
הפצועהמטפל 
איריס תבור

ישראל, חיפה, משרד הרווחה, המבחן למבוגריםשירות 

פישרגיורא/במתמטיקהשיעורעוד

:השניבנישנולדלפניאמיאתשאלתי

אהבהלעודמקוםהלבימצאאיך"

?"מקוםאפסעדמלאהואעכשיוכברכאשר

:ענתה

:החשבוןלחוקימנוגדתילדיםאהבת"

."תגדלאותהשתחלקככל

.אינוהשניבניוגםאיננהאמימאז

היחידיהמספרהוא"אין"שולמדתי

.מקוםאפסעדהלבאתלמלאהמצליח

ומותיראישיותואתמשנה,ההורהאתפוצע,הטבעלחוקימנוגדהוא.לחוותיכולשהורהביותרוהמכאיבהקשההאירועהואילדאבדן

שאבדהכמי,השפהאתהאישיתהיכרותימתוך.ילדאבדןשחוולהוריםהמשותפיםחווייתייםמונחיםיוצרגםהוא.נמחיםשאינןעקבות

אבדןבעיקר.ואבדןבשכולבטיפולהאחרונותבשניםהתמחיתי,שליהאישילאבדןשהיאמשמעותלבנייתוכדרך,שנים6לפניבנהאת

.ילד

כוחואשרכמיהפצועהמטפלאתהכותבותמציגות,((2012)אודפרטירייטומרגרטזרובבלינגה)"הפצועהמטפלשלהדילמה"במאמר

היכולתאתומפתחות,ההחלמהתהליכילהבנתהרלוונטיותהשתנותשלאיכויותבתוכומגלםהוא.בעצמושחווהמפציעהגםנובעלרפא

היא,המטופלעבורוהןהמטפלעבורהןפצועמרפאשלהדואליותהפעלת.הריפויבשירותבפגיעותהנעזרת,מקצועיתזהותלבניית

.הריפוילתהליךקונסטרוקטיביבאופןשתורמת

ובעיקר,והשונההדומה.שלימהמטופלותאחתשללפצע,שליהפצעביןחיבורמתקייםבמהלכוטיפוליתהליךתתארשאציגההרצאה

בההשנהלאורך,המטופלתשלהמשתניםלצרכיםוהותאםרוביןשמשון'פרופשלמסלוליהדוהמודלעלהתבססהמוצגהטיפול.הדומה

.חייהסיפורבתוךהאבדןשלהנרטיבוהבנת,הטראומהעיבוד,שקרהמהשלוהבנהתמיכהכללהוא.בקשרעמיהייתה
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?מי ישב על הכיסא הריק של אבא
איתי-מילרמיקי 

ישראל, עילית-עיריית מודיעין, האגף לשירותים חברתיים

בנוסף לכך מלבד הכאב והגעגוע שהילד  . ידוע כי פטירת הורה משנה את המציאות הקיימת ומביאה לתחושות של אי וודאות לגבי העתיד

.  חש כלפי ההורה שנפטר הוא חווה את ההורה הנותר גם כמתמודד עם כאב ועסוק באתגרים חדשים שאינם מוכרים

השקפת עולמו  , עם כל זאת ההורה הוא הדמות הטבעית לתווך את המציאות המשתנה לילדו ולתת לו את ההדרכה לחיים על פי ערכיו

.ואורח חייו

. הזיכרון והחיים הממשיכים, מטרת  ההרצאה לעסוק באובדן הורה בשנים הראשונות ובשיח של ההורה עם הילד על הכאב

מעבר לכך . את החשיבות לשוחח עם ילדים החל מגיל ינקות על אובדן הורה והמשתתפים יחשפו  לרעיונות וכלים לשיח מסוג זהנעלה 

נתייחס לחיים הממשיכים ולאתגרים חדשים במקרים שבהם נוצרת זוגיות חדשה להורה השורד והמשפחה הופכת להיות משפחה  

