
זוגםהכרה באובדן ותרומתה לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש ולבני ובנות 
1באוםנחמי , 1,2שושנה דקל

ישראל, אנושעמותת , בת ים Navigate First Psychosisתוכנית 2, גןרמת , אוניברסיטת בר אילן, עבודה סוציאלית1

.זוגיתמפרספקטיבהנפשמחלתעםההתמודדותבתהליךבאובדןההכרהבתרומתההבנהאתולהעמיקלהתבונן:ההרצאהמטרת

,Spaniol;)הזוגבנישניבקרבקיימתהאובדןתחושת,נפשמחלתעםמתמודדזוגמבניאחדשכאשרמראיםמחקרים:רקע 2007

(Rolland, 1995 ;D'Ardenne, מהםאחדאשרזוגותבקרבקושיעלמצביעותהמקצועיתבספרותעדויות,אלוממצאיםלמרות2004

הזוגבןשלהקושיבעודכך.שוניםממקורותנובעמהםאחדכלשלהקושיוכי,זושלזההאובדןבתחושתלהכירנפשמחלתעםמתמודד

ולדחוקבריאכאדםהזוגבןשלהמופנמתדמותואתלשמרמרצונונובע,הנפשמחלתעםזוגובןשחווההאובדןבתחושתלהכירהבריא

,Anonymous)מקומהאתהתופסתחדשהלזהותהאפשרותאת 1994; Young, Bailey, & Rycroft, עםהזוגבןשלהקושי,(2004

;)מתלותיותגםכמו,ובושהאשמהמתחושותנובע,זוגובתאובןשחווההאובדןבתחושתלהכירהנפשמחלת Anonymous, 1994

.(Bland, 1998; Penzo & Harvey, 2008; Spaniol, 2007

לאופןבאשרטיפוליבידעמחסורחושפתהטיפולייםבמרחביםהמתרחששלומבדיקההמקצועיתהספרותמסקירתהמתקבלתהתמונה

שלחיוניותהבדברמומחיםוטענתגיסאמחדזהחסר.הזוגמבניאחדכלשלהאובדןבתחושתההדדיתההכרהאתלהעלותאפשרבו

;)גיסאמאידךהזוגמבניאחדכלשלהאישיתולהחלמההזוגיתלהסתגלותהדדיתהכרה Bodenmann, 2013; D'Ardenne, 2004;

Rolland, 1994; Steinglass & Schuler, מחלתעםמתמודדמהםשאחדבזוגולטיפוללהסתכלותפרדיגמהפיתוחמחייבים,(2014

.נפש

טיפוליתפרדיגמהלראשונהתוצגזובהרצאהוזוגיפרטניבטיפולקליניניסיוןסמךועלהקייםוהמחקריהתאורטיהידעבסיסעל

תוךהזוגמבניאחדכלאצללאובדןהכרהוקבלתבאובדןהכרהבנתינתלקשייםמענהלתתבמטרהזוגיתלהתערבותהמכוונת

.הזוגבניביןלדינמיקההתייחסות

.משפחתםובנינפשמחלותעםבאנשיםוטיפולבשיקוםמדיניותוקובעי,ומשפחתייםזוגייםמטפלים,אישייםמטפלים:יעדקהל
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שבינהםן ומה "ברה, שכול, אובדן–בריאות הנפש זה הסיפור של כולנו 
גילה נבו

ישראל, חולון-בת ים, עמותת אנוש

נפשיותבעיותעםהמתמודדיםאנשיםכיצד-ושכולאובדןעםלהתמודדותהנפשבריאותתחוםשביןבממשקיםתעסוקההרצאה

.נפשייםלמשבריםלהביאעלוליםואובדןשכולמצביכיצד:ולהיפךואובדןמשכולהנובעלכאבמגיביםמאובחנות

לסימפטומיםהסביבהי"עתשויךנורמטיבייםחייםלאירועישלותגובהשכלסכנהקיימת-פסיכיאטריתאבחנהעםמאובחןאדםכאשר

.המחלהשלסימפטוםכעודלהתפרשעלולות,ושכולאובדןשלכאבכגוןאוניברסליותתגובותגםכך.הנפשמחלתשל

אודותהמידעשלהסתרהכדיעד"יתרזהירות"למקצועאנשי/המשפחהאתמביא,נפשיתהמחלהשלבסימפטומיםמהחמרההחשש

.כנדרשאבלתהליךולעבורומסודרתישירההודעהלקבללאדםמאפשרשלאמה,המוותונסיבות,המוות

רבותפעמים-לחיותרצוןחוסראףולעיתים,חרדה,דיכאוןשלתחושותהשכולתהליךמעצםחווים,שכולותמשפחותבנירבותפעמים

