
השתלמות בנושא: טיפול פסיכולוגי במצבי חירום וטראומה 
התוכנית נבנתה על ידי ד"ר אליאן זומרפלדלומון

מטרת ההשתלמות
מטרת ההשתלמות היא להעמיק את ההבנה של ההיבטים התיאורטיים והמעשיים בעבודה טיפולית במצבים של חירום וטראומה בהקשרים שונים. 
אנו מקווים שההשתלמות תאפשר למשתתפים לעיין מחדש בהשפעות של אירועים טראומתיים על העולם המנטאלי של מטופליהם וכן במשותף 
ובשונה בין המשגות תיאורטיות שונות ביחס לאפקטים של טראומה על המערכת הנפשית. אנו מקווים שההשתלמות גם תאפשר למשתתפים ללמוד 
כיצד יש לפעול במצבי חירום, וכן להעמיק את החשיבה ביחס לקשר הטיפולי, התאמת ההתערבות והתהליכים הטיפוליים עם מטופלים שפיתחו 

תסמונות פוסט-טראומתיות.  

פירוט ההרצאות והתכנים )50 שעות אקדמיות(:

אשכול 1א: הקדמה: טראומה והשלכותיה

הצד האפל של מגש הכסף: טראומה בראי המחקר )2 שעות(
מרצה: פרופ' זהבה סולומון

הקמת מדינת ישראל קיפלה בתוכה הבטחה לבית לאומי מוגן. בשבעים שנות המדינה ידענו מלחמות תכופות, אירועי טרור ופיגועים רבים. בהרצאה 
יוצגו ההשפעות הפסיכולוגיות והחברתיות של מציאות מורכבת זו כפי שמשתקפות בראי המחקר.

מחשבות על בעיית הייצוג בטראומה כמשתקף בטיפול בניצולי שואה )2 שעות(
מרצה: יעל מור

ההרצאה תעסוק בבעיית הייצוג )רפרזנטציה(  בטיפול בטראומת השואה. יוצגו תיאורטיקנים שעסקו בייצוג והעדר ייצוג: כלומר ב'דבר עצמו'. לאורך 
ההרצאה יובאו וינייטות של ניצולי שואה ויוצגו מחשבות הקשורות בתיאוריה ובפרקסיס בטיפול בניצולי שואה, אך גם במטופלים אחרים שהיו נתונים 
לדורסנותה של טראומה מורכבת וממושכת )גילוי עריות, אלימות פיזית, הלם קרב וכו'(. אתייחס לסיוט כשונה מהחלום, בהיותו ביטוי כמות שהוא 
. כמו כן אתייחס לעמדת  לאירועים שהתרחשו בעבר: מה ניתן ללמוד ממנו על השלכות הטראומה על המערכת הנפשית וכיצד  אנו מטפלים בו 

הסובייקט ביחס לטראומה ולאפשרות לטרנספורמציה בעמדה זו בטיפול: מהיות אובייקט, קרי: גורלו בידיו של האחר, להיות סובייקט.  

אשכול 1ב: תגובות דחק אקוטיות ומודל התערבות במצבי חירום

עולמו של נפגע הטראומה )1 שעה(
מרצה: פרופ' מולי להד

בהרצאה זו  ננסה לרדת לעומקה של החוויה של היות נפגע באירוע טראומטי ובצרכים המיידיים של הנפגע מול החוויה של קטיעת רציפויות.

מודל מעש"ה או מודל המפתח )2 שעות(
מרצה: פרופ' מולי להד

ההרצאה תגדיר מהי התגובה האקוטית ומאפייניה, ותציג את מודל מעש"ה המבוסס על מודל המפת"ח, המתייחסים לעקרונות ההתערבות בתגובה 
האקוטית. מודלים אלה שואפים לסייע בייצוב מצבו הרגשי והתפקודי של הנפגע. 

אשכול 2: עקרונות בהתערבות פסיכולוגית במצבי חירום
מרצה: פרופ' מולי להד

עקרונות הצטרפות והובלה )2 שעות(
ההרצאה תתמקד בישומם של העקרונות של מילטון אריקסון להתערבות מיידית כאשר התגובה האקוטית מתבטאת בהתכנסות עד כדי קפאון או 

בהתרוצצות חסרת תכלית. נלמד את עקרונות התקשורת במצב זה. 

