
הכנס השני של הקליניקה להתערבות זוגית
להתמודדות עם פוסט טראומה

11.10.18, ט"בחשוון תשע' ב, יום חמישי



התכנסות9:00

דברי פתיחה וברכות9:15

ס  "ביה, רחל דקל' פרופ│על זוגיות  PTSDהשלכות של 9:30
לעבודה סוציאלית

דיון עם הקהל10:00

מר │PTSD-מעבר מהתערבות פרטנית להתערבות זוגית ב10:10
פסיכולוג קליני ומטפל זוגי ומשפחתי מוסמך, רון ניסים

-פסיכולוג קליני מומחה , חייקיןגל │CBCTסקירת מודל 10:30
מדריך

הפסקת קפה10:45

-ר יעל שובל"ד│ הצגת ההתערבות והדגמות מתוך מקרים 11:00
,  ומר רון ניסים, ס לעבודה סוציאלית"ביה, צוקרמן

פסיכולוג קליני ומטפל זוגי ומשפחתי מוסמך

סקירת ממצאים ראשוניים מיישום ההתערבות בישראל  12:15
ס "ביה, רחל דקל' פרופ│ודיון בסוגיות קליניות ומחקריות 

וצוות הקליניקהלעבודה סוציאלית 



השלכות של תסמונת פוסט טראומטית  
על הזוגיות

רחל דקל  ' פרופ
בית הספר לעבודה סוציאלית

אוניברסיטת בר אילן



הגדרת אירוע טראומטי לפי 
DSM-V

The person was exposed to death, threatened death, actual or threatened 
serious injury, or actual or threatened sexual violence.

Witnessing, in person or Indirectly, by learning that a close relative or 

close friend was exposed to trauma. 



תסמונת פוסט טראומטית  

חודרנות

זיכרונות או מחשבות הקשורים  , חדירה בלתי רצונית של תמונות, חוויה חוזרת 
.  לאירוע

הימנעות

אבדן עניין בנושאים בהם היה לנפגע , צמצום עניין בעולם החיצוני, קהות רגשית
.עניין בעבר

שינויים בקוגניציות 

.  לאחרים ולאירוע, בנוגע לעצמי

עוררות יתר

עצבנות  , קשיי ריכוז וזיכרון, רגישות לרעשים, דריכות יתר, הפרעות בשינה
.זעםוהתפרצויות 



השלכות התסמונת הפוסט טראומטית  
על המשפחה  

מעורבות פחותה עם בני המשפחה  , קושי בשתוף, קהות רגשית

תוקפנות וכעס העלולים להוביל לאלימות

צמצום החיים החברתיים  

ירידה תפקודית ניכרת בכל תחומי החיים  

קושי למלא תפקידים משפחתיים ותעסוקתיים



על יחסים זוגיים  השלכות
Riggs et al., 1998))פחות שביעות רצון מהנישואין 

(Dekel & Solomon, 2005; Taft et al., 2011)פחות אינטימיות 

Taft et al., 2007))שיעור גבוה יותר של אלימות פיזית ומילולית

לאחר מלחמות שונות ובתרבויות שונות  , הממצאים הללו נמצאו בארצות שונות

Ahmadi et al.,) 2011; Dirkzwager et al., 2005; Al-Turkait & Ohaeri, 2008; Klarić et 
; Lambert et al., 2012; al., 2012.)



הזוגבתולהתמודדותלכוחמקורות
העבר המשותף

המאבק וההתמודדות של בן הזוג

הבנות והתנהגויות חדשות שבן הזוג רכש כתוצאה מההתמודדות  
עם המצוקה שלו

ההתמודדות האישית של בת הזוג עם הקשיים והלמידה שלה על 
עצמה

Dekel, Goldblatt, Keidar, Solomon, & Polliack, 2005;  

McCormack, Hagger & Joseph, 2011



The Cognitive Behavioral Conjoint Model 
(Monson, Fredman, & Dekel, 2010)



האינטראקציה : המערכת הזוגית
ההתנהגותית

לעזור, לעשות עבור

במקום, לעשות בשביל

הימנעות זוגית

התאמת ההתנהגות שלהם "ולמעשה עוברים תהליך של –בת הזוג מנסים לסייע /בן
-" להימנעויות

להימנעות  עלול להיווצר מעגל של חיזוק ההימנעות של היחיד     והרחבת ההימנעות 
. זוגית



האינטראקציה : המערכת הזוגית
ההתנהגותית

יותר מצוקה פוסט טראומטית אצל הלוחם  

הביאה ליותר התאמה התנהגותית של בת הזוג     

שהביאה ליותר הימנעות של הלוחם חצי שנה מאוחר יותר  

(Campbell et al., 2016)



האינטראקציה הרגשית: המערכת הזוגית
יש קושי בזיהוי ובביטוי רגשות  , לאנשים הסובלים ממצוקה פוסט טראומטית

(Price et al., 2009.)

