סיכום יום-עיון" :פגיעה עצמית אצל ילדי קצה"

בתאריך ה 5.4.16-התקיים בכפר הילדים וה וער "אהבה" יום עיון ב ושא "פגיעה עצמית אצל
ילדי קצה" .זהו יום העיון הראשון שהתקיים בכפר הילדים וה וער "אהבה" – פ ימייה טיפולית
לילדים ו וער פגעי טראומת ילדות ,המתאפיי ים בקשת רחבה של הפרעות רגשיות והפרעות
הת הגות ,כשאחת הבולטת מי יהן היא פגיעה עצמית.
יום העיון ,אליו הגיעו  180איש ,הוקדש להתבו ות בתופעה של פגיעה עצמית מזוויות רחבות
שו ות ואי טגרטיביות .ההרצאות והסד אות שיקפו תהליכים מקצועיים וא ושיים של הצוות
המקצועי של המקום ,תוך הצגת מודלים ייחודיים בטיפול הפרט י והמקצועי פותחו במקום.
ליאת ליבוביץ' – פסיכולוגית קלי ית ,שיזמה את רעיון יום-העיון ,ה חתה בלבביות ובחן את יום
העיון והזמי ה ראשו ים את המברכים.
דליה סי י – מרכזת השירות לילד ו וער מחוז חיפה ,הודתה למ הל הפ ימייה ד י ,ולצוות
הפ ימייה כולו ,על ארגון היום המכובד ועל העבודה המתמשכת ,המקצועית והמערכתית ב יסיון
לתת מע ה לילדים מגוו ים ולקדם כל אחד בדרכו.
שמואל כהן – מפקח בשירות לילד ו וער ,דיבר על "הקצה המתרחק" ועל היכולת המאתגרת לתת
מע ה לילדים מורכבים .בהקשר זה שיבח את הפ ימייה והודה לעובדים ,על ההחזקה של הילדים
והדיאלוג עם המשפחות
ד י אריאל – מ הל הפ ימייה ,הודה לכל מי שתרם ליום העיון .ד י דיבר על ההתמודדות
היומיומית עם הדברים הלא צפויים שעולים דרך העבודה הפ ימייתית ועל הערבוב של חיי
המבוגרים שבחרו לעבוד במסגרת הזאת ,עם הילדים.
ד י סיפר על ההיסטוריה של המקום ,הקשורה בדמותה של ביאטה ברגר" ,שהיא חלק ממקורות
התמיכה ,ובה א ו עזרים ברגעי משבר" .הוא הזכיר את התחלתה של הפ ימייה :בית תמחוי
בגרמ יה שהוקם ב ,1922-שהפך לבית יתומים ב יהולה של ביאטה ברגר ,ועד הבאת הילדים
לישראל – לקריית-ביאליק.
לאחר הברכות ,מ חת יום העיון ליאת ליבוביץ' הזמי ה למופע קצרצר את ילדי "חבורת הזמר של
אהבה" ,שהיו כמובן רגשים מאוד וקצרו את תשואות הקהל.
בהמשך שאה דברים די ה ביטס ,מ הלת השירות הטיפולי ב"אהבה" ,על המפגש עם הילד הפגוע
וקראה בתחילת דבריה קטע לירי מרגש שמבטא את קולו של הילד" :חבק אותי חזק ...אל תמאס
בי ..אל תברח "...די ה הדגישה את המקום של הילדים הזועקים ,מצפים למות ומקווים שיום
אחד תי טע התקווה בליבם ויהיה סיכוי להילחם על גילוי טעם החיים .די ה סיימה באיחולים
לבאי יום העיון ,להבטיח חיים במקום בו שוכ ים הפחד והייאוש.

