שותפות" בשיאצו ובעבודה סוציאלית
דפנה פלר ,מטפלת בזן שיאצו ,סיימה לימודי תואר ראשון לעבודה סוציאלית .במהלך לימודיה כתבה עבודה על
המשותף והשונה שבין שני תחומי הטיפול ובעיקר על האופי שמקבל המפגש בין המטפל למטופל בשניהם.
בשנים בהן למדתי עבודה סוציאלית ובמקביל טיפלתי בזן-שיאצו ,הייתי שקועה בשאלה מה עושה את שני
עולמות הטיפול הללו בבני אדם לכל כך שונים .המושג 'שותפות' ,בין מטפל למטופל ,התחבר בדיוק לפער אותו
חשתי בין השניים .אני יודעת שלרבים מהעוסקים בשיאצו יש נגיעה בתחום העבודה הסוציאלית .על כן נעניתי
בשמחה להצעה לשתף אתכם ,על קצה המזלג ,במסקנות עבודה שכתבתי בלימודיי ועסקה במושג של
'שותפות' בפילוסופיה ובפרקטיקה של העבודה הסוציאלית ובטיפול בזן-שיאצו.
נקודת הדימיון בין הטיפול הפרטני בעבודה סוציאלית לבין הטיפול בזן שיאצו היא עצם המפגש עם בני אדם ועם
המצב בו הם נמצאים באותו הרגע .המטופל מגיע בדרך כלל עם איזושהיא ציפייה שהמפגש ישנה את מצבו,
ובידי שניהם ובעיקר בידי המטפל הבחירה כיצד יתנהל המפגש .אם כן ,כיצד מתנהל המפגש בעבודה סוציאלית
ובטיפול הזן שיאצו והאם מתקיימת בו שותפות?
ברמת מערכת הערכים והעקרונות של תחום העבודה הסוציאלית ,השותפות הולכת ומבססת את מקומה
כמושג מפתח בתחום יחסי מטפל-מטופל .כפי שכתב פרופ´ יונה רוזנפלד...' :סימן ההיכר של המיומנות שכיניתי
'שותפות' הוא מיומנות מקצועית ,שעיקרה יצירת דרכי עזרה יחד עם אלה הזקוקים לה מתוך אמון בהם ולא
שליטה עליהם ..בסופה נוצרת דרך של עזרה שמתגבשת תוך כדי הפעלתה.'...
לשותפות משמעות גדולה בראי הספרות :היא מאפשרת חופש בחירה גדול למטופל באשר לניווט ההתערבות
עמו; מאפשרת לו לחוש מכובד ובעל כוחות; מבוססת על אמונה באדם ללא דעות קדומות; יוצרת אמון בין
המטפל למטופל ועוד .אכן פעולות בתחומים שונים נעשות בכדי להפוך את הטיפול ואת השירותים הנותנים
אותו למבוסס על שותפות .עם זאת ,ברמת המעשה התמונה היא לפעמים אחרת .בשירותים שונים עובדים
רבים לא מקיימים שותפות אמיתית ,ואף מגיעים לכדי פטרנליזם.
בפילוסופיה של הזן-שיאצו השותפות בין המטפל למטופל דומיננטית ביותר ומהווה את מהותו של הטיפול עצמו.
אמנם בספרות השימוש הוא במושגים' 'הדדיות' )' (Mutualityריקוד' )' (Danceהתחברות'
)' (Connectionאחדות' ) (Unityוכד´ אך אלו לא אחרת מאשר תיאורי זוויות ורמות של שותפות המתרחשת
בין מטפל למטופל .שותפות המתבטאת במערכת יחסים שיוויונית של חילופי נתינה וקבלה ,בה לא האדם
במרכז ,אלא משהו אנרגטי חזק יותר היוצר את יחסי הגומלין בניהם ובין כל פן ופן בבריאה ,ומאחד בניהם.
