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 1מידעון מספר 

 ליאורה זומר -ר ט.ד.י“דבר יו

 חברות וחברים יקרים,

בזכות יוזמה מבורכת של הועד המנהל, ובהובלתה של יעל 

דנק, אנחנו מחדשים את הפצת ידיעון ט.ד.י., אחרי הרבה שנים 

 של הפסקה.

שנים ממועד יציאתו של הידיעון   10ידיעון זה יוצא בדיוק 

ובו הוצגה ט.ד.י. לראשונה חדשות ט.ד.י. הראשון שלנו שנקרא 

 על ארגונה, פעילותה, ותוכניותיה לעתיד. 

כשעברתי על התכנים שבידיעון שמחתי מאד להיווכח שבמשך 

שנות פעילותנו הצלחנו לשמור באדיקות על המטרות  10

להוות בית מקצועי לאנשי בריאות נפש המתעניינים  –שהוצבו 

בתחום המורכב של טראומה ודיסוציאציה. כל השנים האלה 

נשמר מספר החברים הרשומים בעמותה כמעט קבוע,  אבל 

קהל אנשי המקצוע המתעניינים הלך ועלה ורשימת הדיוור 

 הישירה שלנו מגיעה כבר קרוב לאלף איש. 

הופעתו המחודשת של ידיעון זה, תאפשר הזדמנות נוספת 

להתעדכן, לפעול ולשמור על קשר  בין הצוות המוביל 

 והחברים הרשומים.

 מה  במידעון?

  סיכום כנס ט.ד.י
6112 

  רשמים מכנס
ESTD    שנערך

באפריל 
 באמסטרדם

  מה מתרחש
בקבוצת 

 העמיתים?

  פעילויות ט.ד.י
בחודשייים 

 הקרובים

 דבר העורכת

יצא לדרך. המידעון נולד מהצורך להיות בקשר עם חברי ט.ד.י  1מידעון מספר 

לעדכן, להתעדכן ולשתף באירועים, מחקרים, מאמרים מעניינים היכולים להוסיף 

 לכולנו העשרה, כלים וידע לעבודה הטיפולית.

"מה  –נשמח לפתח פינות קבועות במידעון בהן חברי ט.ד.י יוכלו לקחת חלק. כמו 

קורה בקבוצות העמיתים?" או שיתוף מעניין מחדר הטיפולים )כמובן שללא פרטים 

 מזהים וכו'(, או הגיגים ותהיות בנושאים רלוונטים. 

נשמח למתנדבים נוספים שרוצים לקחת חלק בהכנת המידעון, נשמח להצעות 

 -לשיפור, הוספה, הערות והארות בכל דרך שהיא. ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל

tdil.issd@gmail.com 

ולהנות מהתוכן העשיר שנמצא שם פתוח  אתר ט.ד.יכמובן שהנכם מוזמנים להכנס 

 לקריאה.

 קריאה מהנה

 עורכת -יעל דנק

mailto:tdil.issd@gmail.com
http://www.tdil.org/
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 מי מפחד מדיסוציאציה? – 6112מרץ  –סיכום כנס ט.ד.י 

 00גם השנה נערך כנס ט.ד.י על פני יומיים במתחם של שפיים. נכחו כ 

ביום למחרת. השנה הכנס היה על  00 –משתתפים ביום הראשון וכ 

טהרת הכחול לבן והציגו בו מרצים מרחבי הארץ שעוסקים בתחומים של 

 טראומה ודיסוציאציה.

מסלולים כך שכל אחד ואחת יכלו לבחור בנושאים שונים  4נבחרו 

ומתאימים עבורם. נתנו הפעם גם מענה לטיפול בגברים נפגעים והקדשנו 

לכך מסלול. ההרצאות במליאה היו מגוונות והציגו תיאוריה, סרט על 

התמודדות עם דיסוציאציה חמורה בעקבות טראומה ודיסוציאציה 

בספרות. בהזדמנות זו תודה לכל המרצים שלקחו חלק בכנס ותודה לכל 

אלו שהגיעו. מקווים לעוד כנסים מוצלחים ומפרים בשנים הבאות 

 ומזמינים אתכם להציע, להגיב, להאיר ולהעיר.

