
הטראומה והאבחנות 

הקשורות אליה 



טראומה

המלה טראומה, פירושה ביוונית פצע. פגיעה ברקמה, פגיעה ברצף. 

יש הגדרות רבות לאירוע טראומטי, המאופיין בפתאומיות, תחושות 

של אובדן שליטה והצפה של יכולות ההתמודדות. חוויה טראומטית 

עלולה לפגוע ברציפות החיים, במשמעות ובקשרים הבין-אישיים. 

שימוש במלה טראומה משמש לפעמים לתיאור האירוע  הקשה 

ולפעמים מתאר את התוצאה או החוויה הטראומטית.  



החוויה הטראומטית

אימה - "פחד עז, חוסר ישע, אובדן שליטה וסכנת הכחדה". ❑

סיכויי הפגיעה גדלים כאשר האירועים הטראומטיים כוללים אינוס של הגוף או פציעה גופנית, חשיפה לאלימות קיצונית וצפייה !

במוות גרוטסקי.  

טראומות הנגרמות ע"י בנ"א בסבירות גבוהה יותר לגרום ל PTSD עקב שתי סיבות לפחות: 1. הן מאיימות על האמונות הבסיסיות !

שלנו בנוגע לטוב שבחיים ובאנשים אחרים. 2. אסונות הנגרמים ע"י בנ"א לעיתים קרובות פוגעים בפרטים ולא בקהילות שלמות 

 .PTSD ונראה כי סבל מטראומה כבודד מעלה את הסיכון ל

מערכת של תגובות נורמליות והסתגלותיות, גופניות ונפשיות, מתחילה לפעול בשעת סכנה: מע' העצבים הסימפתטית גורמת לאדם !

להיכנס למצב של דריכות. היא ממקדת את תשומת הלב בסיטואציה המידית, ומעוררת רגשות עזים של פחד וכעס. תגובות אלה 

מגייסות את האדם לפעולה נמרצת: לחימה או בריחה. 

התגובות הטראומטיות מתעוררת כאשר אין כל תועלת בפעולה - א"א להילחם או לברוח. מערכת ההגנה העצמית הופכת הלומה !

ומבולבלת. כל מרכיב של התגובה הרגילה על סכנה, שנעשה חסר תועלת, נוטה להתמיד במצב שונה ומוגזם זמן רב לאחר שחלפה 

הסכנה הממשית. 

כאשר מישהו חווה סבל שאין ממנו מפלט, מנגנון ההגנה הטבעי מאפשר לו לנתק את עצמו מהכאב. מנגנוני הגנה אלה עלולים !

להיות מופעלים יותר ויותר בקלות גם על ידי תזכורת מתונה יותר של החוויה או על ידי אירוע אחר. 

האירועים הטראומטיים מחוללים שינויים עמוקים ומתמידים בעירור הגוף, ברגש, בהכרה ובזיכרון. הם עשויים לנתק זו מזו את !

הפונקציות האלה, המתואמות בדר"כ. התפיסות נעשות לא מדויקות וספוגות אימה, הפונקציות המתאמות של שיפוט והבחנה 

חדלות לפעול, אפילו איברי התחושה עשויים לחדול לפעול, הדחפים התוקפניים נעשים מבולבלים ונטולי קשר למצב הנתון. גם מע' 

העצבים האוטונומית יכולות להתנתק משאר הגוף.  

לסימפטומים הטראומטיים יש נטייה להתנתק ממקורם ולחיות חיים משלהם, מנותקים מההווה.  !

הסימפטומים מתחלקים לשלוש קטגוריות עיקריות:  !

1. עירור יתר – משקף את הציפייה המתמדת לסכנה.  

2. פלישה – משקפת את החותם הלא נמחה של הרגע הטראומטי.  

3. צמצום – משקף את התגובה המקהה של הכניעה.



1. עירור יתר –  

עירור כרוני של מערכת העצבים האוטונומית - ערכת השמירה העצמית של האדם נקלעת למצב של דריכות !

קבועה, כאילו סכנה עלולה לחזור בכל רגע. העירור הגופני נמשך ללא הפוגה, ולפיכך הם נבהלים מהר ובקלות, 

מגיבים ברוגז על התגרויות קלות וסובלים מהפרעות בשינה, סיוטים ומחושים פסיכוסומטיים.  קרדינר: קטעים לא 

מאורגנים של תגובת ה"הלחם או ברח". 

אין רמת "קו בסיס" נורמלית של תשומת לב ערנית אך רגועה - מגיבים על הישנות של גירוי כאילו הוא הפתעה !

חדשה ומסוכנת. 

האירועים הטראומטיים יוצרים התניה חוזרת של מע' העצבים. !

2. פלישה (מביא להימנעות) -  

האירוע חוזר ונשנה ברציפות בהווה, גם זמן רב לאחר שחלפה הסכנה – הזמן עצר מלכת בעת האירוע הטראומטי. !

הרגע הטראומטי מקודד בצורת זיכרון לא נורמלית המתפרצת מעצמה אל התודעה, הן בהקיץ, כהבזקי זיכרון והן !

בשינה, כסיוטים.  

זיכרון נורמלי מאופיין בארגון פנימי – הוא מספר סיפור. לזיכרונות הטראומטיים אין עלילה והקשר מילוליים, הם 

מקודדים בתחושות ובתמונות חיות – בדומה לחלומות של פעוטות. זוהי תמונה לא נמחית, "חותם של מוות". 

כאשר הזיכרונות אינם עוברים אינטגרציה הם נשארים במצב פעיל טרי וגולמי ומהווים איום מתמיד להופעה !

חוויה מחדש, כאילו עדיין מתרחשת ---> התודעה שלו עצמו הופכת מסוכנת. 

תזכורות קטנות ביומיום מעוררות אף הן זיכרונות אלה - אפילו הסביבה הרגילה והבטוחה מסוכנת כיוון שאין היא !

יכולה להבטיח שלא תהיה היתקלות בתזכורת כלשהי של הטראומה. 

במאמציהם לבטל את הרגע הטראומטי הם עלולים אף להעמיד את עצמם בסכנת פגיעה נוספת.!



הזיכרונות חוזרים עם כל חיותו ועוצמתו של האירוע המקורי. זהו לא כמו זיכרון נוסטלגי.  !

חשים לעיתים כפויים לחוות מחדש את רגע האימה, בגלוי או במוסווה. במחשבות, בחלומות ובמעשים. !

3. צמצום (ניתוק) – שיתוק של הנפש  

כאשר אדם חסר אונים ואין כל תועלת בהתנגדות ותגובה, הוא עלול לבוא למצב של כניעה, ויתור על כל יוזמה !

ומאבק - השבתת מע' ההגנה העצמית לחלוטין. 

זוהי בריחה, אך לא בעולם הממשי אלא בשינוי מצב התודעה.  !

צמצום שדה התודעה – שומר שזיכרונות מכאיבים יהיו מפוצלים מן המודעות הרגילה. 

האירועים ממשיכים להירשם בתודעה אך נדמה כאילו נותקו ממשמעויותיהם הרגילות: התפיסות נעשות קהות !

או מעוותות, מלוות באילחוש חלקי או אובדן תחושות מסוימות, תחושת הזמן משתנה (מדווחים על תחושה של 

הילוך איטי), הם צופים בגופם מבחוץ והחוויה כולה אינה אלא חלום רע. 

נתק מן העצמי, המציאות, הזמן. !