הרצאות יום העיון:
לשם ובחזרה – מפגיעות יומיומיות לסיכון עצמי :הדר ארז  -פסיכולוג חי וכי בפ ימיית
"אהבה"
הייתה זו הרצאת מבוא ובה סקר והגדיר הדר את תופעת הפגיעה העצמית בימי ו ,כתוצאה של
יתוק והשטחת הרגשות ,כדרך להחליף את הכאב ה פשי הבלתי סבל.
הדר הציע כי בטראומה מוקדמת וצר כאב פשי עוצמתי ,לא מודע ,לא מורגש ולא מתוקשר.
המצב ה פשי הפ ימי מתבטא במעין" :צחיחות פשית" – ריק ות ה ובעת מהג ות ש וצרו במטרה
להימ ע מהכאב .ה יסיון שלא לחוש את הכאב ה פשי והפחד ממ ו יוצרים מצב של הת הגות ללא
אבל ,ללא כאב .אך מצב זה אי ו מבטא כוח .הפחד לחוש את הכאב ה פשי שאין לו שם ,יוצר
תגובת פגיעה פיזית ,אך ללא חיבור ברור ומודע בין הכאב ה פשי שאי ו מודע לתוצר הפיזי.
עוד הוסיף הדר והסביר את הפגיעה העצמית כתוצא של חוסר היכולת להיות לבד ,לתקשר את
העצמי לאחר או לאדם עצמו ,במיוחד בכל ה וגע ל ושאי לחץ וכאב.
בהמשך הדר הצביע על הקשר בין פגיעה עצמית לאובד ות ,ועל ההבדל המוטיבציו י בין כוו ה
אובד ית לפציעה עצמית ללא כוו ה אובד ית :המוטיבציה של בעלי הכוו ה האובד ית הי ה
להימ ע מכאב ,ולעומתם רוב הפוצעים את עצמם מחפשים להרגיש טוב יותר ולהמיר את הכאב
ה פשי בכאב גופ י.
אולם ,עצם ביצוע הפציעה העצמית יכולה ב סיבות מסוימות לשמש לפגיעה אובד ית "כ גד
העצמי" במיוחד כאשר הכאבים שמהם סובל האדם אי ם מטופלים ואין בהם הקלה.
הדר סיים את הרצאתו המרתקת ב קודה למחשבה ,על תרבות המערב המקדשת עו ג ואי ה רואה
בחוויית הכאב חלק הכרחי בחיי ה פש של ו .השאלה האחרו ה אותה הפ ה הדר אל באי יום העיון
היא :האם בשל התרבות המערבית המדוברת ,בעידן של ו יופיעו יותר פגיעות עצמיות?

טקטיקת האדמה החרוכה :משמעויות של פגיעה עצמית עבור המטפל ,המטופל והקשר
הטיפולי :ישראל רוז באום  -פסיכולוג קלי י ,מדריך בפ ימיית "אהבה" ,מ חה ,מלמד ומטפל
בגישה אקזיסט ציאליסטית.
הרצאה זו כללה חומר תיאורטי ,ש י תיאורי מקרה של מטופלות והקר ה של חלקים מהסרט:
"מטאמורפוזה" ,בבימויה של טע לי בראון.
ישראל פתח לשומעים מרחב אחר בהתבו ות על ושא הפגיעה העצמית ,אותה כי ה" :ארץ זרה".
הוא הראה את הקושי של ו כמטפלים ,להיות במקום של הילדים ולהתקרב לעולמם ,המתאפיין
בפגיעות קשות ומגוו ות.
ישראל התמקד בתחילת הרצאתו בשאלה המשמעותית" :כיצד יתן לעזור למטופלים להפסיק את
הפגיעה העצמית?" והציג את הלחץ המרחף מעל ראשו של המטפל להפסקת הפגיעה ,אך הדגיש