המרכז להכשרת פסיכולוגים



עקרונות קרקוע )1 שעה(
הדגמה ותרגול של קרקוע.

איתור כוחות וחיבור המטופל למשאבי ההתמודדות שלו )2 שעות(
מודל גש"ר מאח"ד הנמצא בשימוש נרחב בארץ ובעולם מבוסס על מודל פסיכולינגוויסטי המניח שדרך סיפור האירוע של המטופל, המטפל יכול 

לזהות את דרכי ההתמודדות שלו עם העולם ולבנות גשר אל המטופל בכדי להפחית התנגדות/בלבול. ההרצאה תלווה בתרגול קצר.

עקרונות שחרור מאתר דחק )1 שעה(
בסיום הטיפול באתר דחק או במטופל במצב ASR ישנם מספר עקרונות שחשוב לשקול ומסרים להעביר לו ו/או לבני משפחתו.

משוב )1 שעה(
שיחת משוב וסיכום.

אשכול 3: הפרעת דחק-פוסט טראומתית: מהקליניקה אל התיאוריה ובחזרה

ההפרעה הפוסט טראומטית: מאפיינים קליניים ואבחוניים )2 שעות(
מרצה: פרופ' גדי זרח

בהרצאה זו נעמוד על המאפיינים הפנומנולוגיים של טראומה נפשית והביטויים הקליניים של ההפרעה הפוסט טראומטית. נתמקד בהמשגות אבחוניות בנות 
זמננו )DSM-5; ICD-11( להפרעה הפוסט טראומטית. יוצגו מאפיינים אפידמיולוגיים של ההפרעה, כמו גם התייחסות למהלכה מתגובות הדחק האקוטיות, 

דרך ההפרעת דחק האקוטית ועד להפרעה הפוסט טראומטית. נסיים בהצגת מספר גישות אבחוניות לזיהוי הסובלים מהפרעה פוסט טראומטית.

התקשרות, קשיבות וטראומה )2 שעות(
מרצה: פרופ' מריו מיקולינסר

לפי התיאוריה והמחקר בהתקשרות, בטחון בהתקשרות )התחושה שיש מישהו אחר שמהווה 'כתובת' שניתן לפנות אליה בעת הצורך( מהווה משאב 
פנימי )א( לבניית ערך-עצמי, ייצוגים חיובים של האחר, חוסן נפשי וויסות רגשי ו-)ב( להרחבת הכישורים והאופקים שלנו. בהרצאה, אציג את העקרונות 
התיאורטיים של התקשרות בבגרות תוך שימת דגש על תחושה של בטחון בהתקשרות. כמו כן, אדון על הממשק בין בטחון בהתקשרות, תגובות פוסט-
טראומטיות והרחבת התודעה. בהקשר זה, אציג ממצאים מחקריים המצביעים על כך שתחושת בטחון בהתקשרות )א( מהווה חסם להתפתחות תגובות 
פוסט-טראומטיות ויכולה לעזור בריפוי תגובות אלו ו-)ב( תורמת ליצירת פלטפורמה מוחית רגועה וקשובה לאירועים פנימיים וחיצוניים המתרחשים 
"כאן ועכשיו" ללא צורך להתגונן מפני אירועים אלו. בנוסף, אדון איך הממשק בין בטחון בהתקשרות למצב תודעה של קשיבות רגועה יכול לתרום 

להבנת תהליכים פוסט-טראומטיים.   

מהכלל אל הפרט: מודלים תיאורטיים להמשגת תגובות פוסט-טראומתיות והטיפול בהן )3 שעות(
מרצה: ד"ר אליאן זומרפלד

למודלים  נתייחס  הפוסט-טראומתיים.  התסמינים  של  טבעם  את  להבהיר  כדי  שנבנו  המרכזיים  התיאורטיים  המודלים  את  נסקור  זו  בהרצאה 
התנהגותיים-קוגניטיביים ולמודלים פסיכואנליטיים, תוך חשיבה על נקודות המפגש וההבדלים ביניהם. נתייחס לאימפליקציות הקליניות של המודלים 
השונים ונבהיר כיצד הם מובילים לעקרונות התערבות עם מטופלים שפיתחו תגובות פוסט טראומתיות. נתייחס אל היבטים כלליים בתסמונת הפוסט 

טראומתית ואל המקום של הסינגולארי בהכוונת הריפוי.