זהו אחד מחסדיו של הטבע: הגנה מפני כאב קשה מנשוא. כמו כל מנגנון הגנה - הסתגלותי בזמן האירוע, והרסני !

לאחר מכן. 

ניסיון ליצור הרגשה כלשהי של בטחון ולמשול בפחד המחלחל אך מביא להגבלת החיים. ההגנה גובה מחיר - !

צמצום ודלדול איכות החיים והנצחת השפעות האירוע הטראומטי. 

 מונע את האינטגרציה הנחוצה לריפוי, פוגע בציפיות ותכנון העתיד, שולל אפשרות של התמודדות מוצלחת.  !

*מעגל קסמים – הסימפטומים מתפקדים כמעגל קסמים: מחזקים זה את זה ומקבעים זה את זה*



טראומה - אבחון

  .DSM -מאז 1980, רשומה הפרעת הלחץ הפוסט טראומטית כהפרעה רשמית ב

הבדל בין האבחנה ב- DSM לבין האבחנה בטיפול: !
ה-DSM נוקט עמדה ברורה – אם אין אירוע טראומטי מזוהה, אז אין PTSD או ASD. ההפרעה מוגדרת ע"י אירוע 

חיצוני ברור. כך גם מבחינה משפטית. 
בטיפול דינאמי – פחות מעניין אם האירוע היה או לא היה. המטפל הדינאמי מאמין למטופל כי זה מה שהוא 

אומר. 
טיב האירוע: !

ה- DSM הראשון שהגדיר טראומה – קריטריון A: "אירוע שהוא מחוץ לטווח ההתנסויות הנורמאליות ▪
היומיומיות המקובלות בתרבות מסוימת". 

זהו ניסיון להגדיר הגדרה אובייקטיבית של האירוע הטראומטי: חריג ויוצא דופן בשכיחות ובעוצמה שלו. 

שינוי משמעותי בתפיסת האירוע ב DSM 4 – במקום להגדיר אירוע שהוא טראומטי, הגדירו את החוויה של ▪
האירוע כטראומטית.  

זהו פתח לאלפי מחקרים שבוחנים יותר ויותר אירועים הנחווים טראומטיים (תאונות דרכים, מחלות, לידה...). 

שיעור החשיפה לאירועים טראומטיים בגרסאות הקודמות של ה- DSM (טווח אירועים מצומצם יותר): 55-56% ▪
מהאוכלוסייה הכללית.  

שיעור החשיפה בהגדרה הנוכחית: 90% מהאנשים נחשפו לפחות לאירוע אחד במשך חייהם אותו חוו 
כטראומטי. 

האבחנות מאבדות את תוקפן.



טראומה – אבחון
יש הבדל בין טראומה לבין תגובה פוסט טראומטית – אירוע טראומטי לא בהכרח מוביל לפוסט טראומה. ▪

▪ .(ASD) 15-30% מהאנשים שחוו אירוע טראומטי מפתחים הפרעה טראומטית אקוטית 

▪   .(PTSD) כ- 7-8% מהאוכלוסייה הכללית מפתחים הפרעה פוסט טראומטית

 .PTSD משמעות הנתונים היא שלמרות שרובנו (90%) חווינו לפחות אירוע טראומטי אחד בחיינו, שיעור נמוך יחסית מפתחים

! ASR תגובה טראומטית אקוטית – 
 

 * ביומיים הראשונים שאחרי הטראומה כל תגובה היא נורמלית – "תגובה נורמלית לאירוע לא נורמלי" ולא מצריכה אבחנה או

  טיפול מיוחד, כי אם תמיכה.
 * אדם במשבר מופיע כלא הגיוני, לא מאורגן, אדיש, סוער, שינויים במצב רוח, ולא מובן לסביבה. תחושת בלבול וייאוש.

 * עלול להביא לדימוי עצמי נמוך – "אני לא מצליח להכיל ולהתמודד עם המצב. אני מתפרק ורואים את זה עלי". הקושי הוא לא

 רק מול האירוע, אלא מול התגובה שלי לאירוע.
 * הימים הראשונים לאחר האירוע משמעותיים למניעת התפתחות הפרעה פוסט טראומטית בעתיד.

 .ASD * אם הסימפטומים ממשיכים, יש לעקוב ולבדוק האם מדובר ב

! כללי:  
הפרעה ב DSM מתוארת דרך קריטריונים המייצגים את: מהות ההפרעה, סימפטומים, קריטריון הזמן, קריטריון הפגיעה/מצוקה, 

ומבדלת.  
הסימפטומים בהפרעות הטראומה מופיעים לפי חלוקה לאשכולות, למשל: דיסוציאטיביים, פולשניים/חודרניים, המנעותיים, 

עוררות.



 ASD ) הפרעת לחץ אקוטית –DSM(
! A:האדם נחשף לאירוע טראומטי שבו היו שני הדברים הבאים . 

 1. האדם חווה, היה עד או התמודד עם אירוע או אירועים אשר מערבים איום על החיים או מוות או פגיעה רצינית, או איום 

 על השלמות הפיזית של העצמי או של האחר.

 2. תגובת האדם כללה פחד אינטנסיבי, חוסר אונים או אימה. 

! B:בנוסף בזמן האירוע מעורר המצוקה או אחריו לאדם יש שלושה או יותר מהסימפטומים הדיסוציאטיביים הבאים . 

1. תחושה סובייקטיבית של נימול, ניתוק או היעדרות של תגובתיות רגשית.   

2. ירידה במודעות לסביבה (כמו להיות בהלם).   

3. דה-ריאליזציה (העולם החיצוני נתפס כלא ממשי).   

4. דה-פרסונליזציה (העצמי נתפס כלא ממשי).   

   5. שכחה דיסוציאטיבית (חוסר יכולת להיזכר בהיבטים חשובים של הטראומה). 

! C,האירוע הטראומטי נחווה מחדש לפחות באחת מהדרכים הבאות: דימויים חוזרים, מחשבות, חלומות, הזיות, פלאשבקים . 

 או תחושה שחיים מחדש את החוויה, או מתח כתוצאה מחשיפה לדברים המזכירים את הטראומה. (פולשניים/חודרניים).

! D(המנעותיים) הימנעות ברורה מגירויים המעוררים היזכרות בטראומה . 

! Eסימנים ברורים של חרדה או עוררות מוגברת (כמו, קשיים בשינה, עצבנות, ריכוז נמוך, תגובות קופצניות מוגברות, חוסר . 

  שקט מוטורי).

! Fההפרעה גורמת לפגיעה קלינית ולמתח בתפקודים חברתיים או תעסוקתיים או של תחומי חיים חשובים אחרים, או פגיעה . 

 ביכולת של האדם לבצע משימות חיוניות או להשיג עזרה מקרובים ע"י סיפור על החוויה הטראומטית.

! G.ההפרעה נמשכת לפחות יומיים ומקסימום 4 שבועות, ומופיעה תוך מקסימום 4 שבועות מהאירוע הטראומטי .  

! Hההפרעה אינה עקב השפעה פיזיולוגית ישירה או שימוש בחומרים או מצב רפואי כללי, ואינה מוסברת טוב יותר ע"י . 

  הפרעה פסיכוטית קצרה, ואינה רק החרפה של הפרעות על ציר 1 או 2.



PTSD ) הפרעת לחץ פוסט טראומטית –DSM(
! A:האדם נחשף לאירוע טראומטי שבו נכחו שני הדברים הבאים . 