שלחץ זה מצמצם את המרחב הטיפולי .בהרצאתו ביקש ישראל להביא את קהל יום העיון
לפתיחות לעולמם הפ ימי הפגוע של המטופלים ,להבין ולהתקרב אל מקורות הפגיעה העצמית
ולא ל סות להפסיקה ממקום לחוץ וחרד.
לדבריו ,הפגיעה העצמית באה ממקום של חוויות טראומטיות קשות שיצרו בעולמו הפ ימי של
המטופל עמדה של אי-אמון וחוסר-יכולת לשיתוף .רגשות של בושה והשפלה ,מ ציחים אצל
מטופלים אלו מעגל סגור של בדידות ו יתוק.
ישראל השתמש בדימוי של "טקטיקת האדמה החרוכה" על מ ת להסביר את הרציו אל הפ ימי
של דפוסי הפגיעה עצמית .בתקופת מלחמת העולם הש ייה סטאלין הורה על שריפת השדות,
אסמי התבואה ,הגשרים וכו' בשטחים שה אצים עמדו לכבוש ,על מ ת שהת אים עבור הגרמ ים
שפלשו אליהם יהיו בלתי סבלים.
א י מביאה כאן את דבריו של ישראל כלשו ם בסיכום הרצאתו ,המלמדת ומרגשת כאחד:
"טקטיקת האדמה החרוכה עוזרת ל ו להבין את המטופל הפוגע בעצמו לא רק כסוטה מ ורמות
מקובלות ,לא רק כחוטא לערכים שא ו מאמי ים בהם כמו ערך החיים ,לא כהרס י או רע ,אלא
כאדם המ סה להגן על עצמו ועל האוטו ומיה שלו באמצעים ובדרכים שהן מצומצמות ולא יעילות
 אבל זה מה שעומד לרשותו אחרי מה שעבר.החשיבה על טקטיקת האדמה החרוכה כדרך להבין א שים שפוגעים בעצמם ,כדרך להתקרב יותר
לעולמם ,מאפשרת למטפל להיות יותר אמפטי כלפיהם ,להתייחס אליהם מתוך הב ה ולא מתוך
צורך לש ות אותם ולפיכך גם לאפשר קשר טיפולי טוב יותר .המטופל לא מרגיש מותקף ושמ סים
לש ות אותו בלי להבין אותו ומה מ יע אותו ,יש לו יותר אמון במי שמ סה להיות איתו בחוויה,
ומבין מה הוא עבר ,מאשר במי שמ סה אמ ם לעזור לו אבל ממקום של פחד וחוסר הב ה.
כשא ו מבי ים שלפגיעה עצמית יש משמעויות דתיות ,תרבותיות ,רוח יות ואישיות  -הדבר
מאפשר ל ו להבין טוב יותר את עולמם של א שים שפוגעים בעצמם ,ליצור איתם ברית טיפולית
המבוססת על הב ה ואמון ,ולטפל בהם ממקום אמפטי".
ישראל הקרין חלקים מהסרט":מטאמורפוזה" ,העוסק באו ס ומתמקד בשי וי הפ ימי שמתחולל
ב שים ש פגעו .הסרט משלב עדויות של ארבע שים ,הבאות מחברות מגוו ות .קודת המוצא של
הסרט היא ה יסיון לחוות את האו ס כמטאמורפוזה ולהתכתב עם הדימוי הארכיטיפי ,המופיע
ביצירתו של אובידיוס .ביצירה  50מקרי או ס שבהם ה א סת הופכת לחיה ,צמח או דומם .קטעי
הסרט אפשרו קרבה לעולמן של שים שעברו התעללות ואו ס ,ולחוויית הפגיעה העצמית כדרך
תיקון והשבת הגוף וה פש לרשות העצמי ,לחיים ש שים אלו יכולות לחיות.
בהרצאתו ישראל הבהיר כי כשמטופל פוגע בעצמו – הב תו של המטפל את הפגיעה העצמית
ומשמעויותיה משפיעות באופן קריטי על הטיפול; אם המטפל מאוים ,במידה והמטפל רואה
פגיעה עצמית כתופעה שיש להפסיק אותה או אם הוא רואה את המטופל כהרס י או רע לעצמו,
כל אלו משפיעים על הדיאלוג המתרחש בטיפול.
כשא ו מ סים להבין א שים הפוגעים בעצמם ולהתקרב לעולמם ,קיומ ו כאי דיבידואלים
הקיימים בעולם מאפשר למטופלים לחזור לא ושיות שלהם ולהיות פחות לבד.

לאחר הרצאה משמעותית זאת ה י ו מהפסקת קפה ומאפה ב יהול צוות המטבח המסור
והמקצועי של "אהבה" .זה המקום להודות ולהדגיש את העבודה המערכתית המשותפת של כל
הסקטורים ב"אהבה" שה יבה את היום המוצלח הזה .עבודה מערכתית זאת היא מאב י היסוד
של המקום ומשקפת את המאמץ המשותף לקידומה ולשיקומה של אוכלוסיית המקום.

