס והוא חי בחרדה מתמדת שה"חיסרון" הנורא הזה
יתגלה .בכל פעם שחבריו רצו לשחק טניס הוא היה מספק תירוצים שונים כדי להימנע מהמשחק מבלי
לחשוף את "הסוד הנורא והאפל".
ככל שהתרחב הפער בין דמותו הפומבית לזו האישית ,גבר דכדוכו של שמואל והוא היה על סף התאבדות
מספר פעמים .למרות זאת ,הוא נזהר לא לגלות כל סימנ י דיכאון בבית הספר .כאשר הוא כבר לא היה
מסוגל להסתיר את רגשותיו הוא היה מעמיד פני חולה ,חוזר הביתה למספר שבועות ,ושוכב במיטה
בדיכאון חמור .בנקודה מסוימת הוא פחד להישאר בחדרו ולכן הוא ישן עם הוריו במיטתם )בגיל (!17
במשך כמה ימים.
למרות סימני הדיכאון הניכרים האלה ,הוריו של שמואל מעולם לא חיפשו עזרה מקצועית עבורו עד
שהוא עצמו נטל את העניינים לידיים.
שמואל היה בעל מוטיבציה טיפולית גבוהה והפגין יכולת תפיסה של תובנות פסיכולוגיות .ההתקשרות
הטיפולית נוצרה במהירות יחסית.
בתחילה ,שמואל התקשה להתייחס לרגשותיו כתחום עיסוק רציני או להתייחס לרגש מנקודת מבט
פנימית .בשלב מסוים הוא הסביר שהדרך שלו לדעת מתי הוא אינו שמח הוא "כשאני שם לב שהפנים
שלי זועפות" )כלומר ,איך הוא נראה בעיני אחרים(.
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ככל שהוא התחבר לרגשותיו ,הוא התחיל להבין את ה"חור השחור" הרגשי שנוצר בראשית חייו עקב
השיקוף הלקוי; חור שיכול היה להתמלא אך ורק באמצעות הישגים גרנדיוזיים פרפקציוניסט יים .הוא גם
הגיע למסקנה שהתפיסה שלו של הקב"ה כישות אכזרית ,מענישה ודוחה הייתה העברה מהדמות האבהית
שלו יותר מאשר השתקפות תורנית מדויקת.
הוא התחיל להבין את הקשר בין מצוקה רגשית להחצנת התנהגות ,ובכך הגיע להבנה עמוקה יותר של
התנהגותו .בעבר הוא ראה את החצנת ההתנהגות שלו כדחף פשוט של היצר הרע ,שעליו יש לגבור
באמצעות כוחנות חזקה .כעת הרעיון לא היה "להילחם חזק" אלא "להילחם חכם" )כלומר ,להבין את
ההתרחשויות ואת מצבי ההתנהגות המעוררים אותו להחצין התנהגות(.
בתחילה ,הבנתו של שמואל שרבים מהישגיו הרוחניים לא נבעו משאיפות רוחניות "טהורות" אלא
מצרכים רגשיים לא בשלים גרמה לו לתחושה עמוקה של אובדן .למרבה המזל ,הוא הצליח להפנים
ששיפור בריאות נפשו הוא מטרה ראויה ,ולכן עלה בידו לחוות תחושת הגשמה בתחום זה.
בראשית הדרך ,שמואל הגיב בחיוב לגישתי הבלתי שיפוטית ולהערכתי החיובית והבלתי תלויה ,בפרט על
רקע הדמיון שלנו בתחום הדת .אך בשלב מסוים הוא התחיל להרגיש שבגילו ,ובפרט מנקודת המבט של
החינוך התורני שלו ,הערכה עצמית חיובית אינה יכולה להיות בלתי תלויה לחלוטין .חוויתי את דעתי
שקיומם של סטנדרט ים ומטרות )דתיים או אחרים( עשוי לשפר הערכה עצמית בתנאי שהדגש העיקרי
הוא פנימי )ולא כדי להרשים אחרים( והמטרות הן סבירות למצבו המסוים.
אט אט הוא התחיל לקבל את הרעיון שבריאות הנפש היא תנאי מקדים לעבודת ה' בריאה ,והבנה זו דרבנה
אותו עוד יותר במאמציו הטיפוליים .הנטייה הראשונית שלו – כמה לא מפתיע עבור פרפקציוניסט –
הייתה לדרוש מעצמו להפוך בבת אחת לדוגמת מופת רגשית .הוא הרגיש מושפל כאשר עקבות של צרכים
לא בריאים ניכרו בתגובותיו .אך עם התקדמות הטיפול ,הוא פיתח גישה של קבלה כפי האנושיות שלו
וכך הפכו ציפיותיו למציאותיים יותר.