 1. האדם חווה, היה עד או התעמת עם אירוע שכלל איום על החיים או פגיעה רצינית, או איום על שלימות העצמי שלו או של 

 אחרים. או שהאירוע/האיום קרה לאחד מקרוביו (דוג' עמ' 96-97)
2. תגובת האדם כללה פחד עמוק, חוסר אונים או אימה.   

  הערה: אצל ילדים זה יכול לבוא לידי ביטוי באמצעות התנהגות לא מאורגנת או לא רגועה.

! B:האירוע הטראומטי נחווה מחדש באופן חוזר ונשנה באחד או יותר מהאופנים הבאים . 
1. היזכרות חוזרת ונשנית, חודרנית ומעוררת מתח, כולל דימויים, מחשבות או תפיסות.   

 הערה: אצל ילדים צעירים יכול להופיע משחק חוזר בנושאים או היבטים הקשורים לטראומה.
2. חלומות חוזרים ונשנים על האירוע.   

 הערה: אצל ילדים יכולים להיות סיוטים ללא תוכן מוכר.
 3. התנהגות או הרגשה כאילו האירוע קורה שוב כולל תחושה שחיים מחדש את האירוע, הזיות, הלוצינציות (שמיעה, ריח 

  וכד') ואפיזודות של פלאשבקים דיסוציאטיביים, כולל אלו הקורים בזמן ערות או כתוצאה מחומרים.
 הערה: אצל ילדים צעירים יכול להופיע שחזור של הטראומה.

 4. מתח פסיכולוגי אינטנסיבי כתוצאה מחשיפה לרמזים חיצוניים או פנימיים המזכירים את הטראומה או אספק כלשהו של 

 הטראומה.
 5. תגובתיות פיזיולוגית כתוצאה מחשיפה לרמזים חיצוניים או פנימיים המזכירים את הטראומה או אספקט כלשהו של 

 הטראומה.  (פולשניים/חודרניים).

! Cהימנעות מגירוי הקשור לטראומה ותחושת שיתוק תגובתית כללית (שלא הייתה קיימת לפני הטראומה), מוצג ע"י שלושה . 
או יותר מהבאים:  

1. מאמצים להימנע ממחשבות, רגשות או שיחות הקשורות לטראומה.   
2. מאמצים להימנע מפעילויות, מקומות או אנשים שמעוררים היזכרות בטראומה.   

3. חוסר יכולת להיזכר בהיבטים חשובים של הטראומה.   
4. ירידה ניכרת בהתעניינות או בהשתתפות בפעילויות משמעותיות.   

5. תחושה של ניתוק או ניכור מאחרים.   
6. האפקט מוגבל לזעם (כמו חוסר יכולת להרגיש אהבה)   

7. תחושה של עתיד מצומצם (אינו מצפה שיהיו לו קריירה, נישואים, ילדים או מהלך חיים נורמלי). 



PTSD

! D:סימפטומים קבועים של עוררות מוגברת (שלא הייתה לפני הטראומה), מוצג ע"י שניים או יותר מהבאים . 
1. קשיים בהירדמות או בשינה.   
2. עצבנות או התפרצויות זעם.   

  3. קשיים בריכוז. 
4. דריכות מוגברת.   

  5. תגובות קופצניות מוגזמות. 

! Eמשך הזמן של ההפרעה (סימפטומים בקריטריונים . B, C, D,.הוא יותר מחודש ( 

! F.ההפרעה גורמת למתח או פגיעה קלינית משמעותית בתפקודים החברתיים, התעסוקתיים או בתחומי חיים אחרים .  

! Specify if:  
 אקוטי – אם משך הסימפטומים הוא פחות מ-3 חודשים.

 כרוני – אם משך הסימפטומים הם 3 חודשים או יותר.

! Specify if: 
   פריצה מאוחרת – אם פריצת הסימפטומים הם לפחות 6 חודשים לאחר האירוע.

! Subtypes.1. ילדים מתחת לגיל 6. 2. עם סימפטומים דיסוציאטיביים קשים : 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Complex PTSD – PTSD (2 סוג) מורכב 

סוג של PTSD שנוצר במצב של התעללות / אימה מתמשכת/ !

הסימפטומים מופיעים בעקבות מסכת של אירועים או מצב קבוע של איום. !

בחלק מהמקרים נראה תחלואה כפולה – הפרעות נוספות הבאות בקומורבידיות עם ההפרעה הפוסט טראומטית (למשל !
הפרעות פסיכוטיות או אישיותיות). 

מצב כרוני של טראומה יצריך התערבות שונה ומותאמת.   !

!. DSMאינו מופיע כהפרעה נפרדת ב



מהלך התפתחות סימפטומים טראומטיים - סיכום:

ASR יומיים הראשונים מהאירוע –                      

  התאוששות  ASD                                     – מופיע בתוך חודש מהאירוע. נמשך מינימום יומיים ומקסימום חודש.  

                                                                                                                              – PTSD                              החלמה                                                                                       

פורץ מחודש לאחר 
                                                                                                                                  האירוע ומשך 
                                                                                                                                   הסימפטומים  

                                                                                                                                   לפחות חודש 

 --------------------------------------------------------------------------------------  

מה בין מצבי לחץ ומשבר למצב של טראומה? ❑
מלבד חומרת החוויה הנפשית, מצבי לחץ ומשבר עשויים לנבוע גם מגורמים פנימיים, טראומה מחייבת אירוע 

חיצוני.                                                                                                                        

                                                                                                                                    



גורמי פגיעות וחוסן במצבי לחץ/משבר/טראומה
גורמים הקשורים לאירוע –  !

ישנו יחס ישר בין חומרת הטראומה לחותמה הנפשי. 
* עוצמת החשיפה, מינון, תדירות וחומרה 

* קירבה לאירוע 
* האירוע עצמו 

* ניתוק טראומטי – במהלך ולאחר הטראומה. 

גורמי סיכון –  !
* סטטוס סוציו-אקונומי נמוך.  

* סימפטומים פסיכיאטריים קודמים.  
* התעללות בילדות.  

* רצף אירועים קשים – לפני ו/או אחרי.  
 *סגנון אישיות – הנוטים יותר להימנעות, הכחשה ומקור שליטה חיצוני. 

* מגדר – נשים מפגינות יותר סימפטומים פוסט טראומטיים. 
* שותפות האדם במעשה – בעלי רמת סיכון לפתח פוסט טראומה יותר. 

* דיסוציאציה במהלך האירוע. 

גורמים מגנים –  !
* דמות מטפלת ודואגת.  

* תמיכה סביבתית (משפחה, קהילה) -  יש בכוחם של בנ"א בעולמו החברתי של הנפגע להשפיע על תוצאות הטראומה. העדר 
תמיכה חברתית הוא הגורם סיכון המשמעותי ללקות בפוסט טראומה.  

* דפוסי התמודדות יעילים – שיתוף ובקשת עזרה, גש"ר מאח"ד.  
* תכונות אישיות – לדוגמא, מחקרים מראים כי העומדים בלחצים הם בנ"א בעלי רמה גבוהה של חברותיות, סגנון התמודדות 

פעיל ושקול, ומיקוד שליטה פנימי.  
* חינוך – משפיע, בין היתר, על הערכת האירוע.  

* תכניות בקהילה.





 PTSD הפרעות הנמצאות בקומורבידיות עם



 גורמי דחק – 4 טיפוסים

טיפוס 1 – אירועים בדידים לא חזויים, שהם מחוץ לתחום הדחק היומיומי הרגיל של האדם ויש להם 1.

