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הירטאיכיספב תוחפשמ םע הדובעהו יווילה תוינויחו תובישחל לנויצר

תוחפשמ

 ישנא
עוצקמ

?
םידדומתמ

 תחא תישונא המקר ונלוכ



?םיריכמ— שדח פא-טראטס

2020 ,וילש ;Falloon ,2003

üםירזוח םיזופשא רפסמ התיחפמ

üזופשא ימי רפסמ התיחפמ

üהזוכיספב םייבויח םינימסת תרגממ

üיתפורת לופיטב תונעיה לע העיפשמ

üהמלחהו םוקיש יכילהת תמדקמ

?דוסה המ



)2017 ;2020 ,וילש   (החפשמה לש םיכרצה ילגעמ תשולש-מ"שנ

תכמתנ

 יכילהתל הפתוש
הרזעו יוניש

 ,תיחמומ
 ןבב תכמותו הוולמ

החפשמה

טסיל ק'צתונורקע

רמאמ



תוחפשמ

 ישנא
עוצקמ

?
םידדומתמ



 תירטאיכיספ הלחמ ץורפב תיתחפשמ תודדומתה

(Marsh &Lefley,1996) 

 ןדבוא
 לבאו

ףוקש

בצע

 המגיטס
השובו

תואדו יא

"חורבל הלוכי אל החפשמה ,לכה תעבוצ הלחמה"



עדימו עדיב רסוח•
דדומתמה לש תויוגהנתהו היגולוטפמיס•
תוימוימוי תולועפ עצבל הלוחה לש תלוכי רסוח•
תופורתב תואנ שומיש•
החפשמה ינב לש םיישיא םיכרצב העיגפ•
)תרשוקמ המגיטסו םזינס-המגיטס(דודיב•
עוצקמ ישנא םע רשק•
תואירבה 'עמ תולבגמ•
)2020 וילש(םירשקב העיגפ•

תירטאיכיספ הלחמ םע םדאב םילפטמ ינפב םידמועה םיישק

Beigei ;2016 רושו וילש ךותמ

https://drive.google.com/file/d/1z39rLfI8niLXYeezx6_tBVG7bdV8Dr3i/view?usp=sharing


 ,םייחה תוכיאב העיגפו יביטקייבוא לטנ
תויתקוסעתו תוילכלכ תוכלשה

)Falloon, 2003(

 :םיישגר םיישק— יביטקייבוס לטנ
,השחכה ,דחפ ,לבס ,הקוצמ ,ןדבוא
הגאדו חתמ ,השוב

— תיתחפשמ תכרעמב םייוניש
׳וכו םיאחאב העיגפ ,םייגוז םיסחיב העיגפ

תישפנו תיזיפ תואירבב העיגפ

)2017 ,וילש(

תירטאיכיספ הלחמ תצירפ תובקעב תוכלשה

1

אבה דומע

2

3

4



)(Lefley,1999 תינושאר האופרל תובורמ תוינפ§
) (Hunt, 2003תוינפוג תויעב§

דועו הניש ידודנ§

 םיגולוכיספ םינימסת םיאטבמ החפשמה ינב§

תונתשמ תומצועב םינווגמ םירטאיכיספו

הלחמה םע תודדומתהה תוכלשה— החפשמ

תישפנו תינפוג  תואירבב העיגפ

1

2

(Martens, L., Addington, J, 2001; Addington et al. 2005; Ostman, M. & Kjellin, L., 2002; Ostman&Hansson, 2000  ,וילש

2020)



תירטאיכיספ הלחמ םע םידדומתמ לש תוחפשמ ברקב תידוחיי תנומסת
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 טסופ תוכלשה לעב עוריאכ תירטאיכיספ הלחמ
 :החפשמה ינבל תויטמוארט

"ילע ולפנ םימשה"

2020 ,וילש

 קחד עוריא הניה תירטאיכיספ הלחמ םיפתתשמה תשיפתב יכ הלוע םיאצממה ךותמ
 קחד תערפה לש םיגשומב ןיבהל ןתינ החפשמה ינב לע ויתוכלשה תא רשא ,יטמוארט
 .(PTSD) תיטמוארט טסופ
 תאז תנומסתלDSM-V לש םייתנחבאה םינוירטירקה יפ לע םיגצומ םיאצממה
)American Psychiatric Association, 2013(.