בשלב זה התקיימה חלוקה לסד אות ברחבי הפ ימייה .התקיימו שבע סד אות מגוו ות:

" .1כמו גלגל בתוך גלגל" :תמר אבן-צור  .MSWעו"סית בפ ימיית "אהבה" ,ורחבעם זילברמן
רכז הדרכה בפ ימיית "אהבה".
ההרצאה עסקה בקבוצת האופ יים – קבוצה שהוקמה על מ ת לשפר מיומ ויות שליטה עצמית
אצל מתבגרים שסומן אצלם קושי בשליטה העצמית .קבוצת הרכיבה מצאה כמאיצה תהליכים
קבוצתיים ,ו חשבת כאטרקטיבית מאוד לח יכים.
הרכיבה ממחישה באופן מובהק את הפן החיובי שבשליטה עצמית ,מכיוון שהח יכים מקשרים
שליטה עצמית להימ עות ממכות ו פילות ,אל מול הה אה והסיפוק שבהתגברות על מכשולים,
כמו :אי רצון וכאב פיזי בשרירים.
כמו-כן ,הרכיבה מדגישה את הקשר בין עשייה לבין שי ויי מצבי הרוח וכך יתן לדבר על הקשר
בין רגשות ,מחשבות ועשייה ,באופן שמובן וברור יותר לח יכים.

" .2עשה מה שאתה אוהב ואהוב מה שאתה עושה" – סד א חווייתית ב ושא טיפול באמצעות
עיסוקים משמעותיים לקידום תחושת הרווחה ה פשית בקרב ילדים ומתבגרים בסיכון:
תמי גרוספלד  , M.A.אביטל דייגי  B.O.T.ומירב פורת  MSC.מרפאות בעיסוק בבית
ספר" :אהבה".
בבסיס פילוסופית מקצוע הריפוי-בעיסוק עומדת ההשקפה כי רוח האדם משתקפת בכלל עיסוקיו.
לכן ,העיסוקים מהווים כלי שיקומי להב ת האדם והעצמתו ,כאשר אישיותם וחייהם של ב י
האדם מתעצבים דרך מה שהם עושים .מושגי המפתח בבסיס המקצוע כוללים בין היתר את ה
"עיסוק המשמעותי" .זהו דיאלוג בין האדם לסביבה ובין האדם לעצמו ,איזון עדין בו הצרכים,
הפוט ציאל ורוח האדם פגשים .כאשר אדם משתתף בשגרת היום-יום ,הכוללת עבודה ,טיפול
עצמי ,פ אי ,עבודה והשתתפות חברתית ,הוא מעצב את תב ית וף חייו וקובע מי הוא ולאן הוא
חותר להגיע.
המודל התיאורטי  ,(Model of human occupation) MOHOעליו מתבססת העבודה המקצועית
של מ חות הסד א בבית הספר "אהבה" ,ותן דגש על כך שכאשר קיימת שליטה על החיים ,האדם
יכול להבין ולהתחבר לפוט ציאל הטמון בו ,להגביר את איכות חייו ולייצר משאבים פ ימיים מתוך

השגרה וההרגלים המרכיבים את חייו .אולם ,כאשר השתתפות זו מדוכאת ,שללת מהאדם הזכות
לאיכות חיים והאפשרות לפתח את זהותו האישית" - Occupational apartheid .הדרה עיסוקית"
הי ו מו ח המתייחס לדיכוי היוצר חוסר שוויון בהזדמ ויות לבחירה ,חשיפה והת סות בעיסוקים
משמעותיים לאדם מבחי ת צרכיו האישיים וצרכיו ההתפתחותיים.
ייחודיות הריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסיית ילדים ו וער בסיכון ,הי ה מטרתו להוות זרז של
תהליכי שי וי ושיקום ,מתוך עבודה עם הפוט ציאל העיסוקי הייחודי הקיים בכל אדם .אוכלוסיית
התלמידים אותם א ו פוגשות במהלך העבודה חוותה "הדרה עיסוקית" ,עקב סביבה מז יחה
ופוגעת ,מעמד סוציו-אקו ומי מוך וגורמים חברתיים ותרבותיים .לאורך ש ות עבודת ו התפתחה
ההב ה כי לריפוי בעיסוק יכולת ייחודית לקדם ילדים ו וער בסיכון ,מעצם השימוש בכלי הטיפולי
המשקם ,של איתור וחשיפה לעיסוק משמעותי .בעבודת ו א ו מתמקדות בליווי המטופל במציאת
עיסוקים המשמעותיים לו ,וחשיפתו לעיסוקים בסיסיים שאי ם מוכרים לו .השימוש בעיסוק
משמעותי ותן לאדם ולילד בפרט ,משמעות לחייו – מביא לידי ביטוי את הרוח הפ ימית שבו
ומחזק אותה .על כן הטיפול דרך התכוו ות לעיסוקים משמעותיים מאפשר לילדים ו וער בסיכון
חווית שליטה פ ימית והעצמת הדימוי העצמי ,לאחר ש ים של חוסר חשיפה ומ יעת גישה
לעצמאות בתפקודי היום יום של הילד והמתבגר .הטיפול באמצעות עיסוקים משמעותיים מחבר
את הילדים לרוח הפ ימית ולפוט ציאל שבהם ובכך מקדם את הרווחה ה פשית של המטופל.