.באיזה אופן דמותו של ההורה שנפטר ממשיכה להיות חלק מהחיים המתחדשים. המשלבת שתי משפחות גרעיניות למשפחה אחת חדשה

. דיאדי בהורה וילד שחוו טראומהטיפול   CPP (Child-Parent Psychotherapy)הטיפול המשתתפים יחשפו למושגים מרכזיים בשיטת 

י "פטריסיה ואן הורן מאוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו והובאה ארצה ע' אליסיה ליברמן ופרופ' י פרופ"שיטת טיפול זו פותחה ע

.מכון חרוב

.  את הספר פאזל משפחתיכתבתי CPPבהשפעת עקרונות ה 

,  במהלך השנים מצאתי כי שיחה ישירה. הספר נולד מתוך ניסיון אישי ומקצועי כאם ששכלה את בן זוגה וכמטפלת בילדים נפגעי טראומה

כמו כן התמקדות בחיזוק  . מובנת ומשתפת עם הילדים ועם הוריהם קידמה אותם חזרה לעבר אבני הדרך ההתפתחותיות המצופות בגילם

.ההתקשרות בין הורים לילדים הינו גורם מרכזי ומקדם

.אני תקווה כי  ההרצאה תסייע לאנשי טיפול וחינוך ולהורים העוסקים באובדן של ילדים בגיל הרך ממקום של תקווה להמשך החיים
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–התמודדותה של גלי לאחר מוות פתאומי של המטפלת שלה 

וחשיבות של קשר טיפולי חדש לאחר מותה של המטפלתמורכבות 
יעלה כהן

ישראל, אביבתל , מרכז אלה להתמודדות נפשית עם אבדן

ואניאתי.קטלניתדרכיםמתאונתכתוצאה,קטניםילדיםלשניואםנשואה,39בתמוכשרתפסיכותרפיסטית,ל"זאתינהרגה2017ביוני

למותהעדכשנתייםעבדההיא.אלהבמרכזכפרילנסריתלעבודהחלההיאהלימודיםסיוםולאחרלפסיכותרפיהספרבביתיחדלמדנו

.הטראגי

עברעם,רבותקיומיותשאלותעםהתמודדהאשר,לחייההעשריםבשנותצעירהבחורה,(בדוישם)גליהייתהאתישלהמטופלותאחת

האבדןעםלהתמודדלהלעזורמנתעלהמרהההודעהקבלתלאחרמידלטיפולאליהגיעהגלי.יציבלאנפשימצבועםפשוטלא

.טיפולהמשךלהולאפשר

אתזאתולצד,מיטיבקשרשלהאבדןועםואהודהאהובהמטפלתשלהאבדןעםגלישלהתמודדותהאתלתארברצוניזובהצגה

.האבדןבעקבותהתרחשהאשרטראומטיתהפוסטהצמיחה

נפסקהקודםהקשרשבהןבנסיבותחדשטיפוליקשרהתחלתשלהמורכבותאת,חילופיתכמטפלתשליהמקוםאתגםאציגבדבריי

שאיננההלימודיםלספסלחברהעםשבועימפגשמעין–אישיבאופןעלייזהטיפולשלההשלכותואת,טראומטיתובצורהבפתאומיות

.עוד

מותלאחרשלהםהחוויותאתהמתאריםמטופליםשליחסיתרבתיעודישנואולםהנושאעלבלבדמועטהמקצועיתספרותקיימת

:לגביהעיקרייםהמסריםאתאביאזהקייםתיעודמתוך.שלהםהמטפל

המרהההודעהמסירתאופן•

?זמןפסקלקחתשעדיףאוחדשטיפולמידלהתחילנכוןזההאם•

?לאדווקאאוהקודםהמטפלאתשהכירמישהואצליהיההחדששהטיפולנכוןהאם,כןאם•

?(טיפוליתגישה,גיל,אישה/גבר)הקודםמהמטפלשונה/דומהמישהואצליהיההחדששהטיפולנכוןהאם,כןאם•