סימפטומים חמורים יותר של הימנעות היו קשורים לשביעות רצון נמוכה יותר  

.(Hendrix, Erdmann, & Briggs, 1998)מהתקשורת הזוגית אצל בת הזוג  

תווך על ידי רמת החשיפה עצמית  -הקשר בין המצוקה לאינטימיות אצל בנות הזוג 
.(Solomon, Dekel, & Zerach, 2008)של בן הזוג  



האינטראקציה: המערכת הזוגית
הקוגניטיבית

של , לאירועים טראומטיים יש השלכות שליליות על תפיסות העולם של העצמי
את  , האדם הנפגע תופס את עצמו כפחות טוב. אחרים משמעותיים ושל העולם

ומדביק את  --האחרים כאלו שקשה לסמן עליהם ואת העולם כמקום מסוכן  
בת הזוג/בן

היה קשר שלילי וחזק  , כאשר גברים תפסו את העולם כמקום פחות טוב ובטוח
יותר בין תפיסות העולם של בנות הזוג והמצוקה הפוסט טראומטית שלה 

(Monson, et al., 2009.)

המצוקה הפוסט טראומטית של שבויים הייתה קשורה לתפיסות שלילות יותר של 
היכולת לסמוך על אחרים והמקריות  , בנות הזוג לגבי ההערכה העצמית שלהן

(.Bronstein et al., 2015)בעולם 



המעבר בין טיפול פרטני לטיפול זוגי 
בתסמונת הפוסט טראומטית  

רון נסים 
פסיכולוג קליני ומטפל זוגי ומשפחתי מוסמך  

החוג לפסיכולוגיה  , דוקטורנט
אוניברסיטת בר אילן



וטיפול זוגיההתייחסותיותהגישות 

• "Couples therapy is a logical extension of the 
relational paradigm. Once we are committed to 
understanding people in the context of the key 
relationships that shape their psychological 
experience, it is but a short step to reorganizing 
the treatment format to include those key 
relationships" (Wachtel, 2014, p. 419).

טיפול זוגי ופוסט טראומה 15

16שלישי יום
אוקטובר 

2018



התערבויות זוגיות לטיפול בפסיכופתולוגיה  

(Baucom et al., 2014)
האדםשלהפסיכופתולוגיהבהבנת"הרפואימודל"העלהסתמכות•

.הבוגר

לנסותאולקבללאינדווידואללגרוםהיאהמקובלתהטיפולאסטרטגיית•

החברתיתהסביבהעלבלהסתמךופחות,החברתיתסביבתואתלשנות

.בטיפולבוולהיעזרלהשתמשכמשאב

ממסלולירידהאוכהסחהלהיתפסעלולבטיפולזוגבנישלהשיתוף•

והנושאיםהאינדווידואלעללפוקוס'הפרעה'כמעין,התקיןהטיפול

.לפתורצריךהואאותםהפנימיים

16שלישי יום
2018אוקטובר 
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בת  /השילוב של בן, וגם בפחות מוצלחות, גם במערכות יחסים מוצלחות

.הזוג בהתערבות נותן הזדמנות להשתמש בפרטנר ובקשר הזוגי כמשאב



?אולי טיפול זוגי דווקא–מצוקה פוסט טראומטית 

ט"מהתפלהחלמהלסייעיכולהזוגייםהיחסיםוטיבהזוגבתתמיכת•

(Renshaw, Rodebaugh, & Rodrigues, 2010).

להפוךעשויההזוגיותוכך,זוגיטיפולבמסגרתט"התפעללהקלניתן•

,Laffaye)להחלמהמשאב Cavella, Drescher, & Rosen, 2008).