ככל שהדיכאון התפוגג והפרפקציוניסטיות פחתה ,חלה נסיגה באינטנסיביות של העבודה הרוחנית שלו
ברמה ההתנהגותית .תופעה זו הטרידה אותו ,הן משום שעבודת ה' הייתה עבורו מקור שופע של תחושות
חיוביות ,והן בגלל דאגתו שהוא משתמט מחובותיו הדתיים .אך גם כאן הוא התחיל להפנים שהביטויים
החיצוניים של דתיותו אמנם בנסיגה ,אך מאידך ,הוא מחצין התנהגות הרבה פחות מאשר בעבר )כלומר,
ה"פיצול" החל להתאחות(.
תחום מדאיג נוסף היה הקשר שלו עם הוריו .בתחילה הוא היסס מאוד לתייג את התנהגותם כלפיו
כהתעללות .זוהי תגובה מצויה של ילדים שסבלו מהתעללות ,וגורם מכריע ההופך ילדים כאלה להיות
מתעללים בעצמם )בריגס והוקינס .(1996 ,אולם ,לילדים שומרי תורה ומצוות יש קושי כפול ומכופל
בתחום זה ,שכן הם חוששים לעבור על מצוות כיבוד אב ואם ולהודות בקיומם של תכונות שליליות
בהוריהם .דאגה זו אף גרמה לשמואל להתנגד לרעיון של גישה אסרטיבית יותר כלפי הוריו .הוא שוחח
מיוזמתו עם רבו על הנושא ,אך פסיקתו הראשונית של הרב הייתה מגבילה מאוד מבחינת הדברים שמותר
למטופל לומר להוריו .כאשר שחזרתי עם המטופל את הדברים שהוא אמר לרב ,התברר )כפי שקורה
פעמים רבות במצבים אלו( ששמואל לא היה גלוי באשר ליחסם הבלתי סביר של הוריו כלפיו .בעידודי,
הוא תיאר לרב באופן כן ומפורט יותר את יחסי הגומלין שלו עם הוריו והרב התחיל לתמוך במאמציו
להיות יותר אסרטיבי כלפי הוריו .להפתעתו ולשמחתו ,גילה שמואל שיש ביכולתו להשפיע על הוריו
להתייחס אליו בצורה סבירה יותר ,ומערכת היחסים שלהם השתפרה במידה משמעותית.
שמואל התחיל ליהנות מקשרים בינאישיים מספקים ואף ביקש מחבריו ללא בושה ללמד אותו לשחק
טניס .כעת ,כשכבר לא היה לו צורך להקרין דמות מושלמת ,הוא חש תחושה של חרות ופורקן עול" :אני
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פשוט יכול להיות אדם רגיל ונורמלי" .הוא התחיל לשקול פרישה ממסלול לימוד ארוך טווח לאורך כל
היום ,מפני שמגמה זו הזכירה לו גרנדיוזיות ולחץ .החלטה זו בלבד השפיעה בחיוב על רמת החרדה
והחצנת ההתנהגות שלו ,ושיפורים אלו השפיעו לטובה על לימודו.
מסקנה
בשנים האחרונות ,מדווחים מטפלים על נכונות מוגברת של אנשים שומרי תורה ומצוות להיעזר
בשירותים פסיכולוגיים )למשל ,מנביץ וברנהיל .(1993 ,אני אישית חוויתי שינויים דרמטיים בתחום
עיסוקי )בציבור החרדי והדתי בלבד( בשנים האחרונות .רבים ממטופליי – בני נוער ומבוגרים צעירים
כאחד – סיפרו לחברים במצוקה שהם עצמם עוברים תהליך פסיכותרפי כדי לשכנע את חבריהם להיעזר
בשירות זה .תופעה זו לא הייתה קיימת לפני עשור.
מגמה זו מעניקה למטפלים הזדמנויות רבות להבין ולחקור את הסוגיות הייחודיות לציבור זה ,ואת הגישות
הטיפוליות היעילות ביותר עבור מטופלים שומרי תורה ומצוות .יש צורך במחקר נוסף כדי לוודא האם
פרפקציוניזם אכן רווח יותר בציבור החרדי ,ולברר את ההבדלים בין תתי הקבוצות השונים בהקשר זה.
בטיפול בפרפקציוניסטים שומרי תורה ומצוות ,האתגר הוא לעזור להם להכיר ולטפל בבעיות
הפסיכולוגיות העומדות בשורש הפרפקציוניזם שהם מפגינים בחייהם היומיומיים מבלי לגרום להם
להרגיש שעליהם לנטוש את האמונות העומדות במרכז עולמם האישי .הדרך הטובה ביותר לעשות זאת
היא להחליף את הגרנדיוזיות האשלייתית של המושלמות בשביעות רצון הנובעת מהישגים צנועים אך
אמתיים.
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