בפועל ,בהנחה ובתקווה שרוב מטפלי הזן-שיאצו פועלים מתוך גישה דומה פחות או יותר ,השותפות באה לידי
ביטוי לאורך כל שלבי הטיפול' הפנייה לטיפול נעשית על ידי המטופל ומרצונו; חדר הטיפול מעוצב פעמים רבות
תוך הדגשת אווירה ביתית ,המכבדת את המטופל כאדם; הישיבה על המזרון ,בגובה העיניים ,כמסר שהמטפל
והמטופל שווים בערכם; התשאול שנועד לתאם ציפיות ולהכיר לעומק את סיפורו של המטופל; לפני המגע,
התייחדות של המטפל עם עצמו על מנת לגשת ממקום נקי ופתוח אל המטופל ,משימה הדורשת מהמטפל )על
פי ה'זן'( להימצא בעבודה מתמדת על עצמו; המגע הקשוב המעביר מסר :אני לא מטפל בבעייתו של המטופל
אלא חולק אתו את כאבו )מסונגה(; העבודה האנרגטית של מילוי המרידיאן ה'חסר' ,המעוררת חמלה ולא
התנגדות; עיקרון ההישענות המבטא אמון מוחלט במטופל וביכולתו להעניק תמיכה למטפל וכן הלחץ השווה
המביא לתחושת אחדות בין המטפל למטופל שהיא היא המאפשרת את הריפוי .המטפל הוא לא מעל המטופל.
המטפל לא יודע 'עבור' המטופל .הוא יכול ,פשוט ,להשתתף אתו ,ובכך לאפשר לכוחותיו להתמלא.
בחינת הפער ,מימוש השותפות ,בשני סוגי הטיפול ,מעלה מאפיינים וגורמים שונים ,המשפיעים על תמונת
המצב בכל אחד מהם:
בטיפול הזן שיאצו ,המושתת על גישה מזרחית הוליסטית ,לא המטפל ולא המטופל במרכז .האנרגיה שהם
מאפשרים וחולקים היא המרכז והיא המאפשרת לשינוי להתחולל .לעומת זאת ,פניה המערביות – מודרניות של
העבודה הסוציאלית ,מעמידות את האדם במרכז .המטופל אמנם הוא מרכז הטיפול אך המטפל עוזר לו לשנות
את מצבו .בתוך כך ,יחסים של שותפות בין שניים ,שיתכן ומעוניינים להיות על במה אחת ,קשים ליישום.
התפיסה המזרחית מעודדת את המטפל להיות בתהליך עבודה על עצמו על מנת להגיע ממקום נקי אל הטיפול.
זהו בסיס חשוב ליחסי שותפות כנים .התפיסה המערבית המדגישה את כוחו ושליטתו של האדם עלולה לעודד
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בכך תחושת אחריות שלו על איכות חייו של האחר .לצערי ,בלימודי ההכשרה שלי בעבודה סוציאלית לא היה
עידוד מספיק לעבודה פנימית .קל יותר ללמד להתעסק בחיים של האחר ומכאן הדרך לפטרנליזם לא ארוכה.
אוכלוסיות מטפלי ומטופלי הזן-שיאצו שתיהן שייכות לרוב למעמד הבינוני-גבוה .ייתכן הדבר נובע בשל
החשיפה לתחום והיכולת לעמוד בהוצאות .דבר זה מעורר אצלי שאלות ביחס למהות המשתפת כל כך של
הטיפול .הדימיון הסוציו אקונומי מאפשר כנראה ,יותר פשטות ביצירת שותפות ,בשל השפה המשותפת בתחומי
חיים רבים .אוכלוסיית העובדים הסוציאליים מגיעה להערכתי בעיקר מהמעמד הסוציו אקונומי בינוני-גבוה.
האוכלוסייה המגיעה לטיפול בעבודה הסוציאלית מורכבת מקבוצות מגוונות יותר .כל אוכלוסייה מאפשרת רמת
שותפות אחרת בשל מאפייניה .לדוגמא ,קשה ליצור שותפות נקיה לגמרי מפטרונות כאשר מטפלים בחסרי ישע
)כמו ילדים בסיכון( שצריך 'לקבוע' עבורם את דרכם .פעמים רבות ,במקרים כאלה ,עצם הפניה לטיפול היא של
העובד הסוציאלי אל המטופל ,וכבר בכך קשה מאוד ליצור את השותפות )אם כי ,אני מאמינה ,שהדבר אפשרי
בדרך ובאופן בו פונים ,משוחחים ועובדים(.
בנוסף לכך ,השוני הסוציו אקונומי הקיים עשוי גם למנוע מהלקוחות להכיר את שפתם של העובדים .בנסיבות
האלו עלול להיווצר פער תקשורתי ,המקשה על התפתחות מערכת יחסים משמעותית בין שני הצדדים.