אשכול 4: טיפול בהפרעת דחק פוסט טראומתית בעקבות אירועי קרב

עקרונות האבחון והטיפול בטיפול בהפרעה פוסט טראומטית, בעקבות אירועי קרב )2 שעות(
מרצה: רוית רובינשטיין

בהרצאה תוצג ההפרעה הפוסט טראומטית על רקע קרב, והספרות המקצועית העוסקת בתחום. כמו כן תוצג התפיסה האבחונית המקובלת, המבוססת 
על אינטגרציה של כלי הערכה שונים ומגוונים ובהתאם למאפייניו ולמצבו של הפונה. יוצגו הדגשים הייחודיים לתהליך הערכה של אוכלוסייה זאת, 

ולבסוף יוצגו השיקולים המקצועיים בבניית תכנית טיפולית מותאמת. 

פסיכותרפיה קצרת מועד ממוקדת טראומה בטיפול בהפרעה פוסט טראומטית בעקבות אירועי קרב )2 שעות(
מרצה: גל חייקין 

פסיכותרפיה קצרת מועד ממוקדת טראומה הינה טיפול מבוסס ראיות, אשר נחשב מבחינה מחקרית לטיפול הבחירה למטופלים הסובלים מהפרעה 
פוסט טראומטית. שלב ראשון ומשמעותי בטיפול הינו שלב רכישת מיומנויות ויסות. בהרצאה תוצג סדנא קבוצתית לוויסות לחץ )SIT(. בשלבי ההמשך 
קיימות מגוון אפשרויות טיפוליות לטיפול ממוקד טראומה. נסקור את עקרונות הטיפול הממוקד בטראומה תוך הצגת דוגמאות לטיפול קבוצתי ופרטני 

ממוקד טראומה.

מטיפול ממוקד טראומה לפסיכותרפיה דינמית בטיפול בהפרעה פוסט טראומטית בעקבות אירועי קרב )2 שעות(
מרצה: מאיה פיינהולץ קליין, קבוצה טיפולית תוצג על ידי ד"ר אסף יניב

בסיס התפיסה הטיפולית טמון בהבנה עמוקה לגבי אישיותו וההיסטוריה האישית של הפונה לטיפול. פעמים רבות, לאירוע הטראומתי ישנן השפעות 
והשלכות נרחבות על חייו ועל יחסיו של האדם אשר חווה אירועי קרב, עם עצמו ועם סביבתו. נדבך משמעותי בטיפול מוקדש לכך. בהרצאה יוצגו 

תיאורי מקרה של טיפול משולב בחשיפה ממושכת )PE( ופסיכותרפיה דינמית וכן הצגת מקרה של קבוצה טיפולית דינמית.



התערבות זוגית כאשר אחד מבני הזוג סובל ממצוקה פוסט טראומטית )2 שעות(
מרצה: גל חייקין

מרבית ההתערבויות המוצעות לאחר אירועים טראומטיים בעקבות לחימה הן פרטניות. בשנים האחרונות מצטברות עדויות כי ניתן לטפל בהפרעה 
הפוסט טראומטית מסגרת טיפול זוגי, וכך הזוגיות עשויה להפוך משאב להחלמה. הטיפול הזוגי מתייחס לתפקוד הזוגי ומטפל בסימפטומים הנובעים 
מהמצוקה הפוסט טראומטית, ולשפר את האפקט החיובי והביטחון בקשר הזוגי. כמו כן נמצא כי לטיפולים הזוגיים יכולת להקל על תחושות המצוקה, 
אירועים  לאחר  ובמשפחה  בזוגיות  הפגיעה  את  המסבירות  התיאוריות  את  תציג   הנוכחית,  ההצגה  בת/בן-הזוג.  בקרב  והפוסט-טראומה  הדיכאון 
טראומטיים הקשורים בלחימה, מחקרים שנעשו בנושא, תיאוריות התומכות בהתערבות זוגית לאחר אירועים טראומטיים. כמו כן, תוצג ההתערבות 
שנערכת עם שני בני הזוג, בקליניקה להתערבות זוגית, בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. ההתערבות מבוססת על מודל מבוסס 
)Monson et al, 2012(. במסגרת הטיפול  התקיימו 15  ועמיתיה  מונסון  ע"י  פותח  קוגניטיבי-התנהגותי בפוסט-טראומה אשר  זוגי  לטיפול  ראיות 
פגישות טיפוליות שבועיות בהן השתתפו שני בני הזוג. ההצגה, תציג מידע לגבי הערכה המוקדמת של שני בני הזוג, תיאור עיקרי התהליך בשלושת 
שלבי ההתערבות )מידע פסיכו-חינוכי, שיפור התפקוד הזוגי והבנייה מחדש של מחשבות הקשורות בטראומה( והערכה של מצבם לאחר ההתערבות. 