השפעה טראומטית שיכולה להוביל להתפתחות של הפרעת דחק פוסט-טראומטית.  

טיפוס 2 – אירועים חוזרים ונשנים, הגורמים לא רק ל PTSD אלא גם לתסמינים דיסוציאטיביים, 2.

למשל, התעללות כרונית בנשים או ילדים (סוג 2) 

טיפוס 3 – סביבות כאוטיות של מערכות יחסים מעוררות חרדה המאופיינות ברמות גבוהות של חוסר 3.

עקביות ובקושי לנבא את החוקיות שלהן. סביבות אלו עלולות לגרום ל PTSD , דיסוציאציה ושינויים 

באישיות. לעומת שני הטיפוסים הקודמים, סביבה מסוג זה מאפשרת הסתגלות מסוימת. 

טיפוס 4 – מייצגים שינוי בסיסי ביחס האדם אל סביבתו. הם בלתי צפויים ומייצרים רמה גבוהה של 4.

אי ודאות ודילמות הסתגלות עמוקות, משום שבני אדם אינם יודעים מהי הדרך היעילה לגונן על 

עצמם. הם יפתחו דריכות יתר, דאגנות ועצב (לדוג' מתקפת טרור מתמשך).  



אסון (אוורסטיין)
מאפיינים ייחודיים: (אסון טבע, התאבדות, תאונות, וכו') !

מוות במקרי אסון:  ❖

- מוות פתאומי – אין הזדמנות לפתור קונפליקטים עם הנפטר, לפייסו, או לקיים פרידה.  

- אובדן מוחלט - לעיתים עם מותו של אדם קרוב נמחים גם חפציו האישיים וזיכרונותיו, אפילו גופתו לעיתים. 

- חוסר וודאות – נעדרים: תקוות שווא שיחזרו או דמיונות איומים על גורלם הנורא. לעיתים הוודאות משחררת.  

- מראות קשים – פגיעה או זיהוי גופות שעברו מאורע קשה.  

- רגשות אשם – במקרים של מוות שיכל להימנע, כגון תאונות דרכים, או התאבדות.  

אסון טבע גורר תבנית שנתקבעה ע"י קובלרוס (1969): ❖

1. הלם וחוסר אמונה 

2. התמודדות עם האירוע 

3. מצב טראומטי עד שהאירוע עובר 

4. בדיקת אבדות 

5. קבלה 

6. שיקום ובניה מחדש

המישור המשפחתי  ❖

- כל חבר במשפחה מתמודד אחרת. 

- שינוי במבנה המשפחה. 

- שינוי במערכות היחסים ובתפקידים במשפחה. 

- עשוי להוביל למצבים לא תמיד סתגלניים – שינויים אימפולסיביים שמטרתם לפצות על האובדן (מעבר דירה, 

נישואים מחדש, הבאת ילד כפיצוי על ילד לאבד) 



❖ :(ASR) תגובות רגשיות נפוצות בקרב מבוגרים
- מתח לגבי הישנות האירוע. 

- בלבול, חוסר ריכוז, בעיות זיכרון או חוסר יכולת להעריך זמן נכון.  
- שינוי כללי בטמפרמנט או שינויים זמניים במצב הרוח. 

- פלאשבקים מהאירוע – ויזואליים או לחוות רגשית את האירוע שוב. 
- בעיות בשינה או סיוטים. 

- שינוי בתאבון או בהרגלי אכילה. 
- מתח רגשי שנגרם על ידי מקרים/חפצים שמזכירים את האירוע. 

- רצון להימנע. 
- הרגשת דפרסיה או חוסר חיבור לאנשים. 

- עניין מוגבר בפעילות מסוימת או חוסר עניין בפעילות שהייתה דומיננטית. 
- קוצר רוח, כעס, חוסר סבלנות עם עצמו או עם אחרים.  

תגובות של ילדים: ❖
ילדים יגיבו בשינוי התנהגותי כי אינם מסוגלים להתמודד בצורה רגשית. 

- פחד – פחד להיפרד מההורים וכד'. 
- סיוטים – בדר"כ על דברים אחרים מהאירוע. חלק יסרבו לישון לבד או בחושך. 

- כעס – בדר"כ ביטוי לפחד או חוסר ישע בקרב ילדים. שינויים במצב רוח.  
- התנגדות ללכת לבית-ספר.  

- סומטיזציה – כאבי ראש, כאבי בטן, וכד'. 
- פוביות – פחד להיות במקומות סגורים / פתוחים / להיות לבד.  

- רגרסיה – הרטבה במיטה, מציצת אצבע, רצון לטיטול והתנהגות כילד קטן.  
- שינויים בהרגלי אכילה.  

- אשמה – מרגישים שהאירוע קרה בגללם.  

על ההורים: - להעניק יותר זמן לילד. – לחזור לשגרה מהר. – לא להעניש על התנהגות שונה. – לדבר עם הילד לעודד ❖
אותו להביע את רגשותיו. – לא להרחיק את הילדים או לפצל את המשפחה (ילד יכול לפרש את העובדה ששלחו אותו 

לסבא וסבתא כעונש). – להחזיר את האחדות המשפחתית. – לחזור לתפקידים הישנים. - לא לתת לילדים תפקידים 
"הוריים". – לא לשמור סודות מילדים בנוגע לטראומה הספציפית (עשוי לגרום לאשמה ודמיונות).



אר"ן = אירוע רב נפגעים

מאפיינים ייחודיים: !

נפגעי ASR רבים – ❖

עומס על המערכות הטיפוליות באופן מידי ובזמן קצר:  

גל מידי – תוך שעה-שעה וחצי מפרוץ האירוע רובם מובאים למיון ע"י מד"א כנפגעי "הלם". 

גל שניוני – תוך 4-12 שעות מהאירוע, הנפגעים יוזמים פנייה לחדרי המיון עם תלונות 

סומאטיות דיפוזיות ומרביתם על תגובות נפשיות. 

גל שלישוני – מיום אחד עד ימים אחרי, מיעוט יגיעו למיון, רובם למרפאות קהילתיות. 

היעדים הטיפוליים שיש להשיג בחלון הזמן שנועד להתערבות ASR (2-12 שעות ❖

מהאירוע) –  

- חזרה לתפקוד מינימלי.  

- הכלה ראשונית של הנפגע.  

- מתן לגיטימציה לאירוע.  

- נורמליזציה של התגובות לאירוע.   

- השריית רוגע, ביטחון ותקווה. 

- החזרת הנפגע לאחריות המשפחה.  

מידיות ההתערבות במצבים אלה קריטית ועשויה להשפיע על התפתחות הפרעה פוסט ❖

טראומטית בהמשך או לחילופין על החלמה.  



טרור

מאפיינים ייחודיים: !

ארעי. ❖

קושי בניבוי: 1. מהות הסכנה. 2. גודל הסכנה. 3. חוקיות. ❖

מערב מעגלים רחבים, ולא תמיד מוגדרים, של הציבור. ❖

העדר אמצעים להתגונן. ❖

לחץ על משאבי הקהילה, התפקוד והמורל שלה. ❖

נעשה באופן מכוון, על ידי בני אדם, במטרה ליצור איום ולשבש את מהלך החיים (בשונה מאסונות טבע או ❖
פגיעה בשוגג). 

טרור מתמשך – השפעתו אינה מוגבלת למעגל החשוף ישירות אלא מתרחבת גם למעגלים עקיפים (דוג' חשיפה ❖
אינטנסיבית לאמצעי תקשורת). אין הבדל בסימפטומים בין אלו שנחשפו באופן ישיר או באופן עקיף. 