 

באמסטרדם, עסק בטראומה, דיסוציאיציה  6012שנערך באפריל   ESTDכנס 

 10 –והשפעתה על הקושי בוויסות לאורך מעגל החיים. השתתפו בכנס כ

אלי זומר, דר אילן קוץ ודר הדס מור אופק הציגו בכנס, ‘ ישראלים לערך. פרופ

 שאר המשתתפים נכחו,שמעו ולמדו. קיבצנו עבורכם רשמים, קראו ותהנו. 

 אמסטרדם ESTDרשמים מכנס 



 טראומה ודיסוציאציה ישראל  -מידעון ט.ד.י

 www.tdil.org -כתובת אתר האינטרנט

הנקודה העיקרית שמשכה את תשומת לבי בהרצאה, היתה ההצגה הכל כך מדויקת של חלקי 

העצמי הדיסוציאטיביים המתפתחים כתוצאה מטראומה מוקדמת ושבאים לידי ביטוי בהפרעות 

 אכילה.

 זהו החלק שבחרתי לשתף אתכם, בקיצור ובלי להתייחס לתמונה הקלינית והתאורתית הרחבה.

 זהו יצוג של החלק הפגוע ביותר. זוהי הילדה –הילדה הקטנה שאף פעם לא היתה  .1

שמחזיקה בכאב ובתסכול הקשור בצורך לדאוג לעצמה. זו הילדה הקטנה שנאלצה להתבגר  

מהר, למדה לווסת את רגשותיה ולהיות בשליטה באמצעות האוכל. היא מחזיקה בעמדה ״אני 

 לא מקבלת אלא את הגבולות שאני שמה לעצמי״.

היא מחזיקה כעס ותסכול ומנגנון ההגנה  –. הילדה הקטנה שלא היתה לה הזדמנות לגדול 6

העיקרי שלה הוא היותה נחמודת. היא זו שמחזיקה את השליטה, וחוסר האמון שהיא חשה כלפי 

 העולם הוא מרכיב מרכזי שמנהל אותה שנובע מעצם העובדה שצרכיה אף פעם לא סופקו.  

זהו הייצוג של הביקורת הפנימית, השיפוטיות שחוסמת כל  –. הביקורתית באופן פתולוגי 3

אפשרות להתפתחות ערך עצמי, היא מסננת את המציאות ומאפשרת חדירה רק של תפיסות 

שליליות. זהו החלק המחקה בעולם הפנימי את הביקורת והשיפוטיות שחוותה בילדותה, מה 

שמביא לצורך מתמיד להשוות עצמה לאחרים: ״שום דבר לא בסדר אצלי או בשבילי״. אשמה 

 היא הרגש הדומיננטי המלווה אותה.

. BDD-מחזיקה את תפיסת הגוף המעוותת החל מתפיסת גוף שלילית ועד ל –הדחויה  .4

והרגש השולט הוא “ העמדה הבסיסית היא ש״אני אף פעם לא רוצה יותר להיות כפי שהייתי

 דחיה.

ההגנה על המערכת הפנימית באמצעות הסתרה, לא חושפת ולא מראה  –החבויה, הנסתרת  .0

את עצמה מה שמאפשר תחושה גדולה יותר של בטחון. החלק הזה מתפתח בשלב מוקדם 

בחיים ומבטא באופן סומאטי את מה שאי אפשר לבטא באופן אחר. הרגש העיקרי המלווה 

 הוא פחד ובושה.

כ נראה הכי ברור, יש כאן ביטוי עוצמתי להתנגדות “זהו החלק הדיסוציאטיבי שבדר -השמנה .2

לשינוי, זהו החלק שמחזיק  לא רק בפחד, אלא גם בכאב, בושה, השפלה, אבל וזעם. זהו 

 החלק שצריך להראות ולהתקבל כפי שהיא.