?הטיפוללהפסקתשגורםצפוילאאירועלנושקורהבמקרהשלנוהמטופליםכלפיכמטפליםשלנוהמחויבותמה•
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תיאור מקרה-עיבוד אבל טראומטי מאוחר בטיפול אובדן ושכול
אלגרה הטל

ישראל, תל אביב, "החייםבשביל "עמותת , ותאונות דרכיםרצח , והתאבדויותאובדן , מרכז סיוע למשפחות, ס"עו

אתולעבדלהתאבללהםהתאפשרלאחייהםנסיבותבעקבותאולם.ושכולאובדןחוובעברםאשרלמטופליםעדיםאנומקצועכאנשי

.כהעדועובדדוברשלאבכאבולגעתלדברלרצות....רבותשניםלאחרגם,יותרמאוחריםבשלביםבוחריםחלקם.האבל

האבלאתלעבדלבחורבחייהםהמפנהנקודתעבורםהייתהמה?לטיפוללהגיעשניםשלרבכהזמןלאחראותםמביאמהשאלתינו

?עכשיודווקא

מותאתלחקורלרצותשנים36לאחרבחייהםלראשונהשבחרואחיותשתיבטיפולדופןויוצאייחודימקרהתיאוריובאזובהרצאה

.הטראומטיהאבלאתולעבדאימם

,המקצועיותוהדילמותהקשיים,כמטפלתושליהמטופלותהתמודדות,הנרטיביתהגישהפ"עהטיפוליהתהליךיובאהמקרהבתיאור

.האובדןלעיבודועדובטוחמוכלמקוםאחרחיפושתוך...נודעללא...מיליםללאומסעהתנסות
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משמעותתהליך טיפולי של מציאת -"עכשו אני"
קירזנראסנת 

ישראל, רחובות, משרד הבטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת

.ניטשהפרידריך-".'איך'כלכמעטלשאתיוכלהוא,יחיהשלמענו'למה'לושישמי"

שלוחותמעיןומהוויםהוריהםשלהקיוםתמציתאתבתוכםמבטאיםילדים.הוריםעבורביותרוטראומטיקשהאירועהינובןשלמותו

יותרעודקשההדבר.לחייומשמעותלצקתוביכולתושלוהחייםבאנרגייתהפוגם,חסרעםההורהאתמותיראובדנם.שלהם"העצמי"

.בעברונוספיםלאובדניםומצטרףילדיםשנישלכפולאובדןהחווהלהורה

הבןאחרהחיפושאתמחליף,הבןמותאתבהדרגהמפניםהשכולההורה.משמעותשלמחודשתהבניההיאהאבלבעבודתמרכזיתהליך

(Neimeyer,1998).חייולהמשךוהטעםמותופשראחרבחיפוש

היא–בחייהרביםאובדניםחוותה.בתהנפטרהממנהמחלהאותה,סרטןבמחלתכיוםחולה,בוגרלילדואםנשואה,+60בתשרה

בשרההפסיכותרפויטיהטיפול.נפטרואביהסרטןממחלתבתהאתאיבדה,מבצעיתבפעילותבנהאתשכלה,19בגילמאימההתייתמה

המוכריםשכוליםבהוריםוטיפולליוויעלמופקדהבטחוןבמשרדומורשתהנצחה,משפחותאגף.שכולותמשפחותאגףבמסגרתנעשה

Case)הטיפולבניהולהןעוסקהסוציאליהעובד.חוקמתוקף Management)ישירפסיכותרפויטיבטיפולוהןהשכולהבמשפחה

.ומעמיק

במציאתוהמשיךוקרוביההעולםעםהמורכביםביחסיההתחילהטיפול.שרהעברהאותוהטיפוליהתהליךאתאתארהרצאתיבמסגרת

למצואלהאפשרשעברההתהליך.(לכתיבהאהבתה)ביבליותרפיהבקבוצתגםהשתתפההיאהפרטנילטיפולבמקביל.לחייהמשמעות