כמו כן יידונו סוגיות קליניות ייחודיות, להתערבות זוגית.  

אשכול 5: טיפול בנפגעי פגיעה מינית מורכבת

מרצה: ד"ר צביה זליגמן

ההסתגלות הנפשית ההישרדותית למציאות של פגיעה מינית מורכבת )2 שעות(
הנפשית  ההסתגלות  אחר  נעקוב  זו  בהרצאה  בילדותם.   מינית  שנפגעו  מטופלים  עם  הטיפולית  לעבודה  הנוגעות  שונות  בסוגיות  ידונו  ההרצאות 
ההישרדותית של ילדים במציאות של פגיעה על ידי הקרובים אשר מאפשרת את המשך הקיום לנוכח המציאות של הרוע. נתמקד בעיקר בדיסוציאציה 

והזדהות עם התוקפן. 

ההשלכות ארוכות הטווח של פגיעה מינית מורכבת:  הפרעה פוסט טראומתית מורכבת והפרעות דיסוציאטיביות )2 שעות(
הרצאה זו תתמקד בהשלכות של הסתגלות הישרדותית זאת על מהלך החיים. בעיקר נלמד על המבנה הדיסוציאטיבי וההפרעות הדיסוציאטיביות 

וההפרעה הפוסט טראומטית המורכבת. בהרצאה גם אתן כלים לאבחון ותשאול על טראומה ודיסוציאציה.

עקרונות הטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית )3 שעות(
הנחוצה  הטיפולית  בעמדה  נתבונן  מינית.  מטראומה  בילדותם  שנפגעו  מטופלים  עם  הטיפוליות  ובדילמות  הטיפול  בעקרונות  תתעמק  זו  ההרצאה 

לעבודה טיפולית עם נפגעי טראומה מורכבת וננסה להבין את השפעתה הנפשית על המטפל. 

אשכול 6: הפרעת דחק פוסט טראומתית ופגיעה גופנית

הסתכלות פסיכודינמית על טראומה המתרחשת בהקשר רפואי )2 שעות(
מרצה: ד"ר רבקה רייכר-עתיר

בהרצאה הנוכחית תיבחן טראומה בהקשר הגופני בה הגוף ספג חבלה בדמותה של מחלה, פציעה או פגיעה אחרת. הפגיעה יכולה להיות בגוף הממשי 
כאשר זוהו נסיבות רפואיות המסבירות את הפגיעה, או בזה הדמיוני כאשר לא זוהו נסיבות כאלו והסבל הוא מחרדה ופוביות בריאות. נדון בשלושה 
מוקדים: הגוף הביולוגי החומרי וה'גופאניות' – השימושים של הסובייקט בגופו הממשי; הסתכלות על הגוף כהאלביתי האולטימטיבי; הטיפול בדיבור 

בפונים המגיעים לטיפול אצל הפסיכולוג הרפואי עם גופם וגופאניותם  מתוך התייחסות לקוטבי האלביתי הקיימים בגוף. 