      - מציאות בלתי פוסקת. 

אסטרטגיות התמודדות - רוב האזרחים מצליחים להתמודד עם המצב, מיעוט מפתחים תחלואה נפשית.  ❖
סוגי התמודדויות שכיחים: חיפוש אקטיבי אחר קרובים ומכרים לאחר פיגוע, קבלת תמיכה 

חברתית-אינסטרומנטלית, תמיכה רגשית, השלמה עם המצב (השכיח ביותר), חיפוש מידע בכלי התקשורת 
ואמונה באל.  

אסטרטגיות הפוכות: הכחשת המצב, הסחת דעת ממנו והימנעות אקטיבית מכלי התקשורת.  

גורמים מסייעים – אחדות ציבורית והתמודדות משותפת עם המצב, נקיטת צעדים ועיסוק בעשיה, מתן ❖
משמעות לאירועים. 



אבל 
אבל וטראומה – האם זו אותה תופעה?

ממדי ההש

קוגניטיבי

רגשי

תפקודי

התוצאות



המסקנה – אבל הוא תת שלב בתוך טראומה, התהליך הינו דומה, ושונה רק בתכניו. !

קובלר רוס ודיפרס – 1986 – מודל המסכם את ההתייחסות לאבל כחלק מתחום הטראומה: !

למודל 3 שלבים:  

1. חוסר אמונה, הלם ובלבול. 

2. תגובות של הכחשה, הימנעות ומחשבות חודרניות. 

3. אינטגרציה מחודשת. 

אבל טראומטי – אירוע שמקפל בתוכו גם מצב של אובדן וגם מצב של טראומה. לרוב, מדובר במוות !

בעקבות תאונת דרכים, אירוע טרור, התאבדות או רצח. במדינות מערביות מוות טראומטי מתרחש 

בכ-5% ממקרי המוות. 

ההגדרה של "אבל מורכב" (Persistent Complex Bereavement Disorder) נכללת לראשונה ב- !

DSM V . מיעוט משמעותי מן האנשים שאיבדו אדם קרוב חווה סיבוכים בתהליך האבל וסיכון 

להפרעה פתולוגית. עבורם, האבל עשוי להתפתח לחוויה מתמשכת של דיכאון, חרדה, אשמה וכעס, 

שאינם פוחתים. הם נמנעים מפעילויות ויחסים שמשמעם חזרה למסלול החיים, שקועים 

במחשבות בלתי פוסקות על המנוח וסובלים ממחשבות חוזרות וחודרניות על מותו. יש הנמנעים 

מאזכורים לאבדן מתוך קושי להכיר בסופיות ולהכיל את המידע הכואב, יש החווים תחושות אשם 

וכעס על כך שהמוות לא נמנע, ועל כך שהם חיים בעוד המנוח איננו. הרגשות נותרים עזים 

כבהתחלה, הייצוג המנטאלי של המנוח לא עובר שינוי לפחות שנה לאחר האובדן, והחיים לא 

מעוצבים מחדש ישנם מצבים שחוויה של אובדן טראומטי מובילה לאבל מורכב. 

(טרנספורמציה לאחר אובדן טראומטי: אובדן משמעותי והתפתחות "עצמי" חדש מאת טל פסטרנק מגנזי ונירה שניר)



הפרעת לחץ פוסט 

טראומטית  מורכבת



שבי ואלימות במשפחה

מצב של אירוע טראומטי, מצוקה, או איום, הנמשך לאורך זמן ואינו חד פעמיים. !

השבי מביא את הקורבן למגע ממושך עם התוקף. !

שבי עשוי להיות פסיכולוגי ולאו דווקא ממשי – כמו במצבי אלימות המשפחה. !

שליטה פסיכולוגית – נעשית ע"י גרימת טראומה חוזרת ושיטתית של טראומה נפשית, נישול מכוח וניתוק. הקורבן יחוש: !
* אימה וחוסר ישע. * הרס הרגשת העצמי שלו ביחס לזולת. * הכרת הטוב על כי הותר לו לחיות. * הרס הרגשת העצמי שלו ביחס 

לעצמו (אנוס להפר את עקרונות המוסר שלו עצמו).  

לבסוף עלול הקורבן להפוך ל"מת חי" – ויתור על החיים. !

האיום (לפגיעה ישירה או עקיפה) נפוץ יותר משימוש ממשי באלימות, ופעמים רבות הוא מספיק כדי ליצור שליטה פסיכולוגית. כך !
גם התפרצויות גחמניות, לא נשלטות, לא עקביות ובלתי צפויות. 

טראומה כרונית – סוג 2. (בתי סוהר, אסירי מלחמה, מחנות ריכוז, כתות דתיות, מוסדות של ניצול מיני מאורגן וכיו"ב). !

תסמיני עוררות – אין קו בסיס של שלווה או נוחות גופנית. מתלוננים על סימפטומים סומאטיים.  !

תסמינים פולשניים – עלולים להתמיד גם שנים לאחר השחרור. !

תסמיני הימנעות/צמצום – חמורים ביותר בקרב נפגעי טראומה כרונית. כאשר כל מענייניו של הקורבן נתונים למטרה אחת: !
הישרדות, הצמצום הנפשי נעשה צורת הסתגלות חיונית, והוא חולש על כל תחומי החיים (קשרים, פעילויות, מחשבות, זיכרונות, 

רגשות ותחושות). אולם, לאחר סיום התקופה הטראומטית, היא יוצרת ניוון ביכולות הנפשיות שדוכאו ומביאה לבדידות.  
* צמצום שדה היוזמה – הקורבן אינו חושב עוד כיצד לברוח, אלא איך להישאר בחיים או לשפר את תנאיו בהווה לתנאים נסבלים 

יותר. 
* ניסוי וטעיה – צמצום טווח הסובלנות הטבעית לניסוי וטעיה כיוון שכל טעות עלולה לגרום לתוצאות איומות.



דיסוציאציה – אומנות התודעה האחרת. באמצעות דיסוציאציה, דיכוי מחשבות מרצון, מינימליזציה, לפעמים !
הכחשה גמורה, הקורבן לומד לשנות מציאות קשה מנשוא ולעמוד בתנאים פיזיים קשים, כמו רעב, קור וכאב. 

שימוש בלתי מסתגל בכוחות השליטה במחשבה לאחר השחרור – דיכוי זיכרונות המאסר ---> התודעה ממשיכה 
להתנהג כ"דוחושב". 

שינויים בתחושת הזמן – לעיתים מחיקת העבר והעתיד בזמן השבי/המאסר, נמשך לעיתים קרובות גם לאחר !
היציאה לחופשי – נפשו נשארת קשורה אל אי הזמן של הכלא.  

"התקשרות טראומטית": קשר פתולוגי עם המענה –  !
* כאשר חייו של הקורבן תלויים בתוקף – הקורבן משליך את יהבו על השובה ושונא את מצילו. השובה נתפס מקור 

של כוח, של הדרכה, של החיים עצמם (נשים מוכות, נפגעי כתות, בני ערובה...). 
- תסמונת סטוקהולם 

- מנגנון הגנה – הזדהות עם התוקפן (אנה פרויד) 
* אצל אסירי אלימות מינית ומשפחתית, ואסירי כתות דתיות, הם ימשיכו לפחד משוביהם אך גם ירגישו ריקנות, 

בלבול וחוסר ערך בלעדיהם.   

