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(COUNTER-TRANSFERENCE)העברה נגדית 
(FREUD, 1917)

העברה
של המטופל למטפל  לא מודעת ונוירוטית תגובה 

נגדית-העברה
המטפל למטופל  רוטית של תגובה לא מודעת ונוי

של טיפול פסיכולוגי שנובעת מחוותיו  בקונטקסט
הפרטיות של המטפל



(VICARIOUS TRAUMATIZATION)טראומטיזציה עקיפה

(McCann & Pearlman, 1990)

מהתייחסות תהליך שחל  בקרב המטפלת כתוצאה "
לניצולת שחוותה אירועים טראומטיים ומביא  אמפתית

לא רק בקונטקסט הטיפולי  לשנויים בסכמות הקוגניטיביות 
"של המטפלתבחייה הפרטיים אלא 

בתחושת הביטחון , בתפיסת עולמה, בחוויית העצמי"
ברוחניות ובמשמעות שנותנת  , במערכות היחסים, והמגונות

"המטפלת לעולם החיצוני והפנימי



(Compassion fatigue)תשישות חמלה (/STS)לחץ טראומטי משני 
Figley, 1995))

הנובעות(סימפטומים)תגובות התנהגותיות ורגשיות "
על אירוע טראומטי שנחווה על ידי אחר משמעותי  מהידיעה

מופיעות  –לאדם שסובל מטראומה מהרצון להעניק עזרה או 
לא רק בקרב בני המשפחה וקרובים כי אם גם בקרב אנשי  

הסימפטומים שמתפתחים מהאינטראקציה  . מקצוע מסייעים
טראומטית משנית  -להפרעה פוסטעם הניצול עלולים להביא 

(SPTSD ) דומה לראשונית(PTSD)

שחיקה+ טראומטיזציה משנית –(CF)חמלתיתתשישות 



?  ההבדל בין טראומטיזציה משנית לעקיפה

הסימפטומים  הוא על משניתטראומטיזציה הדגש ב•
שחוותה המטפלתטראומטיים-הפוסט

בסמכות הוא על השנוי טראומטיזציה עקיפההדגש ב•
שעברה המטפלתהקוגניטיביות הפנימיות ובעולם הפנימי



(Burn-out)סימפטומים של שחיקה 
Maslach & Jackson 1983; Pines, 1993))

של משאבי ההתמודדות של  בדלדול כרוני תהליך הכרוך 
מחשיפה ממושכת למתח ועומס נפשי  מטפלות כתוצאה 

:ומתבטא בארבע רמותלמהות העבודה ואופייה הקשור

תשישות מנטאלית

אדישות, ריקנות, ציניות, תחושה של מרירות
תשישות רגשית

תיקוותיותחוסר , עצבנות, דיכאון, תחושה של ייאוש

תשישות פיזיולוגית
מחושים, עייפות כרונית, חוסר אנרגיה

תשישות התנהגותית

ביצוע לקוי, אי עמידה בלוזים, חיסורים, איחורים



טראומטיזציה משנית ושחיקה

שחיקה

מתפתחת באיטיות

מתאפיינת בייאוש

אין חוויות פולשניות 

מרירות וציניות 

אדישות

יחסים קונפלקטואלים

טראומה משנית

מתפתחת במהירות

מתאפיינת בחרדה ואימה

חוויות פולשניות

הימנעות וקיפאון

דריכות

הימנעות מיחסים

חוסר אונים

חוסר תיקוותיות

דיכאון

תפקוד ירוד

עצבנות

עייפות ומחושים



המכניזם המסבירים לנו לכולנו יש פוטנציאל לפתח  
סימפטומים  של טראומה עקיפה  



המח המשולש

מח זוחלי

מח יונקי 

מח אנושי–קורטקס 



Sources of behaviour היחסים בין המח הקדום והחדש–מח מורכב ובעייתי

מח קדום
'וכד, סקס, סטטוס, בטחון, הגנה, תזונה–דחפים

( 'סיפוק הנאה וכד, עצב, פחד, כעס)–רגשות 

('כניעה וכד, קיפאון, בריחה, תקיפה)–התנהגות

מח חדש
מנטליזציה, רומינציה, שפה, העתידראית , תכנון, דמיון



?כיצד הדחפים והרגשות מארגנים אותנו

שלושה  מערכות לוויסות רגשי ביולוגיות

( Threat and self-protection)איום והגנה עצמית 1)

(Drive and resource-seeking)הנעה השגת משאבים ( 2

(Soothing and affiliation)הרגעה והתחברות ( 3
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מערכות לוויסות רגשי

