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העדר ההכרה והעדות  המאפיין הייחודי של פגיעה מינית בילדות כחוויה מכוננת זהות הוא •

.בחוויית החיים של הנפגעתלטראומה 

ומסיבות פסיכולוגיות נוספות כמו חורים  , פעמים רבות אין עדים חיצוניים לפגיעה וכתוצאה מכך•

גם אין לנפגעת ייצוג פנימי ותוקף  , הזדהות עם התוקפן, דיסוציאציות, בשל אופיו הטראומטיבזכרון

אחר  , לעיתים היא עסוקה במשך שנים בתהיות ובחיפושים אחר ההיסטוריה שלה. למה שקרה לה

פונקציית  רכיב אותו מכנה דנה אמיר , חסר לה רכיב משמעותי בנפש. ממשיזכרוןאחר , האמת

.  העד

התפיסה הקלינית לגבי טיפול בנפגעות היא כי יש ניסיונות אחרים לתת לה  , מאחר ולפגיעה אין עדים•

זוכרים ואף המטפלת נותנת עדות  ( דיסוציאטיביים)חלקים מנותקים מהתודעה , הגוף זוכר–עדות 

(.2004, זליגמן)לפגיעה בתהליך הטיפולי 



מטרת המחקר
אילן ובהנחייתה המופלאה של  -המחקר התקיים במסגרת החוג ללימודי מגדר באוניברסיטת בר•

.ס לעבודה סוציאלית"רחל דקל מביה' פרופ

,  לבדוק האם לכתיבה יש ערך ותפקיד במענה על הספקהיתהמטרת המחקר שלי •

,  והיום גם מעלות את זה ומפרסמות באינטרנט, האם יש סיבה לכך שנפגעות רבות מאוד כותבות•

,האם בזכות הכתיבה יש התמודדות טובה יותר עם הטראומה•

?ולמה•

ומה הכתיבה תורמת לגיבוש הזהות•

:  ובניסוח אקדמי•

ומשמעויותיה  , מחקר זה בדק את תפקידה של הכתיבה האישית כעדות לפגיעה המינית בילדות•

.  בבניית לכידות העצמי בקרב נשים צעירות אלו בתהליכי עיצוב זהותן

ואולי אם נבין את כל זה נוכל גם לחשוב איך להשתמש בתובנות הללו כדי לעזור לילדים בזמן  •

...(ועל כך בהמשך)או מיד אחריה או לנפגעי טראומות אחרות , הפגיעה



פגיעה מינית בילדות

או רק  , הנעשית באופן מעשי וגופני, פגיעה מינית בילדות מוגדרת ככל פעולה בעלת אופי מיני•

.  כלפי ילד או ילדה, מרומזת

עד  , לפגיעה יכולות להיות השלכות יחסית מצומצמות ויכול להיות שינוי מוחלט של אישיות הנפגעת•

(.1992, הרמן( )Complex PTSD)-טראומטית המורכבת -לכדי תסמונת הלחץ הפוסט



פגיעה בתנאי שבי

תנאי שבי מגדירים מצב בו  . תסמונת זו מתפתחת כתוצאה מהתעללות מתמשכת בתנאי שבי•

,  הוא הופך להיות תלוי בתוקף לכל צרכיו. הקורבן נמצא בשליטה מוחלטת של התוקף למשך תקופה

(.  1992, הרמן)מחשבתו וצרכיו הקיומיים של הקורבן , נפשו, והאחרון משתלט על גופו

,  בית ספר)במסגרת המשפחה או במסגרת אחרת העונה על תנאי השבי , התעללות מינית בילדים•

.Complex PTSDעשויה לייצר בטווח הארוך , (יחסי תלות אחרים, פנימיה

אשר בשל קוצר הזמן לא אפרט  )השפעות התסמונת על הנפש מורכבות מששה צירים עיקריים •

המקשה על החזקת זהות יציבה ומייצר חוויה של  לשינוי הפתולוגי בזהות רק אתייחס , (אותם

המהווה מרכיב מהותי  , האכזריספקזהו ה. בלבול בין דמיון ומציאות סביב הפגיעה והתרחשותה

.  בטראומת הפגיעה המינית בילדות



חוויה ללא עד–פגיעה מינית בילדות 

של הטראומה הנפשית היא העימות בין הרצון  הדיאלקטיקה המרכזיתודית לואיס הרמן אומרת כי 'ג