למהאבלביןהגבול.הנפשבריאותשלמקצועאישלהכניסצורךויש"מעבר"זהומתי,האבלשלטבעיחלקזהמתי:הדילמהעולה

."פתולוגיאבל"כהמקצועיתבספרותשמתואר

סיכוןקבוצתמהוויםהמשפחהשבניידועבהתאבדות-יותרעודמורכבהענייןהתאבדותרקעעלשכולותבמשפחותמדוברכאשר

שלמהירזיהוימקצועלאנשימאפשרהנפשבריאותבתחוםוניסיוןהידע.פסיכיאטריםסימפטומיםשלולהופעתםנוספתלהתאבדות

.רפואיתאופסיכיאטרית,מוגברתלהתערבותצורךקייםבהםמצבים

שלרגשותמעוררהנושאאםגם,שניהלאובדנותהסיכוןבנושאויזוםפתוחשיחלאפשרישאובדנותחוותהאשרמשפחהעםבמפגש

.והסתרהבהתבודדותאשרהסכנהלמולושיתוףעזרהלקבלתפניה,הקשבהיקדםכזהשיחשלמהלךופחדחרדה
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מהתאוריה אל הפרקטיקה–תהליכי אבל ואובדן : בריאות הנפש
סילביה אזולאי

ישראל, עמותת אנוש, תחום משפחות וצעירים

.יקירהשלנפשימשברסביבהמשפחהוהתמודדותפסיכוטימשברהחווהבצעירתעסוקההרצאה

אתלהחזירכדילסיועוזקוקיםובלבולקושילעיתיםחשיםהם.לאובדנותסיכוןקבוצתמהווים,ראשוןפסיכוטיאירועהחוויםצעירים

.עזרהלקבלתלפנותרביםמאנשיםמונעת,הנפשבבריאותהסטיגמה.למסלולחייהם

השימושאתומורידההמחלההישנותשיעוריאתמשפרת,התסמיניםחומרתאתמפחיתהמוקדמתהתערבותכימראיםמחקרים

.סטנדרטיטיפוללעומת,חודשים18שלמעקבלאחר,אשפוזבמסגרתבטיפולים

להםלסייעהיאהתוכניתמטרת.פסיכוטימשברלראשונהשחוויםצעיריםלאנשיםהמיועדתוחדישהייחודיתטיפולתוכניתהיא-נווגיט

לבריאותהאמריקאיהלאומיהמכוןבתמיכתפותחההתוכנית.חוואושחוויםהפסיכוטיהמשברולמרותאףעל,חייהםלמסלוללחזור

,יםבבתהתוכניתאתמפעילהאנושעמותת.(ר"ע)הסמשהש"עוהעמותהטאובר.נלזלוקרןידיעלמיושמתהתוכניתבישראל.הנפש

.השנייההשנהזו

.סביבתועבורוהןעצמועבורהןשהשתנההאדםעלעמוםבאובדןכרוכהנפשיתהתמודדות

שחיהאדםעל,אבלתהליכיקרובותלעיתיםחווההמשפחה.וטלטלהשברבעצמןחוותנפשימשברעםהמתמודדיםאנשיםשלמשפחות

דווקאלעזרהמפניההימנעות,להתרחקותשגורםמה,המשפחהחוויתאתלהביןרבקושילסביבה.רגשית"מת"ונעלםאךפיזית

.בהתמודדותחשובההכיבתקופה

רגשותלהביעניתןבהבטוחהסביבהלמשפחותמספק,הבריאותמשרדשלומימוןבפיקוח,מתמודדיםלמשפחותייעוץמרכזי-מילם

המשפחהלבןותמיכהסיוע,התמודדותשמאפשריםוזהותתפקידמחדשלבנותובהדרגהלתחושותתוקףלקבל,אבללתהליכיהקשורות

.משמעותייםוהתפתחותצמיחהתהליכיואף
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?האם קרה לך פעם נס
פנינה דולינסקי

ישראל, ירושלים, עמותת אלה, פסיכותרפיה

:משנהכותרות

טראומטיתפוסטלצמיחהכמנוףושכולאבל,אובדןבתהליכיפסיכותרפויטיתהתערבות-

כיווןומשנהמעציםמומנטוםליצירתגופנפשבעבודתושימוששואהניצוליבקרבחוסן-

?לדורמדורנפשוכוחותמשאביםלהעביר,חוסןללמדניתןהאם-

.ומורכבעשירחייםמארגוניפוץבניתוץעמידה,התמדה,לחיותרצון,גדוליםנפשבכוחותנתקלתישואהניצוליעםבעבודתי

מרכיבהיוולעםהמוצאלמשפחתהראשוניתוההתקשרותהטובהההשתייכותחוויתעםוהזיכרונותבביתהראשונותשהשניםגיליתי