שינויים עמוקים בזהות – כל המבנים הפסיכולוגיים של העצמי: דימוי גוף, הדימויים המופנמים של אחרים, !
הערכים והאידיאליים הנוטעים באדם הרגשת לכידות ומטרה – נפלו ונופצו.  

מחיקת הזהות ממשיכה גם לאחר השחרור, כאשר כל בניית זהות חדשה צריכה לכלול את זיכרון העצמי המשועבד 
(גוף נשלט ופגיע, רוע באחרים או בעצמו, ספק בעיקרי אמונה בסיסיים, וכד').  

!  .PTSD דכאון מתמיד – בעקבות האבדות הפסיכולוגיות של טראומה כרונית. בקומורבידיות גבוהה עם
זעם – מגביר ניכור הזולת. הפניית הזעם כלפי עצמו – נטייה להתאבדות.  

אחים לגורל – אסירים שאינם מבודדים וחווים נדיבות, אומץ ומסירות של בנ"א, יכולתם ליצור קשר איתן אינה !
נפגעת גם בתנאים הקיצוניים והשטניים ביותר (גורם חוסן – בדומה לחיילים). 

* תיאורי מקרה (עמ' 112-115).



התעללות מתמשכת בילדים
מלימודכן עד כה, מה המשימות ההתפתחותיות של ילדים? מה התנאים ההכרחיים לקיומן? ❑

............................................................................. 

טראומה מסוג 2. !

מאפיינים:  !

המבוגר החזק והחשוב ביותר בעולמו של הילד מסכן אותו. המבוגרים האחרים האחראים לשלומו אינם מגנים עליו. •

אימה ושיבוש יחסי טיפול - גדלים באווירה משפחתית של אימה מחלחלת, בה יחסי הטיפול משובשים שיבוש עמוק. •

שליטה טוטליטרית - נכפית באמצעות אלימות ובאיומי מוות, באכיפה גחמנית של כללים פעוטי ערך וגמול-פרס מפעם לפעם.  •

בידוד וחשאיות - הרס קשרים אחרים (חברה ויתר בני המשפחה) באמצעות בידוד, חשאיות, בגידה.  •

תקשורת לא מילולית אוטומטית – מתרחשת לעיתים מחוץ לתודעה. הסתגלות לסביבת סכנה מתמדת יוצרת עוררות וערנות גבוהות לזיהוי •
סימני תקיפה מתקרבת (שינוי בארשת פנים, בקול, בשפת הגוף). 

משימות התפתחותיות של ילדים החווים התעללות מתמשכת: !

ההכרח ליצור קשרים ראשוניים עם מטפלים מסוכנים או מזניחים. •

למצוא דרך לטפח אמון בסיסי ובטחון במטפלים שאינם ראויים לאמון או שאינם בטוחים. •

לפתח יכולת לוויסות עצמי של הגוף בסביבה בה גופם עומד לרשות צורכיהם של אחרים. •

לפתח יכולת הרגעה עצמית בסביבה שאין בה נוחם. •

לפתח יכולת ליוזמה בסביבה הדורשת מהם שישעבדו את רצונם שעבוד גמור לרצון מעניהם. •

לפתח יכולת לאינטימיות מתוך סביבה שבה כל היחסים האינטימיים מושחתים. •

לעצב זהות ותפיסה קוהרנטית של העצמי, של האחר, ושל העולם.   •

לשמור על תקווה ומשמעות (הברירה האחרת: ייאוש גמור ששום ילד אינו יכול לשאתו). •



הגנות נפשיות !

על מנת לשמור על אמונתם בהוריהם ---> דחיית המסקנה שמשהו בהוריהם לקוי ביותר ---> נדרש הסבר אחר לגורלם הפוטר •
את הוריהם מאשמה ואחריות.   

מכיוון שאינם יכולים להימלט או לשנות את המציאות הקשה ---> הם משנים אותה במחשבתם: •
- נוח להם להאמין שההתעללות כלל לא התרחשה – שומרים עליה בסוד מפני עצמם. כיצד? 

* הכחשה גמורה 
* דיכוי מחשבות מרצון 

* תגובות דיסוציאטיביות (לילדים בגיל בית ספר יכולת גבוהה לשקוע בטרנס או במצבים דיסוציאטיביים) (דוג' עמ' 128-129).  

שינויי תודעה: הם לומדים להתעלם מכאב עז, לקבור זיכרונות באמנזיות מורכבות, לשנות את תחושת הזמן, המקום או האדם 
ולעורר הלוצינציות. נעשים לעיתים באופן מודע ופעמים רבות באופן אוטומטי ולא רצוני. 

בניית מערכת משמעות שתצדיק את ההתעללות: האשמה עצמית  !

הילד מסיק שהרוע הצפון בו גרם להתעללות – הרעיון מספק תחושת משמעות, תקווה וכוח: •
- אם הוא הרע, אז הוריו טובים. 

- אם הוא הרע – ביכולתו להשתדל להיות טוב (מקנה יכולת שליטה) – אם הוא שהמיט על עצמו גורל זה אז ביכולתו גם לשנותו. 
- מתיישבת עם צורות המחשבה הנורמליות בראשית הילדות – העצמי נתפס כנקודת התייחסות לכל האירועים.  

- מתיישבת עם תהליכי המחשבה של נפגעי טראומה בכל הגילאים – המאמץ להבין מה קרה מוביל לראיית פגמים בהתנהגותם. 
- קשיים בוויסות הכעס והזעם מתגברים בילדות כיוון שטרם רכשו מיומנויות מילוליות וחברתיות ליישוב קונפליקטים – מחזק 

את האמונה הפנימית ברוע של עצמם. בהיותם תוקפניים הגינוי העצמי מתגבר. 
- השתתפות בפעילות מינית אסורה – מחזקת את הרגשת הרוע הפנימי. אם חווה הנאה מתשומת הלב של המתעלל בו, עונג 

מיני, או הטבות/זכויות יתר= הוכחה לרוע הטמון בו מלידה.   
- אם הצליח לברוח מהמתעלל בידיעה שהלה ימצא לו קורבן אחר, או אם שיתף פעולה בכפייה בביצוע פשעים נגד אחרים, או 

אם הקריב את עצמו בניסיון להגן על אחרים, שכשל= חיזוק לתחושת הרוע הפנימי.



על ידי טיפוח זהות מוכתמת הילד לוקח אליו את הרוע של המתעלל ושומר כך על הקשרים הראשוניים עם הוריו. 
הרגשת רוע פנימי=שמירה על היחסים ---> מתקשה לוותר עליה, עד שהופכת לחלק קבוע ויציב במבנה אישיותו. 

הסוואת תחוש הרוע על ידי ניסיונות להיות טובים ---> מאמץ עילאי לרצות את המתעלל. •

לבישת זהות של קדוש מעונה – אחד שמקריב עצמו למען מטרה עילאית ---> שמירה על תחושת הערך. •

זהויות סותרות: עצמי בזוי ועצמי נעלה ---> פיצול. ייצוג עצמי נוקשה, מוגזם ומפוצל. 

הילדים אינם מצליחים לבצע אינטגרציה: 1. בזהות העצמי. 2. בזהות הזולת. •

ויסות מצבים גופניים – גירוי יתר כרוני מביא להפרעות שינה, הפרעות אכילה, מחושים במערכת העיכול וסיפטומים נוספים !
של מצוקה גופנית.  