בכתיבתהמורכבחייהסיפוראתאקטיביבאופןרקמההיא.משמעותלמצואלהשסייעו,שבהוהיצירתיותהנפשיהחוסן,הכוחותאת

.האהוביםהמתיםילדיהאתגםוהנציחהתיעדה,הנכיחהזוובדרךחדשפשרקיבלואשרבמשפחתההאובדניםאתבתוכושזרה,ספר
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מערכתי באובדן ושכול  -חיבור ביחד ולחוד טיפול משפחתי, פרימה, חיבור
3,4אשורי-רפאלחניתה , 1,2ערגה קפולניק

אור  , התחנה לטיפול במשפחה2, באר שבע, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, ק שפיצר'וג' לעבודה סוציאלית על שם שרלוט בהמחלקה 1

רמת גן  , משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בית הספר המרכזי להכשרת עובדים סוציאליים לשירותי הרווחה3, עקיבא
ישראל, חיפה, התחנה לטיפול במשפחה4

שעודםהמשפחהבניעםיחסיםמערכותשלמחדשעיבודהכולל,המתעםהיחסיםמערכתשלמחדשעיבודשלמתמשךתהליךהואאבל

.(2016,ויצטוםמלקינסון,רובין)"כאחדאישי-וביןאישי-תוךתהליך.המתבליהחייםשלמחדשארגוןגםכמו,בחיים

מחולקתפאותיהמששאחתשכל,ממדי-תלתמכניפאזלהיאהקובייה."הונגריתקובייה"להמשפחתיתהמערכתאתלהקבילניתן

.בלבדאחדמצבעמורכבתהקובייהשלפאהכלכאשר"פתור"הפאזל.אלהעםאלהולהתחלףלנועשיכוליםשוויםריבועיםלתשעה

"הקובייהחידת"אתלפתורהיכולת.שונהתמונהלשקףעשויההקובייהמפאותאחתמכלהתבוננותשבומצביוצרזהממדי-תלתמבנה

פעמיםנראיםשבומורכבתהליךהואהקובייהסידור.בשלמותההקובייהעלבהתבוננותכרוכהבמקומםהשוניםהצבעיםאתולסדר

,"פתירתה"לקראתהקובייהתנועתאתמעכביםהםלעיתים,(במשפחהשוניםקולות,ובהקבלה)זמנית-בופאהבכלשוניםצבעיםרבות

שהמשפחהבתהליךגםכך;החלקיםשארכלשלמחדשסידורמצריכה,אחדצבעשלתזוזה,כןכמו.תנועהמאפשריםאינםלעיתים

.המשפחהחברישארכלשלמתאימההיערכותמצריךהמשפחהמחבריאחדשעוברשינויכל,עוברת

וכאבםאובדנםעםהמתמודדיםהמשפחהבני.יותרומורכתרגישההינה"קובייה"השלמחדשוסידורתזוזהכל,אובדןשחוובמשפחות

עלאחתלאמושלכתזוזהירות.האחדשללכאבוכאבםאתלהוסיףרוציםואינםמקומםאתלמצואמתקשים,זהיריםהינםהאישי

לראייתבמקבילבמשפחהפרטכלולהכילקשובלהיות,ההשלכותאתלבחוןמנסההואבו,וזהירעדיןלריקודאותוומחייבתהמטפל

.תמיכהלמקורוהפיכתהבשלמותה"קובייה"ה

?לחודמתי?ביחדמתי:דילמותנעלה.מערכתיתבראיהפרטניטיפוללצדמשפחתיולטיפולמערכתיתלהתבוננותמודלנציגבהרצאה

לארגןובמקבילפרטלכלבטוחמקוםליצורבבואוהמשפחתיהמטפלמתמודדעימםבקשייםנדוןכןכמו?הטיפוליםאתמשלביםואיך

.כולההמשפחתית"הקובייה"אתמחדשולהבנות
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