.  להכחיש מעשים נוראים ובין הרצון להכריז עליהם בקול רם

. בין שתיקה ובין צעקה

.ועל הכתיבה בטיפול בה( שם בדוי)טלילפני שארחיב על המחקר אני רוצה לספר לכם על 



.  מרחב העדותבפגיעה מינית הוא , הנפגע ולעיתים אף נהרס, מרחב נפשי נוסף

כותבת כי הספק המוטמע בנפשה הרכה של ילדה העוברת  ( 2004)זליגמןר צביה "ד

,  התעללות מינית על ידי אדם קרוב המבוסס על שלילת החוויה באופן קבוע

, לא רק שהוא לא מאפשר לה לגלות את מה שקורה לה לאף אחד

.לעצמההיא אף לא יכולה לגלות זאת 

(שם בדוי)נורית : דוגמא



(2013, אמיר)היעדרה של פונקציית העד 

,  יכולת לכונן חוויה של אניהילדיכזאת שאין לסובייקט , לנוכח סיטואציה ראשונית טראומטית מדי"•

,  מתאיינת פונקציית העד בנפש–וגם לא יכולת לחרוג ממצב חוסר הישע אל היכולת לספר סיפור 

(.  102' עמ" )ואתה גם היכולת להיות בעליה של החוויה



כתיבה כעדות  

,  מול הדף, המתחילה פעמים רבות כמסע פנימה, כתיבה אישית של נפגעות פגיעה מינית היא כתיבה פרטית•

לעיתים  . מתוך ניסיון להקל על הכאב ולהתמודד עם הפגיעה והשלכותיה, ללא צורך בקורא או בפרסום

.  כתיבה זו מבשילה לכדי פרסום ספרותי וכיום גם פרסום מקוון באינטרנט

.תופעת הכתיבה האישית של נפגעות רחבה מאוד בהיקפה•

שהם בעצם אותו הדבר ובאים  , ואני בטוחה שאלמלא הכתיבה והחלומות שלי, כתבתיתמידתמיד , וכתבתי"•

(.  8' עמ, 2002, ריד" )הייתי משתגעת, לי מאותו מקום



האם אפשר להמשיג תפקיד זה . אך במחקר עניין אותי למה דווקא הכתיבה ומה תפקידה הקליני•

?ביחס לעיצוב הזהות של אותן נפגעות גם בבגרותן

( Kohut, 1971)קוהוט . לכן ניסיתי להבין את המושג זהות ובחרתי בתיאוריה של קוהוט לשם כך•

הוא מתייחס לכך  , בונים את לכידות העצמי, מדבר על ארבעה תהליכים אשר מגבשים את העצמי

.כמלאכה מתמשכת והחלטתי לבדוק אם אמצא משהו מזה בכתיבה

מנגנוני הגנה , הקניית משמעות, ארבעת התהליכים של מלאכת ארגון העצמי הם התבוננות עצמית•

.ויחסי אובייקט



:ובאקדמית

:  שאלות המחקר•

כיצד טקסטים של כתיבה אישית של נפגעות פגיעה מינית בילדות מייצגים את ההעדר  .  1•

?את הידיעה ואי הידיעה ביחס לטראומה המינית, את חווית הספק מול התוקף, הטראומטי

?באילו אופנים הכתיבה האישית מייצרת תהליכי עדות עצמית לפגיעה המינית. 2•

של נפגעות פגיעה  ( cohesiveness)מה תפקידה של העדות העצמית בפיתוח לכידות העצמי . 3•

?(Kohut, 1971)מינית בילדות 



:  שיטת המחקר•

המחקר היה איכותני נרטיבי והמתמקד בטקסטים ספרותיים של כתיבה אישית אשר התפרסמו  •

-20טקסטים אלו נכתבו על ידי נשים בגילאי . באינטרנט באתרים הרלוונטיים לנפגעות פגיעה מינית

(.  12עד גיל )אשר נפגעו מינית בילדותן , 35

אשר עוסקים בנושאים  , טקסטים במגוון אורכים54לאחר פנייה כללית באתרים הללו נאספו ונותחו •

.חלקם נוגעים ישירות בפגיעה המינית וחלקם רק באופנים עקיפים, שונים

.נמנעתי מלצרף למחקר מטופלות שלי•



:ניתוח הנתונים

מתחום המחקר האיכותני נבחרה שיטת המחקר : התבסס על שיטות ניתוח ממספר תחומיםניתוח הנתונים•
,  (Riessman, 2008)המתמקדת באופן בן מסופר הסיפור ובדפוסים בעלי משמעות בטקסט , הנרטיבית