עוראה גוסA ןוירטירק
 תונרדוח B ןוירטירק
תוענמיה C ןוירטירק
םייביטינגוק םייונישD ןוירטירק
תוררוע Eןוירטירק



 עוריאכ הלחמה
 יטמוארט

 :)A ןוירטירק(
"תיבה ץצופתה"
)33 תנייאורמ(

 תויחל לש ,תאזה היווחב ףתשל חילצמ ינא םא עדוי אל ינא"
 ןיערגהו יביב לע םירבדמשכ .ילאיצנטופ ,ליעפ םויא תחת
 .רבדמ אוה המ לע ןיבמ ינא ,היגולנא יל השוע רשי הז ...ינריאה
 דחא םטמוטמ ינריא םא ,תרמוא תאז...ךיפה יתלב והשמ הז
 רשפא יא .לארשי תנידמ היהת אל ,ןוכנ אלה רותפכה לע ץחלי
 ותואב ינא זא...וניעט ספוא דיגהל רשפא יא .הרוחא רוזחל היהי

 ביגא אל ינא ובש עוריא הרקי ,תחא םעפ הלילחו סח םא .בצמ
 .ךיפה יתלב היהי הזש תויהל לוכי ,ביגא ינאש הצור ינאש ומכ
.)4 'סמ ןייאורמ( ."לע תוננוכל ןמזה לכ יתוא סינכמ הז

 ןבש האור תא ..לש המיא לש ,ץחל לש ...תעדוי אל ...לש שוג "
 תושעל המ יתעדי אל .תומוצע ולש םייניעהש וליפא ןשי אל םדא
 לובסל הלוכי אל ינאו...וליאכ םוטא תצצפ לע הנשי תא וליאכ ..

 יתזז תנופיט ,...רתוי הפ תויהל הלוכי אל טושפ ,רתוי הז תא
 לכש יתשגרה ינא יכ הזוזת ...ילב יתבכש ינא םג זא דע ,הטימב
 ...תמאבו הנטק הזוזת יתישע שממו תיבה תא הפ ץצופת הזוזת
 לכתסהו הטימב בשייתה אוה .רמול רשפא תיב ..ה ץצופתה
.)33 תנייאורמ םא( ... המיא תוחרצ חרצו התעבב יילע



CC BY-SA תרגסמב ןוישרב ןתינ עודי אל רבחמ תאמוז הנומת

  A  ןוירטירק

 תא םיגדהל תנמ לע יחה םלועמ םייומידב שומיש םישוע םינייאורמ
:לשמל ,הדרחהו הטילשה רסוח

 ןזאמ הזיא שי ינש דצמו ,הניפב רמנ םע יח התא דחא דצמ זא"
 שמתשהל ךירצ אוהש םילכה המו ומוקמ המ עדוי דחא לכ .המיא

 ,ךורד אוה לבא .זז אלו דצב בכוש הזה רמנה וא רתנפהו ,םהב
)4 'סמ ןייאורמ בא( ."תאזה תוננוכב ןמזה לכ יח התאו ,םייק אוהו

 ,"םיילגרל תחתמ תטמשנ המדאה" לש היווח וראית םינייאורמ
 לפנ ךשוח" וא "ילע ולפנ םיימשה" ומכ םייוטיבב ושמתשה םירחא

 ."תיבה לע

 תא הצוחש רבש וק החפשמה תב\ןב תלחמב ואר םיבר םינייאורמ
.הירחאו הלחמה ינפלש םייחל םיסחייתמו ,םהייח

 ותוא יעמשתש טפשמ חטב .ירחא םייח שיו ינפל םייח שי וליאכ"
 ,חצרנ ןיברשכ תייה הפיא ךתוא ולאש וליאכ .טאק שי וליאכ .הברה

.)6 תנייאורמ אמא(."טאק ותוא קוידב הז

https://www.hamichlol.org.il/%D7%A0%D7%9E%D7%A8_%D7%96%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%91%D7%A8
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


:םיאבה םינוירטירק

 יתוא ףיצמלכה ,הזה בוחרב תרבועש םעפ לכ"
״שדחמ
״..קיספהללוכי אל ,ןמזה לכ הז לעבשוח״..