  

 

  Segio Nataliaליאורה זומר כותבת את רשמיה מהרצאתה של 

Dissociation. Trauma and Attachment In Eating Disorder 

כל הזדמנות להשתתף באחד הכנסים של החברה האירופאית לטראומה 

ודיסוציאציה הינה חגיגה בפני עצמה. השנה נערך הכנס באמסטרדם ובין כל 

ההרצאות, נכחתי באחת שהתייחסה לדיסוציאציה, טראומה, היקשרות 

והפרעות אכילה שניתנה על ידי נטליה סיהו, פסיכולוגית ספרדיה, המתמחה 

 בתחום המיוחד הזה.



 טראומה ודיסוציאציה ישראל  -מידעון ט.ד.י

 www.tdil.org -כתובת אתר האינטרנט

חשיפה לטראומה יוצרת פגיעה ביכולתו של הפרט לאינטגרציה של החוויה הקשה. לפגיעה זו 

עלולות להיות השלכות ארוכות טווח, המתבטאות בסימפטומים השונים של ההפרעה הפוסט 

 טראומטית, וההפרעה הפוסט טראומטית המורכבת.

טראומטיים, עומדות לרשותנו שיטות טיפול רבות, שהמכנה -בבואנו לטפל בנגעים ובנפגעות פוסט

האחרון, הצגתי את החשיבות  ESTD -המשותף של רובן הוא החשיפה לטראומה ועיבודה. בכנס ה

בעת השימוש בשיטות טיפול המערבות חשיפה לטראומה,  polyvagal theory -הרבה שיש ל

 (.PEובעיקר בעת השימוש בחשיפה ממושכת )

 PE – Prolonged(, הוא הטיפול בחשיפה ממושכת PTSDאחד הטיפולים הרווחים לטיפול בנפגעי 

Exposure(הטיפול בחשיפה מתמשכת 00 -. טיפול זה פותח על ידי עדנה פואה ועמיתיה בשנות ה .

מתבסס על ההנחה לפיה מערכת העצבים האוטונומית היא מערכת אנטגוניסטית, המורכבת משני 

החלק הפארא סימפתטי, שמווסת את הגוף במצבי רגיעה והחלק הסימפתטי, שמווסת   –חלקים 

את הגוף במצבי דחק. חשיפה לגירוי מאיים כדוגמת זיכרון הטראומה, או מצבים ואובייקטים 

שקושרו לטראומה, יוצרת עליה בעוררות, כלומר, גורמת למעבר של הגוף לוויסות סימפתטי. 

, fight/flightהוויסות הסימפתטי, המאופיין במטבוליזם גבוה, שנועד להכין את הגוף לתגובות 

מוגבל בזמן. וכך, חשיפה ממושכת לגירוי המאיים יוצרת בסופו של דבר הביטואציה, דעיכה 

בעוררות הסימפתטית ומעבר לוויסות פאראסימפתטי. מעבר זה יוצר חווית למידה חדשה. חזרות 

 טראומטית.  -שעומד בבסיס התגובה הפוסט fear structure –על תהליך זו יוצרות שינוי ב 

נחקר רבות ונמצא יעיל. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם הוא אינו יוצר את השינוי  PEהטיפול ב 

המיוחל, על רקע העדר הביטואציה. הסבר לחלק מהמקרים הללו ניתן למצוא במודל חדש אודות 

 .polyvagal theory -מערכת העצבים האוטונומית, ה

שנה סטיבן פורג'ס, הציג מודל חדש אודות פעולת מערכת העצבים האוטונומית, לפיו,  60לפני כ 

זוהי מערכת היררכית בעלת שלושה חלקים. החלק המתקדם ביותר מבחינה התפתחותית 

סימפתטית, קדום ממנו הוא החלק הסימפתטי,  והחלק -הוא המערכת הפארא  –ואבולוציונית 

וגלי. זהו ענף של עצב -הפריטמיטיבי ביותר, השריד הזוחלי במערכת העצבים, הוא החלק הדורסו

הוגוס, )שמעצבב גם את המערכת הפארא סימפתטית המפותחת(, שמקורו בגרעין נפרד בגזע 

( ופעולתו מאופיינת בירידה חדה במטבוליזם. מערכת זו נכנסת לפעולה במצבים DMNXהמוח )

 טראומטיים קיצוניים, המערבים חוסר אונים, ללא אפשרות לבריחה.  