" .3אימהות בסיכון – הצצה לקבוצת פסיכודרמה לאימהות לילדי פ ימייה :דפ ה גלר - M.A.
מטפלת בפסיכודרמה בפ ימיית "אהבה" ,שושי קיברי  MSW.עו"סית בפ ימיית אהבה".
שושי ודפ ה ,מ חות בעשר הש ים האחרו ות קבוצת פסיכודרמה לאימהות לילדי פ ימייה ,מתוך
הב ה כי הקשר עם ההורים המולידים הוא מרכיב חשוב וחיו י בתהליך גדילת הילדים במערכת
החלופית .קבוצת הפסיכודרמה ,המציעה הת סות יצירתית בצד גבולות ברורים ,משפיעה על
פיתוח איכויות אימהיות שלא הגיעו לידי מימוש באוכלוסייה הזאת .הקבוצה מסייעת לאימהות
להפוך להיות אימהות מכילות יותר עבור ילדיהן .בתהליך הקבוצתי המ חות מבקשות ליצור מצבו
בו הקבוצה הופכת לייצוג פ ימי של סביבה אימהית ראשו ית – סביבה מחזיקה ,המע יקה
לאימהות חוויה של הכלה ,אי טימיות והחזקה.
הכלת האימהות תוך גילוי הב ה ואמפתיה לתהליך המורכב שהן עוברות ,אפשר שתקל מעט על
חווית הכישלון המתעצמת של האימהות ,המקשה על תפקודן ועל מחויבותן לילדיהן שגדלים
בפ ימייה.

 " .4לאחוז בכל הקצוות" – טיפול מערכתי בילדי קצה ,הכרות עם המודל הפוסט-אשפוזי
ב"אהבה" :רו ית בר משיח  MSW.ורו ית שוורצמן  - MSW.עו"סיות בפ ימיית "אהבה"
והדר ארז – פסיכולוג חי וכי בפ ימיית "אהבה".
הסד א הצביעה על הרציו אל של שילוב ילדים וב י וער פוסט-אשפוזיים כח יכים שווים בתוך
המשפחתו ים הטיפוליים "הרגילים" בפ ימייה .ילדים אלו מאופיי ים ברמת סיכון אובד י גבוהה,

תדירות גבוהה של אמירות אובד יות ואירועי פגיעה עצמית ,עוצמות גבוהות של חוסר שליטה,
התפרצויות זעם שעלולות לסכן אותם ואת הסביבה כמו גם הת הגויות סיכון וספות ,בעיות
תפקודיות ,שיפוט לקוי ובוחן מציאות ש וטה להתערער במצבי לחץ ומצוקה ועוד.
מטרת פרויקט ייחודי זה הי ה לאפשר לילדים שעברו אשפוז שילוב בסביבת חיים תקי ה ככל
האפשר ,אשר "מושכת לבריאות" ומעבירה מסר של "דרישות וציפיות" כמו משאר ילדי הפ ימייה,
כמו גם מאפשרת מסגרת פחות סטיגמטית.
בסד א תוארה המעטפת הרחבה שהפ ימייה כמילייה טיפולי מע יקה לילדים אלה .כמו כן תואר
כי מתקיימות ישיבות קבועות רבות משתתפים ,במהלכן מוע קת תמיכה ,הדרכה ומעטפת וספת
גם בעבור הצוות המכיל ילדים אלה ומאותגר באופן יומיומי עקב עוצמות גבוהות של סימפטומים
מגוו ים שהילדים מבטאים .במסגרת הישיבות ה"פוסט-אשפוזיות" ערכת חשיבה משותפת על
הילד ו ית ים מע ים הדרכתיים וספים ,וב וסף מושם דגש על תאום בין א שי הצוות השו ים
ב וגע לטיפול בילד.
כדי להמחיש את העבודה המערכתית ואת המעטפת הטיפולית הרחבה ,הוצג מקרה.