מערכת ההנעה

שאיפה, הצלחה, צריכה

Dopamine

מערכת התרעה

הגנה וביטחון

HPA/Serotonin

סיפוק, התרגשות

חרדה ודחיה, כעס

נוחות, רגיעה

מערכת ההרגעה

בטחון וחיבור בינאישי

Opiates/Oxytocin



יחסי הגומלין בין מערכת האיום והמערכת המרגיעה

איום
מערכת  
מרגיעהההרגעה



סביבה ביקורתית או פוגעניתלמה קורה לאנשים שנחשפים 
? (בין אם באופן ישיר או עקיף)

השגיות
הרגעה

והגנה עצמיתאיום 



אנו צריכים לשאוף ליותר איזון בין מערכות הוויסות הרגשי

מוטיבציה ותפקוד

טוב יותר הרגעה

עצמיתוהגנה איום 
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עוצמת  

הדחק

זמן

רומינציות
את  לדמיין

הרע מכל עצמית-ביקורת 

מח ישן

האיום והזברה–התפקוד של המח החדש לעומת הישן 

מח ישן

מח חדש



?מהו המכניזם הביולוגי שגורם לתגובה האמפתית

(mirror neuron)המראה ניורוני



Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain SciencesEmpathy and Compassion in Society, London  2012 Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences

חמלה ומצוקה אמפתית, אמפתיה

אמפתיה

חמלה

מצוקה אמפתית

רגש שמכוון כלפי האחר

רגש חיובי

חברתית-מוטיבציה פרו

רגש מכוון לעצמי

רגש שלילי

הימנעות



?שכיחות טראומטיזציה משנית ושחיקה

כיבוי אש  וכוחות הביטחון , צוותי חרום, מחקרים נעשו בקרב אנשי הצלה וחילוץ•
מצביעים על שכיחות של טראומטיזציה משנית ושל שחיקה ברמה

( 14.2-3.5%)%הטווח נע בין -נמוכות יחסית 

(Alexander & Wells, 1992; B   eaton & Murphy,1995; Greene, 2001; Hodgkinson & Stewart, 1991; 
Industrom & Lundin, 1982; Jonnson et. al., 2003; McCarroll, Ursano, & Fullerton, 1993;

(Solomon & Berger, 2008; Straker & Mossa, 1994;Tucker et. al., 2003) 

לחץ ,הצביעו על רמות שחיקה( בעקר אחיות)מחקרים בקרב צוותים רפואיים •
בקרב קבוצות ספציפיות  33- 12.7)%וטראומטיזציה משנית בינוניות הנעות תעסוקתי 

.64.8- 27%)%הוספיס ואונקולוגיה טווח רחב וגבוהה יותר , מיון

(Aiken et.al., 2002; Alacacioulug et.al., 2009; Alexander, 2009; Berger & Gelkopf, 2010; Demicri et.al., 
2010; Dominez-Gomez & Rutledge, 2008Grunfeld et..al., 2000; Hooper et.al., 2010; Kovacs et.al., 2009; 
Papadotou et. al., 2009; Poncet et. al., 2007 Sabo, 2008; Schimizunati et.al., 2008; Sheler et.al., 2009)

גבוהה של  -הצביעו על רמה בינונית( סים"עו)מחקרים בקרב אנשי בריאות הנפש •
ורמה גבוהה במיוחד בקרב  )18.5%-42.1%)טראומה משנית ושחיקה הנעות בטווח 

(24%-82%)אלו שעבדו עם נפגעי התעללות פיזית בילדים בטווח 

• (Boscarino, Figley, & Adams, 2004; Cohen, Gagin & Peled-Avram, 2006; Cornille & Meyers, 1990; 
Jenkins & Baird, 2002; Pearlaman & Saakvitne, 1995; Pearlaman & Mac Ian, 1995; Schauben & 

Frazier, 1995; Simon et. al., 2000) 



–שלהםהמשמעותייםהחייםתחומיביןתמרוןבאמצעותמתמודדיםהמקצועאנשי•
.ועבודהבית

ומגלישה,המטפלשלהאישילעולמוהמטופלמעולםתכניםחדירתעםמתמודדים•
.אלותחומיםשניביןגבולותשימורמוללביתהעבודהמןרגשית

(האישילנרטיבחיבור)השלכתיתלהזדהותלהביאעלולהאלימות•

מודחקותחוויות)טראומטיזציה-רהלעורריכולהאלימותעםהמפגש•
(מהילדות

כלפיהמטפלמצדשיפוטיות,ביקורת,כעסלעורריכולהאלימותעםהמפגש•
.והתוקףהקורבן

עלולהמקבילסטטוס,דומהגיל,זההמגדרבשלהמטופלעםיתרהזהות•
.במטפלתעקיפהלפגיעהלגרום

עלולאישייםוהביןאישייםהתוךגבולותשלהוויסותביכולתשליטהאובדן•
(שחיקה)וניתוק(עקיפהטראומטיזציה)יתרלהזדהותלהוביל