התיאום בין שלוש המערכות המרכיבות את מערכת העצבים האוטונומית מבוסס על העיקרון אותו 

, לפיו מערכת מפותחת יותר מעכבת את פעולתה של מערכת פרימיטיבית 1500ניסח ג'קסון ב 

יותר. בזמן אי תפקוד או פגיעה במערכת המפותחת יותר המערכת הפרימיטיבית תיכנס לפעולה. 

וכך, במצבי ביטחון המערכת הפאראסימפתטית מעכבת את פעולות מערכות ההגנה הסימפתטית 

וגלית. תחת איום, המערכת הפאראסימפתטית מפסיקה לעכב את השפעת המערכת -והדורסו

 הסימפתטית על הלב, והתוצאה תהיה עליה במטבוליזם.  

 הדס מור אופק הציגה בכנס את :‘ דר

Polyvagal theory’s implications for the usage  

of exposure in treating trauma victims 
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במקרים אלו לא תתרחש הביטואציה, כך שלא תהיה למידה חדשה, ואף חמור מכך, הירידה 

 במטבוליזם מותירה טראומה בפני עצמה, ואף עלולה להסתיים בעילפון.

בזמן השימוש בחשיפה, כאשר נזהה סממנים של ירידה מטאבולית )חיוורון, קיפאון בפנים, העדר 

קשר עין, מבט מנותק ואטם, קול מונוטוני, ירידה בעיבוד השמיעתי, ירידה בתנועתיות ובתגובה 

 –לסביבה(, יש להתערב תוך שימוש באופנים הבאים: מתן פרשנות שמזהה את מאפייני ה 

inescapable attack שימוש בגירויים תנועתיים או פרופריוספטיביים להתחלת תהליך של .bottom-

up וגלי שימוש בקול המוכר של המטפל/ת וברמזי קרבה לעירור המערכת -לשינוי הויסות הדורסו

 (.social engagement -הפארא סימפתטית )המקושרת למערכת ה

, מאפשרים דיוק רב יותר בשימוש בחשיפה ממושכת לטיפול polyvagal-theory -יישומים אלו של ה

בנפגעי טראומה, וכן שיטות טיפול נוספות העושות שימוש בחשיפה. באופן זה, נוצרת חווית למידה 

 , גם במצבי טראומה המערבים ניתוק וקיפאון.  fear structure -חדשה ושינוי ב

פרופסור אלי זומר הציג סדנא בנושא של חלומות בהקיץ וארגן ביום למחרת פאנל     

 בנושא של מטפלים הנתונים להטרדות מצד מטופלים ו/או מטופלים לשעבר:

בכנס הצגתי סדנא על הפרעה של חלימה חריגה בהקיץ. בסדנא הצגתי נתונים ממחקר 

איכותני וכמותני המעניקים לתופעה תוקף כהפרעה נפשית שלא הוכרה עד כה. .בדיון 

שהתפתח דיווחו חלק המתעניינים בתופעה כי בטיפולם נמצאים אנשים המבלים שעות יקיצה 

רבות בעולם הפנטזיה שלהם והתעורר דיון לגבי גישות טיפוליות אפשריות. פסיכיאטר שוויצרי 

 .שוויצי בנושא זה-המנהל מחלקה אשפוזית הביע עניין בגיבוש שיתוף פעולה מחקרי ישראלי

 

 

 

 

      

מבחינה קלינית יבוא הדבר לידי ביטוי בירידה בתנועתיות ובטונוס השרירים, 

 בירידה בתגובתיות, קיפאון בפנים, ירידה בפרוזודיה ועד לניתוק.

בעבודה הטיפולית, כאשר נעשה שימוש בחשיפה והציפיה היא לויסות 

סימפתטי שידעך ויתחלף בויסות פאראסימפתטי, נדרשת עירנות לאפשרות של 

וגלי. זה עשוי לקרות כאשר המטופלת חווה את החשיפה כ -מעבר לויסות דורסו

– inescapable attackוגלית,  -, או כאשר ישנה פרהדיספוזיציה לאופנות הדורסו

 למשל אצל הסובלים מטראומה מורכבת.