"יתקתנתה" -C   תוענמיה

"רכוז אל"
"תיבה לע הלפא הדרי"

-D  םייוניש 
םייביטינגוק

"םיבצעב םירבד רובשל"
"הגיפס תוננוכב דימת"
״הנישה הכלה הלחמה םע״

-Eתוררוע

B- תונרדוח

...?תוחיכש

:םיאבה םינוירטירק

״שדחמ יתוא ףיצמלכה ,הזה בוחרב תרבועש םעפ לכ"
״..קיספהללוכי אל ,ןמזה לכ הז לעבשוח״..

"יתקתנתה" -C   תוענמיה

"רכוז אל"
"תיבה לע הלפא הדרי"

-D  םייוניש 
םייביטינגוק

"םיבצעב םירבד רובשל"
"הגיפס תוננוכב דימת"
״הנישה הכלה הלחמה םע״

-Eתוררוע

B- תונרדוח

...?תוחיכש



 תירטאיכיספ הלחמ
:החפשמל תבכרומ תיטמוארט-טסופ הכלשה לעב עוריאכ

2020 ,וילש

 המוארט לש םימוטפמיס חתפל םייושע תירטאיכיספ הלחמ םע םישנא לש החפשמ יבורקש אוה רקחמה לש עיתפמ אצממ
.תבכרומ
 תבכרומ תיטמוארט טסופ קחד תערפה חנומה תועצמאב גישמהלו ןגראל ןתינ ןתואש תומת הלעה תונויארה חותינ
)Complex Post-Traumatic Stress Disorder (CPTSD)) יפ-לע ותרדגהכ ICD-11, 41 ףיעסB6 (WHO, 2019). ףא 

 עוריא םינייאורמה רובע יכ הלעמ םיאצממה חותינ ICD-11-ב תללכנ הניא החפשמב תירטאיכיספ הלחמ םע תודדומתהש
 תולוכשא תא וראית םיאצממה .תיתמצוע הלטלט לש םינשנו םירזוח םיבצמ םע ,ךשוממו יתרזחכ תווחיהל יושע הז
:וז הערפה םע םיהוזמש םימוטפמיסה

ישגרה תוסיווב העיגפ

ימצע םוצמצו תוילילש תונומא

םיסחי תוכרעמב םיישק



 החפשמל תיטמוארט-טסופ החימצ לש תוכלשה תלעב תירטאיכיספ הלחמ
)2020 ,וילש(

תיטמוארט טסופ החימצ לש תוכלשה לעב קחד עוריאכ תירטאיכיספה הלחמה
)Post-traumatic growth: PTG(. יגוס השימחל תומיאתמ ואצמנש תומתה 

 :תישיא החימצ
)תורוהה םוחתב החימצ :ףסונ ידוחיי החימצ גוס(

 תכרעה
םייחה

 תוקזחתה
 תוחוכה
םיישיאה

 יוהיז
 תויונמדזה

תושדח

 יוניש
 הבוטל
םיסחיב

םיישיאניב

תוחתפתה
תינחור

?םיזוחא המכ

"וילע יתמלחש המ לכ איה יתחפיטש החפשמה"



החפשמל תיטמוארט-טסופ החימצ לש תוכלשה תלעב תירטאיכיספ הלחמ

:PTGI םלוסב ההובג-תינוניב החימצ לע ועיבצה )80% לעמ( רקחמב םינייאורמה בור

 תכרעה
םייחה

 תוקזחתה
 תוחוכה
םיישיאה

 יוהיז
 תויונמדזה

תושדח

 יוניש
 הבוטל
םיסחיב

םיישיאניב

תוחתפתה
תינחור

70%68.5%

50%

60%

Tedeschi & Calhoun, 1996.; 2020 וילש

בוריקב
60%

בוריקב



 .החפשמה תמרב םייבויח םייוניש יגוס השולש

 יסופד ,חוכה הנבמל ועגנ הלא םייוניש
 יללכו ,םידיקפת תקולח ,תרושקת
 לש תומת וללכו ,החפשמב תולהנתה
 תרבגה ,תירוה תוגיהנמ לש תוחתפתה
 ןגראתהל תלוכיו ,החותפ תרושקת
.תומישמו םידיקפתב שדחמ