.  ומתחום חקר הספרות נבחרו קריטריונים ספרותיים לניתוח

של המחקר גובש מערך המשלב את שיטות הניתוח השונות במודל  בשלב הראשון : הניתוח כלל שני שלבים•
משיח  -תובל, ליבליך)תוכן וצורה , לניתוח נרטיבי של טקסטים כתובים המתבסס על מטריצה בין חלקים ושלם

,  (Braun & Clarke, 2006)הטקסטים חולקו ליחידות משמעות על פי שיטת הניתוח התמטי (. 2010, וזילבר
לפי קטגוריות  , האשכולות נותחו בניתוח דדוקטיביבשלב השני . וכונסו לאשכולות לפי משמעות מרכזית

,  הקניית משמעות: על בסיס ארבעת הפרמטרים של מלאכת ארגון מצבי העצמי של קוהוט, מוגדרות מראש
(.  אידיאליזציה ותאומות, שיקוף)מנגנוני הגנה ויחסי אובייקט , התבוננות עצמית

הניתוח הצורני לחלקים כלל קריאה צמודה : לחלקי הטקסטהמחקר כלל אף התייחסות , בנוסף על כך•
 & Foa, Molnar)ושתיקה המאפיינים נרטיב טראומטי קיטועיותוהתבוננות צורנית מדוקדקת תוך דגש על 

Cheshman, 1995; Romisch, Leban, Habermas & Doll-Hentschker, 2013 .)  הניתוח התוכני
וחילוץ תמות מרכזיות  ( Levi Strauss, 1963)לחלקים כלל זיהוי ניגודים בינאריים המהווים דפוסי עומק 

כלים אלו כללו התמקדות בדימויים  . תוך שימוש בכלים מעולם הפרשנות הספרותית, בטקסט והבנתן
,  (Lakoff & Johnson, 1980)ובמטאפורות כמקור מרכזי למשמעויות העומק הלא מודעות של הטקסט 

דמות המספר , אנר'ז)ובניתוח הצורני והתוכני לשלם אף התבוננות על מבנה הסיפור , בכותרות והיעדרן
(. כיוון העלילה, קוהרנטיות, זמן)ועל רצף והמשכיות העלילה ( ונקודת השיא בסיפור



:ממצאים

אבל יש  , לסדר אותם לכלל אמירה ברורה לא היה קל, כמו שאתם מנחשים נמצאו המון ממצאים•

.כמה נקודות חשובות שאשמח לחלוק אתכם

,  נמצאו שלוש תמות עומק משותפות מרכזיות אשר חזרו על עצמן בצורות הניתוח השונות, ראשית•

.  זיכרון מול שכחה ודיבור מול שתיקה, חיים מול מוות: הן מבחינה תוכנית והן מבחינה צורנית

אך נמצא כי הם אינם רק מנוגדים זה לזה אלא מבטאים את  , ניגודים אלו מהווים קצוות של צירים

או  זה לא רק דיבור –זמניות של חוויות מנוגדות -את הבו, הדיאלקטיקה של הטראומה המינית

.  שתיקהוגם אלא דיבור , שתיקה



בניתוח הדדוקטיבי ניתן היה לראות כי המרכיבים המשמעותיים ביותר ללכידות העצמי אותם  •

.  ומתן המשמעות( רפלקציה)מספקת הכתיבה הם האפשרות להתבוננות עצמית 

היתה, גוף וזהות מגדרית והעצמי, הזכרוןהכוללת בתוכה את נושא , התבוננות עצמיתהקטגוריה •

.  הבולטת ביותר

כאשר לכתיבה נמצא תפקיד מרכזי במתן  , הקניית משמעותהקטגוריה השנייה בחשיבותה היא •

יחסית מצומצמת ונמצאה  , יחסי אובייקט, הקטגוריה השלישית, לעומת זאת. משמעות לטראומה

ועמה ביטויים  , נמצא כי הבדידות מאוד נוכחת. התייחסות מועטה לאובייקטים מיטיבים בטקסטים

,  פחד, חוסר שליטה ובלבול, עלבון ובושה, ייאוש וחוסר אונים: נוספים למצוקה והשלכות הפגיעה

תמות אלו לא התאימו לקטגוריות של קוהוט לגבי לכידות העצמי  . סיוטים והמשיכה למוות, אלימות

. ובמובן מסוים הן מדברות את העדרה של הקטגוריה הרביעית של מנגנוני ההגנה



(:33, ליאור)דוגמא לטקסט , התבוננות עצמית
.                 

       6 

,                     

        

...)                           ( 

.                 