:דוגמא•

• The Impact of Couple Therapy on Service Utilization

among Military Veterans (Madsen, Tomfohr-Madsen &

Doss 2016)

16שלישי יום
2018אוקטובר 
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כיצד מערבים את בן הזוג בטיפול בתסמונת  

?  פוסט טראומטית

16שלישי יום
2018אוקטובר 
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(Monson, Macdonald  & 
Brown-Bowers, 2012)



כיצד מערבים את בן הזוג בטיפול בתסמונת  

?  פוסט טראומטית

Disorder)להפרעהספציפיזוגיטיפול1. specific couple therapy)

Partner-assisted)הזוגת/בןבסיועהתערבויות2. interventions)

Generic)כללייםזוגייםטיפולים3. couple therapy)

Education)משפחהבנישלוחינוךעירוב4. and family-facilitated

engagement)

16שלישי יום
2018אוקטובר 
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(Monson & Fredman, 2012)



PTSD-התערבויות זוגיות ספציפיות ל 

 Emotionally Focused)רגש לטראומה -טיפול ממוקד•

Couple Therapy for Trauma( .)Johnson, 2002)

(. Strategic Approach Therapy)טיפול אסטרטגי •

(Sautter et al., 2009.)

 CBCT( .)Monson)התנהגותי -טיפול משותף קוגניטיבי•

& Fredman, 2012.)

16שלישי יום
אוקטובר 

2018
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(Monson, Macdonald  & 
Brown-Bowers, 2012)



כיצד מתייחסים לסיפור של הטראומה בטיפול 

?זוגי

החייםאתומשבשתהמפריעהחיצונית"יישות"כלטראומההתייחסות•

.הזוגיהקשרואת

וביסוס,והזוגהאינדווידואלחייעלהטראומהשלבהשפעותחוזרדיון•

.ההשפעותכנגדמשותפתזוגיתעמדה

.זוגייםסיפוריםלעודבמקביליסופרלעולםהטראומהשלהסיפור•

16שלישי יום
2018אוקטובר 
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גד

איים של 

בטחון



CBCT-סקירת מודל ה 

חייקיןגל 
מורשה להפנוט  , פסיכולוג קליני ומדריך

מפקד לשעבר של היחידה לתגובות קרב  ( מיל)ן "רס
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התנהגותית כאשר -התערבות זוגית קוגניטיבית

ט"מהפאחד מבני הזוג הוא סובל 

ט"התפשלובינאישיתהתנהגותית,קוגניטיביתתיאוריהעלמבוססת•

תוךורגשייםהתנהגותיים,קוגניטיבייםתהליכיםשמתרחשיםהטוענת

,Monson)זוגיים-דיאדייםותהליכיםהפרטאצלאישיים Fredman, &

Dekel, 2010).

:(ט"מתפהסובלהזוגבן)האישיתברמה•

.רגשיתוקהותהימנעות,חרדהמעגלי•

."תקועות"ומחשבותשליליותאמונות,בתפיסההפרעות•

:משותףהימנעותמעגל–הדיאדיתברמה•

.רגשיתבהבעהצמצום•

.המהנותהמשותפותבפעילויותהפחתה•

16שלישי יום
2018אוקטובר 
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התנהגותית כאשר -התערבות זוגית קוגניטיבית

טראומתית-אחד מבני הזוג סובל ממצוקה פוסט

•CBCT ל-PTSD75מפגשים שבועיים בני 15-מורכב מ

.  דקות

: ההתערבות כוללת שלושה שלבים•

והשלכותיו על מערכות היחסים  PTSDחינוכי לגבי -מידע פסיכו1.

.  ואסטרטגיות לקידום הביטחון הפיזי והנפשי במערכת היחסים

שיפור התפקוד הזוגי ועידוד התנהגויות מקרבות מצד שני בני 2.

.  הזוג

מחדש של מחשבות הקשורות בטראומה אשר משמרות את -הבנייה3.