אופטימיותובניתחוסןמרכיביהיווכניצולהקצבהקבלתוגם,הפרנסה,המשפחההקמת,שהיצירה:בחוסןחשוב

מפגשמחדיצרה,זיכרוןבעתהגופניתלתחושהעדינהלבתשומתהסבת.והמשפחההמדינהבניתשללמשמעותהומרווהכאבהגעגוע

כמושאלה,מכאיביםזיכרונותעלשיחבעתלדוגמה,פולריותעלשמצביעותהתערבויות.הקלהגםאך,והגעגועהכאבעםיותרחד

.מפתיעיםזיכרונותהעלתה"נספעםלךקרההאם"

.חוסןמרכיביכולם,האובדןלאחרשהקימולמשפחה,בארץמשותפתליצירה,לעם,למשפחהההשתייכותחווית

וסבלרעב,מקוריותרנחרטואלו,אדםעיהטבהאואדםעיפגיעההייתהאם.הבינאישיבסיפורהיותמידוהמיטיבותהקשותהחוויות

.פיזי

עםמפגשיש,נפגעהקיוםלרצףמנט'האטצ,נתקבתחושתקשורמהטראומהחלק,קרבעקבטראומה-בפוסטצעיריםשבקרבמצאתי

.ברורהלהיותחדלההקיוםומשמעות,אובדןעם,מוות

לעבוד.אותםשמחזקובמה,בעברטראומהשעברואנשיםשלבסיפוריםלשתף,צעיריםבקרבטראומה-פוסטעםשבעבודהמציעהאני

מהםשישהיכן.קיימיםוהשתייכותאמוןוכמהסומכיםמיעלמפתיע.לצבא,למדינה,לעם,למשפחה,לחברים,וההשתייכותהקשרעל

.טראומהפחותיש,יותר
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מתמשךילדות בצל איום בטחוני 

ונוערחיזוק החוסן הנפשי בקרב ילדים -התמודדות עם מצבי דחק ואובדן 
גילי גוטפריד, שושןנורית 

ישראל, תל אביב, ל"נטעמותת 

נפשיתמצוקהלהתפתחותבסיכוןנמצאיםואבדןטרור,מלחמהאירועיבצלהחייםילדיםכיבספרותנרחבתהסכמהישנה

Lavi et al., 2012; Schiff et al., 2010; Wolmer et al. ,בטוחיםלהיותשאמוריםהמרחביםגם,מתמשךפוליטיקונפליקטבצל((2011

להתערערעלולותלהםהקרובהובסביבהבעולםהילדיםשלוהאמוןהביטחוןותפיסות,יומי-יוםלאיוםחשופיםס'וביההביתכמו

(Bulman, 1992- Janoff).

לומדיםבוס"וביבישובטרוראירועלאחר:מתמשךפוליטיקונפליקטבאזוריהנמצאיםספרבבתישנערכהבהתערבותנשתףבהרצאה

',ג-'אלגילאיחינוכית-פסיכולהמשגהודרכיםשניתנההמערכתיתהמעטפת,לתכניתהרציונל,בגבולעימותבטחוניאיוםהחוויםילדים

.'ו-'דוכיתות

.המסוגלותתחושתוהעלאתחיוביתחשיבהתרגילי,דמיון,משחק:משולביםבהם,בתוכניתילדיםעםעבודהבדרכינשתף

עםהמתמודדיםילדיםעםבעבודהשנצבררבניסיוןלאחרל"נטבעמותתפותחהשתוצג"בטוחמקום"המניעתיתההתערבותתוכנית

.קונפליקטבאזוריחייםהשלכות

משלבת;ואובדןאסונות,קשיםלאירועיםחשיפהלאחרבריאותהתמודדותדרכיולביסוסנפשיחוסןלחיזוקמכוונתהתוכנית

מתאפשרתבעזרתו,המשחק.הילדשלחוסנובפיתוחמרכזייםכמרכיביםוהקבוצההגוף,הדמיוןבחשיבותהמכירותשונותמתודולוגיות

.בתכניתמרכזימרכיבמהווהשלוהסובייקטיביתהחוויהאזורעלהילדתקשורת

,בוהמתאפשרתהחברתיתבתמיכהנעזרת,(1990קלינגמן)הילדיםשלטבעיתכסביבהספריהביתהמרחביתרונותאתמנצלתהתכנית

,מגונןכגורםלהתמקםהחינוכיולצוותהתלמידיםבתודעתבטוחכמקוםמעמדמחדשלבססס"לביהומסייעתשייכותתחושתמחזקת

.עבורםומאזןמרגיע

.ונוערילדיםעםהעובדיםמקצועולאנשירווחה,סים"עו,קבוצותמנחי,חינוך,טיפוללאנשימיועדתההרצאה
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