אתשמותירהבילדיםלהתעללותמיוחדתרגישותהמטפליםלמרבית•
המטפלתעלחותמה

פנומנולוגיה בעיתית בעבודה עם נפגעי עברה
זוהר לביא ורוני ברגר  



?מה ניתן לעשות בכדי למנוע טראומטיזציה משנית

אסטרטגיות ברמה האישית

(תזונה וספורט, שינה)שמירה על איזון גופני •

('חופשות וכד, תחביבים )איזון בין עבודה לחיים פרטיים •

(דתי או חילוני–ביטוי לעולם ערכי )מתן תשומת לב לצרכים רוחניים •

טיפוח חמלה עצמית•

, יוגה )גוף . ע, מיינדפולנס, וואגליתנשימה )עצמי לתחזוקפתוח טכניקות אישיות •
(שיתוף, כתיבה, הרפיה, (מכון/פילטיס או ריצה, י'טאי צ



העצב התועה–הווגוסעצב 



תרגיל נשימה



?מה עוד מסייע להרגיע את המוח הקופצני

Mindfulness קשיבות

באופן  " כאן ועכשיו"תשומת לב להיא התהליך של מתן קשיבות
(גישה סקרנית וידידותית)שיפוטיות וללא רצוני

זין-קאבטון 'ג



?באופן קבועקשיבותמדוע כדאי לתרגל 

:הקשוריםשינויים מבניים באזורים 
 קשבההגברת

  שיפור בזיכרון

  העלאת הוויסות  רגשי

  הגברת הקישוריות בין שתי ההמיספרות

 ההזדקנותהאטת תהליך

Telomere



!בואו ונתרגל–יאללה דיברנו מספיק 
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?מה ניתן לעשות בכדי למנוע טראומטיזציה משנית

אסטרטגיות ברמה האישית

(תזונה וספורט, שינה)שמירה על איזון גופני •

('חופשות וכד, תחביבים )איזון בין עבודה לחיים פרטיים •

(דתי או חילוני–ביטוי לעולם ערכי )מתן תשומת לב לצרכים רוחניים •

טאי  , יוגה )גוף . ע, מיינדפולנס, וואגליתנשימה )עצמי לתחזוקפתוח טכניקות אישיות •
(שיתוף, כתיבה, הרפיה, (מכון/פילטיס או ריצה, י'צ

ארגונית/אסטרטגיות ברמה המקצועית

(בלימודים ובכניסה לעבודה)מתן מידע על טראומטיזציה משנית ועל גורמי סיכון •

התאמת ציפיות לגבי המטופל ומציאת משמעות בעבודה•

איתור  תקופתי של טראומה משנית ושל סכמות קוגניטיביות בעייתיות  •

('סוג מקרים וכד, כמות מקרים, שהות בעבודה)מינון עומס העבודה •

גבולות ואחריות אישית, הדרכה עם דגש על ציפיות•

אוורור תקופתי של איש מקצוע חיצוני•

הציוותיתפעילות לחיזוק הלכידות •

(Networks, buddy system)פתוח רשתות תמיכה מקצועיות •



סכום

השפעות רגשיות והתנהגותיות  הממצאים מצביעים בברור כי ישנן •
ילדים נפגעי עברהעל אלו שבאים במגע עם  קצרות וארוכות טווח 

מאלו שנחשפים  35%-25%-י הממצאים יש הסתברות ש "עפ•
ו  /באופן מתמשך לאוכלוסיות אלו יפתחו טראומטיזציה משנית או

שחיקה

מרבית הנחשפות אינן מודעות להשפעה העקיפה של החשיפה על  •
מערכות  ועל ( דכאון)הנפשית , (תחלואה)בריאותם הפיזית 

(.גירושין)בינאישיות 

למנוע טראומטיזציה משנית ושחיקה בקרב  אפשר כדאי וצריך •
האחריות היא אישית וארגונית–הנחשפים לאוכלוסייה זאת 

(  מינון ואיזון+ חמלה ומיומנויות התמודדות , קשיבות)עבודה עצמית •
הם המפתח למניעה וסיפוקועבודה מקצועית וארגונית 



לא  , כשאתה עושה זאת. עשה את הדברים שבאים מהלב"
לא תשתוקק לדברים של מישהו  , לא תקנא, תתאכזב

אתה תהיה המום מכל הדברים שתקבל , להיפך. אחר

"בחזרה
2003, אלבאוםמיץ , ימי שלישי עם מוריי

!תודה לכן על ההקשבה