.  וכן את הקשיים במערכת הזוגיותPTSD-ה 

26



הצגת התערבות והדגמות מתוך מקרים

צוקרמן-ר יעל שובל"ד
רון נסים



(  1-2פגישה )השלב הראשון

.הסבר על רציונל הטיפול•

PTSDחינוכי על ההשפעות ההדדיות בין -מידע פסיכו•

(.  הימנעות ותוקפנות)והתפקוד הזוגי 

:קביעת מטרות להתערבות הזוגית•

הפחתת המצוקה פוסט טראומטית•

שיפור התפקוד והעלאת שביעות הרצון הזוגית•

.למידת אסטרטגיות לסיוע והעצמת תחושת הביטחון בקשר•

28



(  7עד 3פגישות )השלב השני

.היחסיםלמערכת-'חיצונית'-שלישיתכישותPTSD-ההמשגת•

הקירבהלהגברתכאמצעיהזוגיתהתקשורתלשיפורמיומנויותתרגול•

.הרגשית

נמנעומהםאשר,ותחושותמצבים,מקומות,אנשיםשלרשימהיצירת•

.(חשיפהלמשימותבהמשךתשמש)PTSD-מהכתוצאהכזוג

המאפשרכליורוכשים"תקועות"מחשבותלזהותכיצדלומדיםהזוגבני•

.החשיבהאופןשלוהגמשההרחבה

המכוונתהחלטותקבלת/בעיותפתרוןמיומנותומתרגליםלומדיםהזוגבני•

.הזוגיתלהתנהלות

29



(8-15פגישה )השלב השלישי 

הפגישות מתמקדות בתפיסות המוטעות ובתהליכי החשיבה  •

. שצומצמו בעקבות האירוע הטראומטי

פתיחות  , מידת שליטה, אמון: הנושאים בהם עוסקים כוללים•

.  רגשית וקירבה גופנית

.הטמעת השימוש במיומנויות התקשורת•

(. במקום להימנע)תרגול היכולת הזוגית להיחשף ולשתף •

30



"תקועות"דוגמאות למחשבות 

Stuck Points

:זוגיות•

לידו אחרת הוא מתפוצץ" ללכת על ביצים"אני תמיד צריכה •

אני תמיד מפריעה לו•

.אני מרגיש כישלון בכל דבר שקשור לזוגיות שלנו•

:אמון•

.אני מרגישה שאין לי על מי לסמוך בעולם•

.אני סומך רק על עצמי בעולם הזה•

:שליטה•

.שליטה על המצב100%אני חייב להיות תמיד ב •

.  כשדברים יוצאים משליטתי קורים תמיד דברים רעים•
31



"תקועות"דוגמאות למחשבות 

Stuck Points

:אשמה•

.אני האשם היחיד בכל מה שקרה•

:פתיחות רגשית•

אם אני משתף אחרים ברגשות שלי הם בטוח ישתמשו בזה  •

לרעתי

:קרבה גופנית•

. כל קרבה גופנית קשה לי•

32



ה"במן"מת
אתאמפיריבאופןביחדלבדוקמוזמניםהם,כזוגביחדאוחדיםמ•

;שלהםהמחשבות

;ובתחושותבמחשבותומשתפיםלבשומתתנותניםהם•

גם,אלטרנטיבייםהסבריםאומחשבות,חלופיותמבטקודותנמעליםהם•

;העתבאותההגיונייםלאנראיםאם

'נגד'הואת'בעד'האתושוקליםביחדהחלופיותהמחשבותאתוחניםבהם•

;מחשבהכללגבי

;ציאותיתמ/אוזנתמהכישנראיתהמחשבהאתביחדבוחריםהם•

רגשההבלשינוייםמביאהזוחדשהמחשבהאיךלבשמיםהם,לבסוף•

;תנהגותהוב

33



התאמה תרבותית של התערבות זוגית  

התאמה תרבותית של ההתערבות הזוגית המשותפת  
להקשר הישראלי  

הישראלי  
שרה פרידמן   ' דר

בית הספר לעבודה סוציאלית
אוניברסיטת בר אילן



התאמה תרבותית

?מה



?מדוע

הנחת הבסיס היא  
שתרבות אחרת  

תזדקק להתערבות 
אחרת

רגישות לצרכים  
מקומיים

שינוי  –מחקרים 
תרבותי גורם  

לתוצאות יותר טובות  
(Smith et al, 2010)



?מה

שפה

מציאות  
מקומית

אמונות  
מקומיות



?כיצד

הכשרה  
והדרכה  

מתמשכת  
על  

המקרים  
הראשונים

תרגום  
הפרוטוקול



מסקנות וכיוונים עתידיים

בחינה מעמיקה של אמונות מקומיות•

בחינה מעמיקה של האספקטים הייחודיים של חיי  •

.זוגות במציאות הישראלית

מטפלים  )פרוטקולהיצמדות לעבודה על פי •

(מטופלים+



למידע נוסף

: אתר הקליניקה
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שובליעל ' דר: להפניית מטופלים
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