 הנבמב הבוטל םייוניש1
 תכרעמה לש ידוקפתה
 :תיתחפשמה

 וראית םינייאורמ ,החימצ ווחש תוחפשמב
 םייוניש ולח בורקה תלחמ תובקעב דציכ
 .םהלש תונווגמ םיסחי תוכרעמב םייבויח
 ךותב םיסחי תוכרעמל ועגנ ולא םייוניש
 תיניערגה החפשמה ןיבו ,החפשמה
 תוכרעמ קודיהל ורשקנ םה .תבחרומל
 ןוגכ החפשמב תוכרעמ-יתת ןיב םיסחי

 .תיארחאה תכרעמהו ,תיגוזה תכרעמה
 החפשמה לש םירשקב רופיש ראות ףסונב
.הליהקה םע

תוכרעמב םייבויח םייוניש2
,החפשמה ךותב םיסחיה
התביבסל החפשמה ןיבו

 חותפ לכה ,לכה לע םירבדמש החפשמל ונכפה"
"ןחלושה לעו

 אצי זא ..שבגתהל הקירפאל תועסונ תוחפשמ"
"רתוי הברה התוא השביג תבה תלחמש

 ,םינש שולש ינפל ותיא היהש ץוציפה תובקעב"
 תושיגפ םימאתמ ,דחיב םיבשוח ונחנא

"וניניב םיקלחתמ



החפשמה תמרב םייבויח םייוניש יגוס השולש

 שדוחמ ביטרנ ונב החימצ ווחש תוחפשמ
 תיבויחה תיתחפשמה תוהזה תא קזחמש
 תייווחל וסחייתה םינייאורמ .ןהלש
 לאכ ,תפתושמה תודדומתהב החלצהה
 תא קזיחש רבד ,החלצהב וב ודמעש רגתא
.םתחפשמל סחיב תיבויחה םתסיפת

 שדוחמ ביטרנ תיינב3
תוהזה תא קזחמש
תיבויחה תיתחפשמה

 המכ יתדמל תורחא תוחפשמל האוושהב"
 םישיגרמ םואתפ"..."תדחוימ ילש החפשמה

"החפשמכ ונל שיש המצועה תא



)2020וילש( ףדהה ילג

״הזע תעוצר ךותל יתסנכנ״
ליגרה רדגמ םיאצויו םינכסמ םיבצמ

 סנכנ ,השק כ״כ הז תא לביק ילעב״
״לפוטמ אוה הזה םויה דע ,המוארטל
םיפסונ החפשמ ינבב העיגפ

״יתצווכתהו יתכלה״
עוצקמ ישנא םע שגפמ



)2017 ;2020 וילש   (החפשמה לש םיכרצה ילגעמ תשולש-מ"שנ

תכמתנ

 יכילהתל הפתוש
הרזעו יוניש

 ןבב תכמותו הוולמ
החפשמה

טסיל ק'צתונורקע

רמאמ



?בושח הז המל :תוחפשמ םע הדובע— לנויצרל תרכומו הריהמ תרוכזת

תוחפשמ

 ישנא
עוצקמ

?
םידדומתמ



3 קלח

עוצקמ ישנא רובע

 הקלחממ תיארחא תוחא ,'ע( ״רגסנ ילש בלה ,רתוי הלוכי אל ינא״
)הרוגס



)2020 ,וילש( .החפשמו יאופר תווצ תרושקתב םימסח

 ץוענ החפשמה ינב םע רשקל םייזכרמה םילושכמה דחא יכ המדנ•
 ,)Cuthbertson, Margetts, & Streat, 2000( יאופרה תווצה ןיבל םניב תרושקתב