הטיפול בפוסט טראומה בסביבת ביה"ח: מתי? איך? ומי? )3 שעות(
מרצה: ד"ר אנדראה בוק

רבות דובר ונכתב על הטיפול בפוסט טראומה באופן כללי, אבל איך אנחנו מתייחסים לנושא כאשר מדובר בסביבה רפואית של אשפוז בבי"ח? האם 
ובבי"ח? סביבת ביה"ח מחייבת התייחסות לשאלות כמו עיתוי הטיפול בתסמיני הטראומה,  ההתייחסות לפוסט טראומה דומה בעבודה בקליניקה 
מוכנות המטופל להתמודד עם נושאים אלו כשפעמים רבות אנחנו אלו שעושים את ה reaching out, סוג הטיפול בסביבה ייחודית זו. הרצאה זו תדון 
גופניים,  בנוסף להתמודדות עם הסימפטומים הנפשיים מתמודדים עם סימפטומים  ביה"ח, כשהמטופלים  וטיפול בפוסט טראומה בסביבת  באבחון 

מרחק מהבית וחווית האשפוז.

טיפול ב-PTSD בשילוב פגיעה גופנית )2 שעות(
מרצה: מיקי דורון 

ההרצאה תעסוק במאפיינים של ההפרעה הפוסט טראומתית כאשר לצד הפגיעה הנפשית המטופל סובל מפגיעה גופנית משמעותית ובטיפול בה.



אשכול 7: המטופל הנושא את הטראומה, משפחתו ושפתו

הילד המתמודד עם טראומה ומשפחתו: מאפיינים קליניים ועקרונות טיפול )2 שעות(
מרצה: ד"ר מעיין שורר

בהרצאה נכיר את התמונה הקלינית המאפיינת ילדים אשר עברו אירוע טראומתי ואת הצרכים הייחודיים לילדים אלו. נעסוק בחשיבותה של התגובה 
ההורית להתמודדות הילד עם הטראומה.

נסקור עקרונות טיפוליים מרכזיים, וביניהם: חשיבות בניית הבטחון בקשר הטיפולי, שימוש באמצעים משחקיים ויצירתיים בתהליך עיבוד הזיכרון 
הטראומתי, חשיבות החשיפה ההדרגתית כאמצעי להפחתת חרדה ולשיקום תחושת המסוגלות של הילד, ותפקידם המשמעותי של ההורים בעבודה 

על הטראומה. לצד סקירת הידע התיאורטי, נציג דוגמאות קליניות.

השלכות ההפרעה הפוסט טראומטית על המשפחה )2 שעות(
מרצה: פרופ' גדי זרח

בהרצאה זו נתמקד בהשלכות החיים במחיצת המתמודד הפוסט טראומטי על משפחתו כמערכת ועל תתי היחידות בתוכה- בני הזוג, ילדים, אחים 
והורים. נבחן את השפעות המאפיינים הייחודיים של אשכולות התסמינים השונים על קשיים ביחסים הבין אישיים של נפגע הפוסט טראומה. נציג 
המשגות תיאורטיות ומחקרים אמפיריים עדכניים לטראומטיזציה משנית בקרב בני משפחה של המתמודד הפוסט טראומטי אך גם אפשרויות למיתון 

והקלה על תסמינים פוסט טראומטיים בעזרת תמיכה משפחתית.

כשהלקונה הטראומטית פוגשת שפה )2 שעות(
מרצה: ד"ר דנה אמיר

הטראומטי:  האירוע  מול  אחרת  התייצבות  מדגים  מהם  אחד  שכל  טראומטית,  עדות  של  נרטיביות(  )אופנויות  מודוסים  בארבעה  תעסוק  ההרצאה 
ועמדת העד; המודוס המטונימי, המשמר את החיבור לאירוע הטראומטי באמצעות החזרה;  בין עמדת הקורבן  המודוס המטפורי, המאפשר תנועה 
המודוס האקססיבי, הממקם את הטראומה בתוך פורמלין רטורי שאינו מאפשר גישה חיה אליה, והמודוס המוזלמני, המפרק את החשיבה והשפה. 

המודוסים השונים יודגמו באמצעות קריאה בעדויות ניצולים ובווינייטות מתוך הקליניקה.

סיכום ההשתלמות )1 שעה(
מרצה: ד"ר אליאן זומרפלד

נסכם את עקרונות הטיפול העיקריים העולים מההשתלמות, ונשוחח על תובנות שהמשתתפים הפיקו מההשתלמות.