" .5פגיעה דימוי ודיאלוג" – סד ת הת סות באמצעי יצירה ,כדי לחוות את המרחב המשותף
של ה פגע והעד המשתתף :גה צבי  M.A.דרמה-תרפיסטית ב"אהבה" וחלי חורש רביד
 M.A.מטפלת באומ ות ב"אהבה".
הסד א אפשרה התייחסות ל ושא של פגיעה עצמית באמצעות דימויים ואסוציאציות בעזרת
שימוש בחימר .בשלב הש י של הסד א בוצעה כתיבה ספו ט ית מו חית .בהמשך ,בעבודה בזוגות,
המשתתפים בסד א יסו להיכ ס ל עליהם של אדם הפוגע בעצמו והעד או המאזין לחילופין .לאחר
ההת סות הזו המשתתפים התכ סו למליאת הסד א וחלקו את ההת סות שלהם.
ה ושאים שעלו משקפים ושאים העולים בטיפולים במטופלים שפוגעים בעצמם :עד כמה מרגיש
המטופל ב וח להיחשף? עד כמה המטפל מרגיש חודר י? הדיאלקטיקה בין חדירה וסקר ות ל יכור
ואדישות ,המטופל כמשתף פעולה והמטפל ככלי קיבול תומך או ריק .גם בקרב המ חות עלתה
הדיאלקטיקה בין ה חייה מוב ית לבין ספו ט ית ופתוחה ,דילמה שהורגשה על ידן לאורך הסד א
ובתכ ו ה.

" .6גוף הפגיעה"  -סד א חווייתית בת ועה :ירית בטר  M.A.מטפלת בת ועה ב"אהבה"
וליאת ליבוביץ'  M.A.פסיכולוגית קלי ית ב"אהבה".
מטרת הסד א הייתה לחבר את המשתתפים לחוויה גופ ית של תחושת המעטפת של ו ,הגוף ,העור,
איך היא בשלמותה ,אם היא אכן שלמה ואיך היא כמפוצלת .במהלך הסד א יצא ו למסע לבדיקה
מדוקדקת של תחושות הגוף ,המ ח שלו ,המב ה הגרמי ,ה שימה ,אבח ה בין האיברים השו ים
ובח ו איך כל אלה מגיבים לפיצול או הרחקה ,מסע להרחקת עצמי ו.

הסד א כללה גם חימום ת ועתי בליווי מוסיקה ,בו עשי ו מעבר מהחוץ פ ימה ,הכרות קצרה
במעגל הת ועה של צ'ייס ועבודה אישית מו חית במרחב בעזרת ציפות .בסופה של ההת סות
החווייתית התאספ ו לשיתוף .השתתפו בסד א  8שים אשר התמסרו מאוד לתהליך ובחרו לשתף
אות ו בסופו .החוויות היו מגוו ות ועמוקות ו יכר שהמשתתפות עברו תהליך משמעותי.
המשתתפות העלו גם סוגיות הקשורות להתמודדות וטיפול בילדי פ ימייה ,עלו גם זיכרו ות
אישיים ודימויים .סיכמ ו את הסד א במעגל ת ועה לפרידה.