       33 

,                 

         

...)                         ( 

            

             



(29, ורדית)דוגמא לטקסט , הקניית משמעות

ברור שיש את הדברים הרעים  . אולי יש משהו בכל מה שקרה שבא ללמד אותי משהו על החיים"...•

אבל יש גם דברים  . אל תהיי תלויה באף אחד וכאלה, (בעיקר על גברים)אל תסמכי על אנשים –

שאף  , אני טובה בגן בלזהות את הילדים האלהבאיךשחלק אני רק מתחילה לראות למשל , טובים

שאפילו אמא  , לי גםשהיתהושיש להם בעיניים את ההשתוקקות הזאתי , אחד אחר לא רואה אותם

..."שלהם לא שמה לב כשהם מסתכלים עליה בעיניים האלה



אך מול כיוון חיובי  , אמנם רוב הטקסטים כללו את הקטגוריות של התבוננות עצמית והקניית משמעות•

הסתבר  . בהתייחסות למטאפורות והדימויים בטקסט נמצא ממצא מפתיע ומעניין, תוכנית-זה מבחינה תמטית

בחלקם הגדול  –רוב המטאפורות והדימויים אשר נמצאו בטקסטים מייצגים את החוויה הטראומטית כי 

ובחלקם הקטן יותר מבטאים ( מטאפורות ודימויים קשורים לטראומה64)טראומה -הם מבטאים חרדה ופוסט

ניסיון לכנס אותם לארבע הקטגוריות הללו של תהליכי ארגון העצמי . את ההתמודדות עם הטראומה וההחלמה

לארבעת הקטגוריות  " בכוח"הכנסתם . אשר הורגש ממש כהתנגדות של הטקסט, של קוהוט נתקל בקושי גדול

טראומה  -ביטויי פוסט: הצלחתי לכנס אותם לשני אשכולות עיקריים. הללו אמרה ויתור על חלק ממשמעותם

;  של פירוק והתפרקות ושל הצפה וטביעה, של אלימות, של היבלעות, הכוללים דימויים של רגשות שליליים

של אגדות  , של התבוננות בעבר, הכוללים דימויים של רגשות חיובייםביטויי התמודדות עם הטראומה ו

היו אף תשעה טקסטים ללא דימויים ומטאפורות  . ופנטזיה ודימויים לכתיבה כדרך להתמודדות עם הטראומה

.כלל



היא הקשר בין מה שנאמר או נעשה , לפי פרויד המטאפורה היא גשר אסוציאטיבי בין הגלוי לנסתר•

( what is said or done)  לבין מה שנחשבwhat is thought).)

למטאפורה ולדימוי  היא נזקקה , הסקתי כי כאשר הכותבת נגעה בחומר הטראומטי עצמו בכתיבתה•

.  כגשר

השימוש במטאפורות ובדימויים בתהליך עיבוד הטראומה מאפשר מרחק מהאירוע הכואב אך ללא  •

אלא דווקא באופן המערב את השומע ומכאן את העד לטראומה באירועים הקשים  , ניתוק רגשי

,(Lakoff & Johnson, 1980) ולתפיסתי אף בין חלקים מנותקים ודיסוציאטיביים  .

המטאפורה מהווה מרחב תרפויטי המאפשר אינטגרציה וחיבור בין חלקים שונים של סיפור החיים  •

Keller-Cohen & Gordon, 2003).)



שפת הטראומה
בהתבוננות המוקפדת בשפת הטראומה ובמתח בין שתיקה  , הכתיבה הטראומטית בולטת במיוחד בניתוח הצורני לחלקים•

(.  שהשתתפו במחקר54טקסטים מתוך 43)המתבטא הן תוכנית והן צורנית ברוב רובם של הטקסטים , לדיבור

קיטועיות, למשל. מה שאפשרי פחות בדיבור, מבחינה צורנית בלטו שימושים שונים בשפה ובהיעדר אשר ניתן להמחיש בכתיבה•

.  ובין השמעת הקול וסיפור העברוהעבר בין מחיקת הטקסט , במהלך הטקסט ממחישה את הקונפליקט בין שתיקה ובין דיבור

בייחוד ביחס לאזור טראומטי בשפה  , משמשים ברבים מהטקסטים כתחליף לדיבור הגלוי)...( כמו שלוש נקודות סימנים גרפיים •

פנימי המוחק את מה שלא " צנזור"ניתן להבין זאת כמו הפעלה של . הגוף והזהות הנשית, המעשה המיני, כמו איבר המין הנשי

.  או המתנגד לדיבור הגלוי ולשבירת השתיקה (Rogers et al., 1999)ניתן להיאמר 

פיזור של מילים בודדות  , רווחים גדולים בין בתים של שיר, בדףאזורים ריקים לעיתים התנגדות צורנית זו לובשת צורה של •