דיספוריה – שיבוש הוויסות של מצבים רגשיים. אימה, זעם ויגון מתעוררים שוב ושוב ומתלכדים להרגשה נוראה הנקראת: !
דיספוריה. זהו מצב קשה לתיאור של בלבול, סערת נפש, ריקנות ובדידות מוחלטת. 

- מצבו הרגשי של הילד נע מקו בסיס של אי נוחות, דרך מצבי ביניים של חרדה ודיספוריה, עד מצבים קיצוניים של פאניקה, 
חמת זעם וייאוש. 

ויסות מצבים רגשיים - מנגנוני הרגעה פתולוגיים לביטול הדיספוריה הכרונית: !

פציעה עצמית מכוונת - כאקט של הרגעה עצמית. אינה מכוונת להרוג אלא להפיג כאב רגשי קשה מנשוא.  •
לפני המעשה – מצב של דיסוציאציה עמוקה, נתק מן העצמי. אובדן תחושת המציאות והאלחוש מלווים בסערת נפש קשה 

מנשוא וכפייה לתקוף את הגוף. לעיתים קרובות הפציעות הראשונות אינן מעוררות כאב, החבלה העצמית נמשכת עד שהיא 
משרה תחושה עמוקה של שלווה ורווחה. 

- הכאב הגופני עדיף בהרבה מהכאב הרגשי. 
- "הוכחה שאני קיימת". 

יצירה מכונת של גירוי קיצוני – שלשולים והקאות, התנהגות מינית כפייתית, חשיפה לסכנות או נטילת סיכונים כפייתית, •
שימוש בסמים פסיכואקטיביים. 



3 צורות הסתגלות עיקריות: !
- פיתוח הגנות דיסוציאטיביות 

- פיתוח זהות מקוטעת 
- ויסות פתולוגי של מצבים רגשיים 

הילד שבגר: אסיר של ילדותו - האישיות שעוצבה בסביבת שליטה כפויה אינה מותאמת לחיי הבגרות  !

נזקים יסודיים בטיפול עצמי, בהכרה, בזיכרון, בזהות, ביכולת לקשור קשרים יציבים, וכן ברכישת אמון בסיסי, אוטונומיה ויוזמה. •

יחסים אינטימיים מונעים מרעב להגנה ודאגה ורדופים ע"י חרדת נטישה או ניצול.  •

בניסיונם לחפש הגנה והצלה ---> אידיאליזציה של דמויות סמכותיות וחזקות ---> התרשלויות קלות בהגנה עליהם או פגיעות •
זניחות וטבעיות כלפיהם מעוררות חוויות של הזנחה קשה וזיכרונות של התאכזרות מכוונת בעבר. 

כמיהתם לטיפוח והשגחה ---> מתקשים להציב גבולות ראויים ובטוחים עם הזולת. •

בנטייתם להשחיר את עצמם  ולרומם את האדם אליו נקשרים ---> מתערפל חוש השיפוט. •

בהתאמתם לרצונותיהם של אחרים ובהרגלי הצייתנות האוטומטית (הלא מודעת לעיתים) ---> נוחים להיפגע. •

סגנון ההגנה הדיסוציאטיבי ---> מתקשים להעריך נכונה ובמודע סכנות. התעלמות או המעטה בערכם של אותות ורמזים העשויים •
להזהיר על סכנה. 

במשאלתם לשוב ולחיות את המצב המסוכן כדי לגרום לכך שייגמר בטוב ---> עלולים לחוות מחדש התעללות. •

חוסר מיומנויות מילוליות וחברתיות ליישוב קונפליקטים. •

הפגיעה = מחיר הכרחי שצריך לשלם בעד יחסים.  •

ליקויים עמוקים בהגנה העצמית – לא רואים את עצמם במצבים של כוח או בחירה. לא מעלים על דעתם אפשרות לסרב. •

מפתחים דפוס של יחסים סוערים ולא יציבים וחווים מחדש שוב ושוב דרמות של עוול ובגידה. •

בסיכון גבוה לשוב ולהיות קורבנות בבגרותם.



קושי באבחנה (דוג' עמ' 158-159) !

רבים מהחולים הפסיכיאטריים בעלי היסטוריה של טראומה כרונית בילדות - בגלל •

ההפרעות הרבות העשויות להתפתח בעקבות טראומה כרונית בילדות, ישנו קושי לזהות את 

מקור הסימפטומים ולשייכם לטראומה כרונית בילדות. 

הקורבנות עדיין עלולים להיות נתונים לביקורת ושיפוטיות, העשויות למעט בתוקפו של •

האירוע ולהשפיע על האבחנה (תקיפות מיניות, שבי, אסירי מלחמה, נשים מוכות וכיו"ב). 

ישנה טענה כי כיוון שהאבחנה של PTSD מתייחסת לאירוע מסוים ומובחן, היא אינה •

מתאימה למצבי טראומה כרוניים. לפיכך, עולה הצורך לאבחנה נפרדת, מדויקת יותר, 

המשקפת את תוצאות החוויה הכרונית.  

ריכוז הסימפטומים הייחודיים של טראומה כרונית – בדף נפרד. •



השפעת הטראומה על יחסים חברתיים

מישור קוגניטיבי – חוסר אמון בעולם.  ❖

אירועים טראומטיים אינם יכולים להיטמע בתוך "הסכימות הפנימיות" של העצמי ביחס לעולם – הורסים את הנחות היסוד בדבר הביטחון !
בעולם, הערך החיובי של העצמי וסדרי בראשית בעלי משמעות.  

אלה, נרכשים בשלבי החיים המוקדמים ביותר, ביחסים עם המטפל הראשון, תומכים באדם בכל מחזור חייו ויוצרים את הבסיס לכל 
מערכות היחסים והאמונה. 

במצבי אימה אנשים מבקשים להם את המקור הראשון של נחמה והגנה בחייהם: קוראים אל אמא או אל אלוהים. כאשר קריאתם אינה !
נענית, הרגשת האמון הבסיסי מתנפצת. הם מרגישים נטושים לחלוטין, בודדים בתכלית, מנודים מן המערכות האנושיות והאלוהיות של 

השגחה והגנה.  

הרגשת ניכור וניתוק מחלחלת אל כל מערכות היחסים – מרגישים כי הם שייכים למתים יותר מאשר לחיים. !

נהרסת האמונה שאדם יכול להיות הוא עצמו ביחסיו עם הזולת – האירוע פוגע באוטונומיה ברמה של שלמות בגוף ולפיכך השליטה !
בפעולות הגוף אובדת פעמים רבות, אובדן זה מתואר כצד המשפיל ביותר של הטראומה. נקודת המבט של היחיד נחשבת כאין בשל ביטול 

האוטונומיה. 

מישור רגשי – בושה וספק, אשמה ונחתות ❖

הבושה - היא תגובה על חוסר ישע, פגיה בשלמות הגוף, ואי כבוד בעיני הזולת (מלחמה או אונס).  !

הספק – הספק מתעורר בעקבות הכאוס שבחוויה הטראומטית. הוא תקף הן לגבי עצמי והן לגבי הזולת. דבר אינו ידוע או מוחלט יותר. !

אשמה ונחיתות – אין די בגבורה ותושיית היחיד למנוע את האסון. ירידה בערך העצמי.  !
"אשמת ניצול" – ניסיון לקנות הרגשה כלשהי של כוח ושליטה: לעיתים "יכולתי להיטיב לעשות" קל יותר מהכרה במציאות של חוסר ישע 

גמור. 