 .7הצגת עבודה עם קבוצה למ יעת הת הגות מי ית אסורה :טל לב ת  M.A.בפסיכולוגיה
קלי ית ,פסיכולוג בביה"ס "אהבה" ומתמחה בפסיכולוגיה קלי ית ועמית טפר MSW.
עובד סוציאלי ורכז חי וכי בפ ימיית "אהבה"
הקבוצה מתקיימת כעשר ש ים בפ ימיית "אהבה" ובארבע הש ים האחרו ות בה חיית טל לב ת
ועמית טפר .הקבוצה החלה את עבודתה לאחר ש חשפו מספר אירועים של פגיעות מי יות בין
כותלי הפ ימייה ומתוך הב ה שאוכלוסיות של ילדים ומתבגרים בסיכון ,מועדות להת הגות
מי ית אסורה בשכיחות גבוהה יותר.
מטרת הסד א הייתה להאיר את התופעה המורכבת של פגיעות מי יות בקרב קטי ים .בסד א
הוצגה דרך טיפול קבוצתית ב ערים פוגעים מי ית .שיטת העבודה בקבוצה היא טיפולית
ודי אמית ,מתוך יסיון להבין ולהכיר בצרכי ה ערים .במקביל ,העבודה הי ה גם סמכותית ,באופן
שמעמת את ה ערים עם המעשים שעשו ועם עיוותי החשיבה וההכחשות שמלווים את הדפוסים
הפוגע יים של אותם ערים.

 .8סד ה אורחת – עבודה עם פגיעה עצמית ומצבי קצה בקרב מטופלים שעברו פגיעה מי ית -
חשיבה תיאורטית ודיון קלי י :אורית ליבוביץ'  M.A.פסיכולוגית קלי ית ,שירותי הייעוץ
לסטוד ט בירושלים ,ק דיטטית במכון הפסיכוא ליטי ,ירושלים.
טיפול ב פגעי תקיפה מי ית הוא כמו כל טיפול אחר ,אך יתן לסמן בו מראש "בורות" ,שידוע
מה יסיון הקלי י והתיאורטי שקיים סיכוי גבוה יותר ליפול אליהם .במסגרת זו תוארו הפוזיציות
של דייויס ופרואולי של העברה והעברה גדית ,האופיי יות בטיפול ב פגעי תקיפה מי ית :תוקפן
וקורבן ,הורה לא רואה וילד לא ראה ,מפתה ומפותה ,מציל ו יצול .אלה שמו ה עמדות
שמתחלפות בטיפול בין המטפל והמטופל .ב וסף צוי ו שתי עמדות חדשות שהחוקרות הוסיפו
בש ים האחרו ות :מטיל ספק אכזרי ,וחי בספק בלתי פוסק .לבסוף ,המ חה הציגה את הרעיון כי
לעיתים פגיעה עצמית משמשת כהחצ ת העמדות של תוקף )פוגע( אל מול תחושות חוסר התוקף
)ולידציה( שבפגיעה המי ית עצמה .על הזדהות עם הקורבן )פר צי( בו ה פגעת מזדהה עם החלק
התוקף המופ ם ופוגעת בעצמה ,וכן על פגיעה עצמית כסוג של הצבת גבול " -א י לא יכולה יותר"
)מתוך המאמר של רחל סובר שגם חולק למשתתפים(.

" .9מי מחזיק את החרדה ואת האחריות"? :ד י אריאל מ הל הפ ימייה.
הסד א עסקה בהב ה שכדי לטפל ב וער שפוגע בעצמו דרש סוג של ״ יהול סיכו ים״,
כמו כן דרשים חלקים שו ים מבעלי תפקידים שו ים כדי לחלק את ה טל בצורה כו ה ; את
החלק הפורמלי של האחריות צריך לקחת מ הל ,בעל תפקיד או מקצוע שמתאים לכך ,בעוד שאת
העומס הרגשי של ״שותפות״ עם ה וער עצמו יכולים להחזיק רק המטפלים הישירים .ד י הבהיר
כי תמיד צריך להתחלק בעומס שבאחריות הקשורה לטיפול ב ערים ו ערות אלו.
במהלך הסד א חודד ההבדל בין מערכות שו ות )ביה"ס ,פ ימייה ,תח ה ייעוצית ועוד( ומתוך
הבדל זה הובהר הצורך בדיאלוג פתוח ובתאום ציפיות בין בעלי הע יין בכל מערכת ובין המערכות
השו ות.

עם סיום העבודה בסד אות הגיע זמ ה של ארוחת הצהריים המרע ת והטעימה ,שוב ב יצוחו
של צוות המטבח המסור וה אמן של "אהבה".

