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The field of mental health and seeking 
for treatment is an area fraught and 
complex. the fear of stigma and social 
rejection leads to devastating consequences 
for the mentally disabled who need it. In 
the Haredi society, beyond these concerns, 
there is a major significant factor which 
affects considerably on the application for 
treatment and the success of this, as a result.

The	attitude	of	orthodox	rabbis	toward	
mental	 health	 practitioners	 varies	 from	
outright	 hostility	 and	 distrust	 to	 respect	
and	 cooperation.	 Those	 identified	 with	
the	 ultra-orthodox	 camp	 generally	 view	
psychotherapists	 as	 a	 threat	 to	 religion	
and	 religious	 values,	 while	 modern	
orthodox	rabbis	generally	relate	to	them	as	
colleagues	in	ministering	to	the	emotional	
and	 psychological	 needs	 of	 people	 in	
distress.	 The	 former	 group,	 generally,	
is	 highly	 vocal	 in	 its	 condemnation	
and	 criticism	 and	 vary	 from	 temperate,	
cautious	 criticism	 and	 advice,	 to	 ridicule	
and	belittlement,	to	venomous	accusations	
and	 outright	 prohibitions	 against	 seeking	
psychotherapists’	counsel.	

On	 the	 other	 hand,	 Rabbi	 Shlomo	
Wolbe,	 z”l,	 a	 prominent	 Israeli	 Haredi	

rabbi,	 author	 and	 educator	 wrote	 in	 an	
article	 (“Psychiatry	 and	 Religion”	 in	 “In	
the	Pathways	of	Medicine,”	5	Sivan,	5749	
(Hebrew)),	 “there is an urgent need to 
organize courses for practicing rabbis and 
educators, in order to disseminate basic 
knowledge of the symptoms of neurosis and 
psychosis and their treatment, in order that 
they will know to refer mentally ill people 
immediately to the psychiatrist. Basic 
knowledge will remove many prejudices.”

In	 this	 spirit,	 two	 mental	 health	
professionals,	 a	 senior	 clinical	
psychologist	 and	 a	 senior	 psychiatric	
social	 worker,	 edited	 a	 book	 in	 Hebrew	
entitled	“Psychotherapy	of	Ultra-orthodox	
Patients:	 Case	 Studies”.	 This	 book	
contains	case	studies	of	 the	psychological	
treatment	 of	 ultra-orthodox	 patients.	
Presenting	 problems	 treated	 include,	
social	 phobia,	 religiosity,	 and	 obsessive-
compulsive,	eating	and	conduct	disorders,	
amongst	 others.	 The	 appendix	 contains	
three	 articles	 in	 English	 which	 include	 a	
description	of	the	unorthodox	treatment	of	
an	 ultra-orthodox	 adolescent,	 guidelines	
in	 the	 treatment	 of	 Haredi	 patients	 and	 a	
discussion	of	the	sensitive	and	controversial	
issue	of	cross-gender	 therapy	with	Haredi	
and	religious	patients.	The	book	describes	
the	 unique	 psychological	 problems	 and	
issues	presented	by	Haredi	patients	and	the	
unique	 considerations	 and	 challenges	 that	
face	the	therapist	in	treating	them.	Included	
are	descriptions	of	unorthodox	and	creative	
treatment	interventions,	demonstrating	the	
need	to,	at	times,	“think	outside	the	box”.

This	 book	 can	 shed	 light	 for	 mental	
health	 therapists,	 who	 work	 with	 a	
religious	 and	 ultra-Orthodox	 population.	
This	 book	 is	 informative,	 interesting	 and	
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: חר דים במטופלי ם רפי הפסיכו ת:  ספרים ביקו ר ת