רבים המטפלים בזן-שיאצו העובדים באופן פרטי .הדבר מאפשר להם מרחב פעולה רחב בו המטפל יכול
לאפשר תנאים נוחים ליצירת טיפול מכבד ומשתף .בטיפול הפרטני בעבודה הסוציאלית ,רבים המטפלים
העובדים במסגרת שירותים .הדבר מצמצם ,פעמים רבות ,את מרחב בתמרון של המטפל ליישם את רצונותיו
)בגלל הציפייה לעמוד בדרישות וברוח המקום ,עומס העבודה ,קוצר הזמן וכו´(.
בטיפול הזן-שיאצו שימוש נרחב במגע פיזי .המגע משדר וחושף מסרים פנימיים ואמיתיים ,ומעצם כך שהוא
משותף לשניים .השותפות ,ההדדיות ,מתרחשת כמו מאליה .עם זאת ,בגלל שמגע הוא כל כך ישיר ונוגע
רגשית ,הוא עלול להוות סכנה כאשר המטפל אינו בא עם כוונות טובות ונקיות לטיפול .במקרה כזה ,המגע יכול
להיות מאוד לא מתאים ומאוד לא נעים למטופל .בגלל תכונותיו העמוקות ,מגע כזה עלול להשאיר את רישומו
עוד זמן רב בגוף המטופל ,ואף להיות טראומתי עבורו.
שרלטנות ורשלנות אינם נדירים ,לצערי ,בתחומי הרפואה האלטרנטיבית ,מאחר והגבולות בין המטפל והמטופל
הרבה פחות ברורים ותחומי הפעולה פרוצים ומגוונים .הדבר מנוגד ,כמובן ,בכל צורה שהיא לעבודה בשותפות.
בסוגים שונים של טיפול פרטני בעבודה הסוציאלית יש בעיקר מלל )לא אתייחס כעת לעבודה הסוציאלית
שמעבר למלל ,שהיא עבודת שותפות נפלאה – כמו ,למשל ,ללוות אדם נזקק לביטוח לאומי וכד´( .באמצעות
המלל ,המטפל והמטופל יכולים לשלוט יחסית על הדברים ועל רמת החשיפה .יתרה מכך ,מלל מעצם טבעו
מצמצם רגשות ,חוויות וכד´ בכך שהוא מגדיר אותם ,ולכן הוא עשוי מאוד לא לדייק ולא לשקף מצב כמו שהוא.
מילים תומכות של מטפל ,למשל ,בהשוואה למגע יד תומך ,עשויות להזמין אותו לומר דברים ולתת עצות ,במום
פשוט להיות עם המטופל .להשתתף .עם זאת בעבודה הסוציאלית יש התייחסות רבה לנושא האתיקה ,כולל
קוד אתי מחייב המעוגן בחקיקה ובית דין שמסמכותו לשלול רשיון בגין עברה אתית.
סקירה תמציתית זו מאפשרת הבנה מעמיקה יותר לגבי ההשלכות המעשיות אותן ניתן לעשות בין שני
התחומים:
על מנת לאפשר את קידום רווחתם של מטופלים בתחומי העבודה הסוציאלית ,ראוי להיחשף להשפעתה
הקריטית של השותפות בתחומי טיפול אחרים .למשל ,מטפל העוסק בפסיכותרפיה )עם נפגעי טראומה,
לדוגמה( יכול לשלב עבודה במגע.
מטפלי זן-שיאצו יכולים אולי ללמוד מהדיון המתקיים במסגרת העבודה הסוציאלית במסגרת השאיפה להגעה
לשותפות אמת בין מטפלים ומטופלים .בתוך כך ניתן ללמוד מהניסיון לעבוד עם אוכלוסיות השונות מאוכלוסיית
המטפלים ,בעיקר אוכלוסיות מרקע סוציו-אקונומי נמוך יותר .כמו כן ,האתיקה המקצועית בתחום הטיפול בזן-
שיאצו עדיין בראשית דרכה ,והקוד האתי המפותח הקיים בעבודה הסוציאלית יכול לשמש דוגמה בהקשר זה.
אני תקווה ,שדברים אלה יביאו לעבודה טיפולית מכבדת ,משתפת ומקדמת יותר בשני תחומי הטיפול.
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