לאחר ארוחת הצהריים התכ ס ו שוב באולם לשמוע את" :אי בלב ים"  -הצגת מקרה והרצאה
של יהודית לויזון  – M.A.ביבליותרפיסטית וא ליטיקאית יו גיא ית ,שחתמה את יום-העיון.
יהודית הציגה את המודל של" :מיתוסים וטראומה" והצלבת ה רטיבים של" :הסיפור האחורי"
לסיפור הטראומה עם "הסיפור הביוגרפי" ,כעשויים לאפשר את צמצום השפעת ההג ות
הדיסוציאטיביות והופעת תהליכים טר ספורמטיביים.
המודל הודגם דרך תיאור מקרה בצירוף רציו אל תיאורטי .יהודית תיארה את "אהבה" כבית
מקצועי ומשמעותי ,המאפשר התפתחות שלה ושל עבודתה ממקום "המטפל הפצוע" .היא
התייחסה ל"רוח" ולשורשי המקום ,העוברים דרך דמותה מעוררת ההשראה של ביאטה ברגר,
מ הלת "בית אהבה" בברלין ,שחרטה על דגלה את המוטו העיקרי של "אהבה" מאז ועד היום:
"לשם יש משמעות  -הבסיס לחי וך ילדים צריך להיות אהבה ".ביאטה הצילה  300ילדים מציפור י
ה אצים והביאה אותם ל"בית אהבה" החדש בפלשתי ה ,שב תה .הדיאלוג הארכיטיפי הזה ,בין
חיים למוות ,שואה והצלה ,מתגלם שוב ושוב במאבק ההישרדות של הילדים מתוצאות הטראומה.
לאחר מכן הביאה יהודית תיאור מקרה של ערה בה טיפלה .בתיאור יתן לראות שלושה שלבים
בתהליך הטיפולי .1 :שיחות ללא עליית חומרים מהלא-מודע .2 .עליית "הסיפור האחורי" )הסמלי(
של הטראומה דרך עליית חומרים מהלא-מודע ותחילת תהליך טר ספורמטיבי .3 .המשך תהליך
טר ספורמטיבי והצלבת ה"סיפור האחורי" לטראומה עם ה"סיפור הביוגרפי" ופרידה.
בטיפול ,בתהליך מורכב של יצירת הקשר ,וצר בהדרגה המרחב ה כון לעליית "הסיפור האחורי"
של הטראומה" .הסיפור האחורי" סיפר את הטראומה המי ית בדרך מטאפורית ,את מקורות
הפגיעה העצמית וייצוגי ההג ות הדיסוציאטיביות ,אך בהדרגה גם עסק בפתיחת חלון אל אחר
משמעותי ואל העצמי ,תוך כדי ב יית פו קציה גברית מטהרת של הגוף.

לקראת סוף הטיפול יהודית הראתה כיצד התרחש תהליך עליית "הסיפור הביוגרפי" של
הטראומה ,חזרה לאותה תקופה ,לזירת האירוע והתמקדות באירועי הפגיעה המי ית
האובייקטיבית.
יהודית סיימה את הרצאתה בסיפור המיתוס היוו י של" :דמטר ופרספו ה" בו היא משתמשת
לעיתים במהלך טיפולים .המיתוס הדגים את העובדה שמי שעבר טראומה מוקדמת י דוד תמיד
בין העולמות ,המזמ ים מעברים ולהתמודדות עם הירידה לשאול ,אך הת ועה בין העולמות
מאפשרת גם יצירתיות ,מחזוריות וטר ספורמציה.
בסיום ההרצאה אחת המשתתפות שיתפה בסיפור אישי מרגש ,שהיווה סגירת מעגל לשורשי
ולמהות המקום :הצלה ושיקום ילדים ו וער בסיכון ויצירת תיב של תקווה עבורם.
יום העיון הראשון ב"אהבה" חתם ע"י המ חה הלבבית :ליאת ליבוביץ' ,שהיא המ וע והמעוף
שמאחורי יום-העיון הזה .שוב ,תודה לך ליאת!
היה זה יום-חג עבור ו ,שמח ו על בואם של האורחים שפקדו את מעו י ו.
להתראות ביום-העיון הבא!
סיקרה וכתבה:
יהודית לויזון  -ביבליותרפיסטית וא ליטיקאית יו גיא ית ב"אהבה".