הפאנל  עסק בנושא של מטפלים הנתונים להטרדה 

מאיימת על ידי מטופלים או מטופלים לשעבר. בפנל 

הצגתי אני  ביחד עם עוד פסיכולוגיות הולנדיות את חווית 

הקורבן של המטפל הנתון לחילול פרטיותו ולאיומים 

קשים. ם קצין משטרה הולנדי המתמחה בעבירות של 

הטרדה מאיימת  שתיאר טיפוסי עבריינים שונים והציע 

מספר טכניקות התמודדות קונקרטיות של עשה ואל 

 תעשה. 
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 :Pre-conferenceיעל דנק, מסכמת את ה 

, למידה משמעותית pre-conferenceחזרתי מהכנס עם חיזוק לגבי משמעות ה 

, pre-conferenceלאורך ימי הכנס ווהגברת מוטיבציה להמשך העבודה שלי. ה 

  workshopהוא  בדרך כלל יום לפני הפתיחה הרשמית של הכנס, השתתפות ב 

שעות סביב נושא אחד. יש מקום לשאלות, לדיון,  0-2ואפשרות להעמקה של 

 -Mariette Groenedijkשל  workshopוהעמקה בידע. בחרתי בכנס זה להשתתף ב 

כיצד לתכנן את הטיפול על פי התיאוריה הסטרוקטורלית של הדיסוציאציה 

 .EMDRבמטופלים עם טראומה מורכבת, כולל שילוב של 

 3שלבים, המבוסס על המודל הקיים של  2מרייט הציגה מודל שבנתה של 

השלבים של ייצוב, עיבוד ואינטגרציה. היא הציגה את הרקע התיאורטי של 

התיאוריה הסטרוקטורלית של הדיסוציאציה והעמיקה בשלבים ותתי השלבים 

 בתכנון ובמהלך הטיפול.

השלבים שאנו כה מכירים בטיפול בטראומה הבטחון, הייצוב, עיבוד 

והאינטגרציה, מקבלים בכל פעם מחדש משמעות נוספת, עמוקה יותר, רובד 

יצירתי יותר, הבנה שאנחנו בריקוד מתמיד בין השלבים. הסדנא עסקה במאפיינים 

של כל שלב, מתי כדאי ואיך לעשות את המעבר בין השלבים, מה קורה 

בטרנספרנס שבין המטפל למטופל בשלבים השונים וכיצד ניתן לבנות ולשלב 

 .EMDRבחלק של העיבוד כלים שונים כולל 

לא לוותר על  ה  -שעות רצופות של למידה, סדר בדברים, קבלת טיפים ורעיונות 0

pre conference. 

 ESTDאלי זומר בפאנל בכנס ‘ פרופ

 ESTDהרצאת מליאה בכנס 
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 מה מתרחש בקבוצות העמיתים?

 0 -שנים ומונה כ 3מתקיימת כבר קבוצת העמיתים שבעמק יזרעאל 

משתתפות שהתחילו את הקבוצה ואליו  4משתתפות לערך. ישנו גרעין של 

משתתפות.  2 -4מצטרפות מדי שנה אחרות ונוספות. לכל פגישה מגיעות בין 

הפגישות נערכות באחד הבתים ובדרך כלל אנו דנות סביב מאמר מסוים ומלוות 

 במקרים מהשטח שרלוונטיים למאמר.

באחת הפגישות האחרונות שערכנו דנו במאמר שפורסם בשיחות )כרך ל', חוברת 

( עדות בטיפול זוגי/ רון נסים, יוחאי נדן, צביה זליגמן. הדיון 6010, דצמבר 1מספר 

מטפלות שהן גם מטפלות זוגיות ומשפחתיות וגם  6היה מרתק, ישבו בתוך הקבוצה 

מטפלות בפגיעות מיניות, כך שבמקביל לקריאת המאמר היו הרבה מאוד דוגמאות 

מהשטח והדיון קיבל חיים. כמי שלא באה מהתחום של טיפול משפחתי וזוגי, 

למדתי רבות על המורכבות, על ההתמודדות וחידדתי את חשיבותו של תהליך 

 העדות בטיפול בכלל. 