הטראומה כופה על הנפגע הן להימנע מיחסים חברתיים והן לחפשם בקדחתנות:  

מישור התנהגותי – קושי לכונן יחסים אינטימיים. ❖
* השיבוש העמוק באמון הבסיסי, רגשות הבושה, האשם והנחיתות, הצורך להימנע מתזכורות לטראומה שעלולות להימצא בחיי החברה – 

מטפחים התרחקות מיחסים קרובים. אך יחד עם זאת –  
* אימת האירוע הטראומטי מגבירה את הצורך בקשרים מגוננים. 

התוצאה:  

טראומה גורמת נזק ליחסים - היטלטלות בין בדידות ובין היאחזות חרדה בזולת ---> נוצרים קשרים עזים ולא יציבים המטלטלים בין קצוות.



טראומה אצל ילדים 

ומתבגרים



 ביטוי קליני –  !

סימפטומים אצל ילדים מתבטאים שונה: בגלל הקושי שלהם בעיבוד, ביטוי וזיהוי רגשות, נראה יותר תגובות •

פסיכוסומטיות והתנהגותיות (נסיגתית או מוחצנת).   

בעקבות כך, לעיתים ילדים שעברו טראומה מאובחנים כסובלים מהפרעה המתאימה לאופן התנהגותם אך לא 

מתאימה לשורש הבעיה. 

סימפטומים באים לידי ביטוי אצל ילדים בעיקר ב: חלומות, משחק, זיכרונות, הימנעות מגירויים הקשורים •

לטראומה, הדרדרות בביצועים אקדמיים, והקהיית ההיענות הכללית.  

לסובלים מהפרעה אקוטית (פחות משלושה חודשים): עלייה בהחצנת ההתנהגות (כאילו הטראומה חזרה •

והתרחשה), קשיים להירדם, עלייה בערנות, סיוטים, תגובות בהלה מוגזמות, חרדה ועצבנות כלליים.  

לסובלים מהצורה הכרונית של ההפרעה (יותר משלושה חודשים): עלייה יחסית בסימפטומים של הניתוק, •

תגובות מוגבלות, עצבות ואמונה שהחיים קשים מדי.   

קומורבידיות: •

ADHD, הפרעת התנהגות, שימוש בסמים/אלכוהול, הפרעת חרדה, הפרעת מצב רוח, דיכאון, הפעות ניתוק 

והמרה (סומאטיזציה). 

אבחנה מבדלת - יש לבדוק האם מדובר בתופעות שונות שמצטרפות, או בביטויים של פוסט טראומה. 

הפרעות שהיו קיימות גם לפני האירוע הטראומטי מעלות את הסיכון לפוסט טראומה.



בנוסף לגורמים שלמדנו אצל מבוגרים, לילדים יש גורמים ייחודיים המשפיעים על התמודדותם עם טראומה: ❑

גיל ודרגה התפתחותית – דרגת ההתפתחות הקוגניטיבית של הילד משקפת את היכולת לפרש אירועים !

טראומטיים, את היווצרות הסימפטומים ואת היכולת לדווח עליהם. היא קובעת את היכולת להעריך את חומרת 

המצב ולהבין את משמעותו. 

מצד אחד - ילדים עשויים להיות לרגישים יותר, בהשוואה למבוגרים, כיוון שהם יותר חסרי אונים וקל להבהילם. 

הם חסרים במיומנויות התמודדות, ביכולות קוגניטיביות ובמקורות תמיכה. 

מצד שני – היכולת המוגבלת של ילדים צעירים להבין את הטראומה מגנה עליהם מפני השפעתה.   

 תגובת ההורים לטראומה ודינאמיקה משפחתית –  !

* דרגת החרדה שמביעים ההורים ומבוגרים אחרים תשפיע על הפרשנות של הילד. 

* התפרקות ההורים עלולה לעודד תגובה הגנתית של הילד או לגרום לו לאובדן התחושה שמישהו דואג לו. הוא 

עלול לחוות טראומטיזציה נוספת או לקבל מסר שלילי אודות הטראומה. 

* משמעת לא עקבית – מעבירים לילד את המסר שהמצב עדיין לא בטוח. 

גורם הזמן - אצל ילדים קל יותר לאבחן סימפטומים אקוטיים מאשר ארוכי טווח. מאוחר יותר אישיותו של הילד !

עלולה להתארגן מסביב לסימפטומים הפוסט טראומטיים ובכך לגרום להם להתבלט פחות.  

ככל שההתערבות מוקדמת יותר היא יעילה יותר מכיוון שהתגובות הפוסט טראומטיות עדיין ניכרות והקשר שלהן 

לטראומה ברור.

גורמים המשפיעים על תגובת הילד לטראומה



הערכה בקרב ילדים
מקורות מידע (מושפעים מגיל הילד) –  !

 ראיונות קליניים נפרדים - עם הילד, הוריו ומשפחתו – מאפשר מידע אובייקטיבי וסובייקטיבי.  •
* על האירוע, על התגובה לאירוע, על תפקוד לפני ואחרי האירוע. 

* על דינאמיקה משפחתית לפני ואחרי האירוע. 

תצפיות – על דינאמיקה משפחתית ובבית הספר. •

דיווחים מבית הספר. •

מידע רפואי. •

הצהרות של עדים. •

שאלונים.  •

שימוש במשחק, צעצועים, בובות, ציור וכד' – באופן חופשי וכפעילות מובנית. •

יש לשאוף ליצירת רצף - סיוע בהיזכרות: תרשימים, ציורים ועדויות קודמות. •

המטפל צריך לדעת במיוחד:  •
* האם הילד חשב שהוא, או מישהו מבני משפחתו, עומדים למות במהלך האירוע. 

* מי לדעתו אחראי לטראומה. 
* האם הוא הרגיש שיש משהו שהוא יכול לעשות כדי לעזור לעצמו או שחש חסר שליטה לחלוטין. 

* מתי בסופו של דבר הוא הרגיש שוב בטוח. 

יש לתשאל בזהירות כדי לא להביא את הילד למצב של חוויה מחודשת של האירוע בטרם הוכנה המסגרת לכך ולהיות ער לכל ✓
סימן של מצוקה.



הערכת ההסתגלות לאחר האירוע –  !

פציעות פיזיות ונכויות – אם קיימות, איפה, כיצד מגבילות, כיצד מתייחס אליהן, כיצד משפיעות •

באופן חברתי, האם ניכרות לעין... 

סריקת סימפטומים –  •

* לא להשתמש בשאלות מכוונות עם ילדים צעירים כיוון שייתכן ומשתמשים בהימנעות והכחשה 

וכן כדי להימנע מריצוי. 

* עבור כל סימפטום לברר – מתי הופיע, משכו, מידת החומרה. עד כמה משפיע על חיי משפחה, 

חברה, לימודים, תחומי עניין ופעילויות. 

* לשים לב לשינויים בתחום הלימודי – נוכחות, בעיות למידה, כישלונות אקדמיים – להשוות 

למצב לפני האירוע. 

הורים ומורים נוטים להמעיט בערך הקשיים הפוסט טראומטיים. כמו כן, סימפטומים פנימיים •

ייעלמו מעיניהם. 

לבדוק הם מאפיינים התפתחותיים נפגעו (נסיגה התנהגותית, התפתחות פיזיולוגית והורמונלית •

או רגשית) 

יש לקבל מידע על תגובות המשפחה. •

יש לבקש מהילד לדרג את ההיבט המפחיד ביותר של החוויה הטראומטית•