 .םהלש תונולתה ברימ םיזכרתמ וב םוחתה םג והזו

 עדימ תרבעהב תרושקתל עגונה לכב םילשכ לע םיחוודמ החפשמ ינב•
Malacrida( יאופר et al., 1998(

 ןוגכ( תוטלחה תלבק תעב הכימת ןתמל רושקה לכב תרושקתב םילשכ•
)Nelson et al., 2007(  זופשאה רחאל םימייקה םיתורישה יבגל

 םיכוביסל םיעגונה החפשמה ןיבל לפטמה םרוגה ןיב תרושקתב םילשכ•
)Nelson, Kinjo, Meier, Ahmad, & Morrison, 2005( לופיטב םיירשפא



...דועו

 יפלכ המשאה
החפשמה ינב

 החפשמ ינב
 תודמע לע םיחוודמ
 יאופרה תווצה דצמ
 תשוחתל תופיסומש
םהלש לוכסתה

 רסוח תשוחת
לוכסתו ךרע

 תמייק אל רשאכ
 ינב םע תרושקת
 ןבל עגונב החפשמה
 דדומתמה החפשמה
 לוכסת םישח םה
 םתלוכי רסוחמ
 ךלהמ לע עיפשהל
לופיטה

 םיניינועמ אל
החפשמה עדיב

 םישח החפשמה ינב
 ישנא יכ םיתיעל
 םניא עוצקמה
 עדיב םיניינועמ
 םהש ידוחייה
םיאיבמ

(Shankar & Muthuswamy, 2007)(Johansson et al., 2014)(Ewertzon et al., 2010)



ףסונ םוסחמ

:דימתמ טקילפנוק
?החפשמב וא םדאב ;לפטל םירומא ונחנא ימב
?החפשמה םע רשקה ביט תויהל רומא המו

 לומ םילפוטמה יטרפ תוידוסל תועגונה תויגוס ררועמ הז טקילפנוק
 לש םתוכז יבגל םג ומכ ,יטנוולר עדימ לבקל החפשמה ינב לש םתוכז
.החפשמה ינבו יאופרה תווצה לומ הימונוטואו חוכל םילפוטמה

Winefield & Burnett, 1996

תופתושו יוביג ,הכרדהו הרשכה ,הכימתל קוקז תווצה םג



)2017 ,וילש(ל״תימ לדומ תונורקע10

 )2017 ,וילש ךותמ( שפנה תואירב תכרעמ חוקלכ החפשמה1.

תוחוכ תולעבו המלחהל תויזכרמ ןה תוחפשמ2.

)2017 ,מ"שנ לדומ( :הוולמכו הפתושכ ,תרזענכ החפשמ :םיבחרמב הענ החפשמ3.

)2016 ,וילש( עוצקמ ישנא-דדומתמ-החפשמ שלושמ :תיתכרעמ הדובע4.

היווחהו תורישה תופיצר ןורקע5.

״םינעמו םיתוריש לש טקרמ רפוס״6.
 .חוקלה לש תיתועמשמה תכרעמל םאתהב תוברעתה תוטיש ןווגמ בייחמ םדאה בצמ לע תועפשההו םימרוגה יוביר

  "החפשמה ירבח לכל תיב"7.

 הליעפ הפתושכ החפשמה :ותלעפהו תורישה חותיפב תוחוקל תוברועמ8.

יתכרעמ יונישל תוירחא :תוברעתהל דעיכ הליהקה9.
״דחיבו דוחל״ :ינוגרא הנבמ10.



עוצקמ ישנא— דדומתמ— החפשמ שלושמ :תיתכרעמ הדובע

2017,וילש

תווצ

לפוטמהחפשמ

תוברעתהה לדומ
תויפותישו תופתוש םדקמ
 תוחפשמהו תווצה ישנא ןיב
״םידוקדוק״ה תשולש תבוטל

תונורקע



)2017 ;2020 וילש   (  החפשמה לש םיכרצה ילגעמ תשולש-מ"שנ

תכמתנ

 יכילהתל הפתוש
הרזעו יוניש

 ,תיחמומ
 ןבב תכמותו הוולמ

החפשמה

טסיל ק'צתונורקע

רמאמ
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