  מקרי ם הצגות 

2012, גוטליב  מיו פרו  הופמ ן שניאו ר: עורכ י ם  

  הינו  לטיפול ופנייה  הנפש ברי א ות של התחו ם

  ודח ייה מסטיגמה החשש  בו, ומו רכ ב טעון תחום 

 נפג עי עבו ר הרסני ו ת ל השלכות מו ביל חברת ית

 מעב ר , החרדית בחברה . לכך הנזקקים הנפש

 אשר  מרכזי  משמ עותי  גורם קיים, אלו ששותלח

 על  ואף ל טיפול  הפנ ייה ע ל נכ רת במ י דה משפי ע

 של היחס. מכ ך יוצ א כפועל,  הטיפול הצלח ת

 מרכ זי הינו הנפש לברי אות החרדי ם  הרבנ י ם

 ועל הציב ור י ת הרו ח הלכי על בהשפ עתו

. הפוני ם  ב קרב טיפולית עזר ה בבקש ת  המוטי בציה

  א מון חו סר של  נו גדיםמ  קטבים ש נ י בין נע ז ה יחס

  רב נים. פעול ה ו שיתוף כ בוד לבין ועוי נות מוחל ט

 א ת מציג ים החרד י  המח נה עם  מזוהי ם  אשר

. הדתיי ם והערכי ם הדת ע ל כאיום הפסי כותרפ יה

  ו בביקו רת בגינוי ודומי ננ טית בו לטת הינה זו קבוצ ה

 זהיר לייעו ץ שמ נווטי ם  רב ני ם בי ן נ עה והיא שלה

 תוך וזלזול לעגל ששמים  רבני ם לבין  ומתו ן 

.  טיפולי   מזור  אחר המבקש  כנגד קשות האשמות

 עם פעולה בשיתו ף  יעבדו  מוד רני ים רבני ם,  מנגד

 של משותפת מטרה   מתוך הנפש ברי או ת אנשי

 אנשי ם של ו הפסי כולוגיי ם הרגשיים הצרכ י ם  סיפוק

. במצ ו קה  

כך למ של כותב הרב ש למה וו לבה ז"ל: יש  

צו רך  דחוף בארגו ן  קורסים לרבנ י ם בפועל  

ולמחנ כים,  במטר ה להפיץ  ידע  בסי סי ע ל  

הסימ פטומי ם של נויר וז ה ופסיכוזה ודרכ י הטיפו ל 

בהן ב קווים  כללים  ע"מ שידעו  להפנות חו לים א ל 

הרופ א. ידיעה בסיסי ת היתה מסלקת דעות  

קדומו ת רב ות" ("פסיכ יאטרי ה וד ת", בשבי לי  

 הרפו אה 5, סיוו ן תשמ"ב).

, נפש ב ריא ות  מתחום מקצ וע אנשי שני, זו ברו ח

 סוציאל י ת וע ובדת  בכיר קליני  פסיכו לוג

  פס י כותרפיה" ב שם ס פר ערכו, פסיכי אטרי ת

  מכיל זה  ספר ".מ קרה הצ גות: חרדי ם  במטו פלי ם

. חר דים חולי ם של הפסיכולו גי הטיפו ל של מקרי ם

 פובי ה: היתר  בין  כל לו בספר הוצ גו אשר הבעיו ת

  אכ ילה  בע יות, כ פייתי ת טורד נית הפרעה , חברת ית

 שלושה מכ יל הספר של הנספח. התנהגות בעי ו תו

 ל א טיפול של  ת יאו ר הכוללים ב א נגלית מאמ ר ים

 בחו לים לטיפו ל  הנחיות, חרדי ם במת בגרי ם  שגרתי

 של מחלו קת והשנוי  הרגיש בנו שא ודיו ן חרד י ם

  חרדי ם מטופלים  בקרב השני המין בבן טיפול 

  הפסיכולו גיות  הבעיו ת את מתאר   הספר. ודתיי ם

 חר דים מ טופלי ם ידי על שהוצ גו  דיותייחו  ובעי ו ת

  המטפל  בפני  שעו מדים וה אתגרי ם השיקולים ואת

 של  תיא ורי ם ישנם, בנוס ף. זה מס וג ייחו די בטיפו ל

 בטיפול  ויצ ירתי ו ת שגרתיות  התער בוי ות 

"  לקו פסה מ חו ץ לחשוב  "ה צו רך את  הממח ישות

.לפרקי ם  

  מטפלים א צ ל א ור  לשפוך יכול, זה  ספר

  ב אוכלו סיה מטפ לים אשר  הנפש  ב רי אות מתחו ם

,  אינפ ו רמטי בי  הינו זה ספר . והדתית החרד ית

 גם, הידע את ולהרחי ב לעניין ויכול  וקריא  עניינ י

  בא מצעו ת כי,  לקוות יש .מ התחו ם  שא ינם לקורא ים

 עולם "את לקרב  יהי ה ניתן, זה ספר 

, החרד י ת הקהילה  ח ברי  אל" הפסי כותרפ יה

 ותהקהיל ומ נ היגי ה פוסקי ם, סמ ינר רא שי, הרבנ י ם

 לנפג עי הנפש  ב ר יאות שיר ו תי את  להנגיש  ובכ ך

  להיתרם י כולים  אשר החרד י ת בקהילה נפש

  פס יכולוגי ים,  רג שיים מקשיים  ולהשתקם

.  והתנ הגותיי ם  

,  ש רגאי סיון M.A. 

,  ת קהילתי נפ ש לברי א ות המר פאה, פסיכו לוגית

ישרא ל

readable	 and	 can	 expand	 the	 knowledge,	
even	 for	 readers	 who	 are	 not	 from	 the	
therapeutic	 field.	 Hopefully,	 members	 of	
the	 haredi	 community,	 especially	 rabbis,	
seminary	 heads,	 arbiters	 and	 community	
leaders,	will	also	be	sufficiently	curious	to	
read	the	book	and	will	begin	to	appreciate	
the	 value	 and	 benefits	 of	 psychological	
treatment. Thus,	 it	will	be	possible,	 in	 the	
future,	 to	 open	 the	 door wider	 for	mental	
health	 services	 to	 the	 Haredi	 population	
for	those	people	suffering	from	emotional,	
psychological	 and	 behavioral	 difficulties	
and	disturbances.

Sivan Shragay, M.A.
Psychologist, Community Mental Health 

Clinic, Israel