הישיבה יחדיו, האווירה המכילה והמקבלת, היכולת לחוש שייכות לקבוצת מטפלות 

בעלות מכנים משותפים מחד והתמחויות שונות מאידך, מרחיבה את הלב ואת 

 הידע. ומשפט המפתח שלי הוא:

נכון לא רק למטופלים, גם לנו ! -"במקום בו הלב והמח נפגשים מתרחשים שינויים"

 אידה ואנונו ואלישבע כפתורי מספרות על קבוצת עמיתים מרכז:

, ובלי שהרגשנו היא  פועלת כבר 6000קבוצת העמיתים באזור המרכז הוקמה ביוני 

 תשע שנים ברציפות.

הקבוצה מושתתת על גרעין קבוע ונאמן של חברים הפועלים יחד מאז הקמתה, 

 לצד חברים נוספים שלאורך השנים השתתפו בקבוצה תקופות כאלו ואחרות.

כיום מונה הקבוצה שבע חברות, מקפידה להפגש אחת לחודש , בימי שישי, 

 למשך שעתיים, סביב ארוחת בוקר מפנקת, שהרי "נפש בריאה בגוף בריא"...

הקבוצה מוגדרת כמרחב להדרכה והתייעצות הדדית במקרים קליניים שמביאות 

המשתתפות, כאשר כל אחת תורמת מניסיונה ותחומי הידע שלה. במרוצת השנים 

התפתחה בקבוצה אווירת אמון ופתיחות, מה שמאפשר לקבוצה לשמש גם 

כמרחב לעיבוד תכנים אישיים שלנו כמטפלות, ולעיבוד תכנים שלא תמיד ניתן 

לחשוף בפורומים הדרכתיים 

 במקומות עבודה. 

 באווירה ביתית ונעימה

קריאה משותפת של 

 מאמר
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  בין השעות  -יום שישי—2//1סרט והרצאה בסינמטק תל אביב

10:11-12:61 

דוד סנש. הסרט מספר על ‘ שיפתח בהרצאתו של דראיש המסילה  -הסרט

היחסים בין שבוי לשובה שנים רבות לאחר תום המלחמה, על השפעת 

הטראומה בחיי היום יום על חשיבות היכולת לסלוח, כחלק מתהליך 

 ההחלמה.

פסיכולוג קליני ומרצה במכללת לוינסקי, חבר בפורום לצדק  -דר דוד סנש*

וחבר בוועד נגד עינויים בישראל. “ נולדו שווים“ב“, פסיוכאקטיב“מאחה, ב

סנש פועל ‘ כאחיינה של חנה סנש וכפדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים, דר

 למניעת עינויים והפרת זכויות אדם

 6///12- ט.ד.י מארחת את נעמה יהודה , MSC SLP  קלינאית ,

דיסוציאציה כתהליך  -“ילדות מציפה”תקשורת בהרצאתה 

 . התמודדות גם ללא התעללות

הרצאה זו תסקור מציאויות התפתחותיות מציפות שאינן על רקע התעללות, 

והשפעתן על התפישה, הוויסות, וההתארגנות של ילדים, נוער, ומבוגרים 

במצבים יומיומיים וטיפוליים. יובאו דוגמאות קליניות של מטופלים שחוו ילדות 

 מציפה, ויוצעו דרכים לזיהוי ומזעור של הקשיים שלהם.  

  –61:61בין השעות    6112ביולי  6המפגש יתקיים ביום ראשון,         
10:11 

רמת אביב, חניה , 26בית השחמט, רח' טאגור  מקום ההרצאה  :       
 במקום.

  להצטרפות לרשימת התפוצה שלחו בקשה ל tdil.issd@gmail.com 

 להצטרפות לחברות בעמותת ט.ד.י   

 לאתר ט.ד.י 

  לאתר ESTd 

  להצטרפות ו/או הקמת קבוצת עמיתים ו/או להצטרפות לצוות הכותבים הבא לידיעון

 yaeldank@gmail.comניתן לפנות ליעל דנק 

 פעילויות ט.ד.י בחודשיים הקרובים

ל וקישורים רלוונטים להעשרה, הערות, תוספות “כתובות דוא
 ‘ועוד
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