היעדר של שימוש בסימני  . של רסיסי טקסט המושלכים על דף לבן, מה שיוצר תחושה של פירוק פרגמנטרי, מוקפות בריק ויזואלי

,  במוסכמות תחביריות ולשוניות המהוות סימנים מוסכמים הבולטים בהיעדרם, במילות קישור, (אף בסוף הטקסט)פיסוק 

גם מחוברת וגם מפורקת  , גם נוכחת וגם מנותקת, אני גם מדברת וגם שותקת–ממחישים את הקונפליקט ביתר שאת 

(.2019, על המורכבות עם השפה קראו אצל הברון)גם מדברת בשפה אבל גם מתנגדת לה , ודיסוציאטיבית



שם דממההיתה

ובתוכה

אין יותר

אני



(:ורבים נוספים)בעקבות ממצאים אלו 

ומקדמת את הידיעה כמענה לספק האינהרנטי שמייצרת פגיעה מינית  זיכרון -סוכןניכר כי הכתיבה מהווה •

בשלב הראשון . המחקר מצא כי קיים קשר בין הידיעה לבין אפשרות החיים(. 2012, חיים-בר)בילדות 

אל העצמי הכותב והעצמי  ( 1963, לפי ויניקוטהאינקוגניטו)הכתיבה מוציאה לאור מחשכת העצמי הפנימי 

.  בזאת נשברת השתיקה ומתחיל דיבור, מתחילה להיווצר עדות, בכך. הקורא

המתבססת על יכולת הכתיבה לשאת הן את  , כי אם התרחשות ספירלית, הדיבור איננו תמיד תהליך לינארי•

הדימויים והמטאפורות  . לרבות בעזרת דימויים ומטאפורות, הדיבור והן את השתיקה או את הדיסוציאציה

אך נגיש , של חומר טראומטי הנגיש לכותבת באמצעות גשר זה של חשיבה מטאפורית" קפסולות"מכילים 

פחות לחלק המארגן והמתארגן שלה המשתקף בתמות ובטקסטים אותם ניתן היה לחלק לקטגוריות של 

ניתן להקיש מכך על חשיבות שילוב הטיפול בכלים של הבעה ויצירה בטיפול  . מלאכת ארגון מצבי העצמי

לצורך עיבוד אזורי הטראומה אשר לא תמיד נגישים מילולית לעצמי  , בנפגעות פגיעה מינית בילדות

".המתארגן"



הניגוד הבינארי  , של החיים ושל המוותזמנית-הבוהכתיבה מהווה מיכל המאפשר את התקיימותם •

זמניות  -הכולל את הבו, הכתיבה מאפשרת את ביטוי המאבק הזה.המוביל שנמצא ברוב הטקסטים

להפוך את העצמי לנרטיב ברור יחד עם  , ללכד, את הצורך העמוק לארגן-של הניגודים השונים 

הכתיבה מהווה כלי המאפשר בנייה  . אך אשר חי בתוך הכותבות, הנובע מהטראומה, הצורך לפרק

,  פסיכוטית פחות)בצורה מאיימת ומסוכנת פחות , של נרטיב והכלה של השתיקות בתוכו

.  מהחיים עצמם( מאיינת פחות, דיסוציאטיבית פחות



תרומתו התיאורטית והקלינית של המחקר

מחקר זה אף מראה לדעתי כי עבור נפגעות פגיעה מינית בילדות לא מספיקה פסיכותרפיה  •
על בסיס תמות מאורגנות כי אז הנפגעת עלולה למצוא את עצמה לבד עם שלל  , המתמקדת בשיחה
יש משמעות לביטויים ועיבודם של הדימויים והמטאפורות  . טראומטיות" קפסולות"הדימויים המהווים 

.  כמו ביבליותרפיה וטיפול באמנות, באמצעות כלים של טיפול בהבעה ויצירה

המחקר אף תורם להבנת ההתמודדות העצמית והצמיחה מטראומה המתאפשרת בזכות הכתיבה  •
טראומטית  -נושא הצמיחה הפוסט. או לא נעזרו בו, האישית גם לנשים אשר לא הגיעו לטיפול נפשי

ויש ערך קליני רב בהתבוננות של  , טראומה-הוא נושא מרכזי כיום בשדה המחקר העוסק בפוסט
גם  , טראומטית-על תרומת הכתיבה לצמיחה הפוסט, ובהתבוננות נוספת במחקרי המשך, מחקר זה

.  בקרב נשים אשר לא עברו טיפול פסיכותרפי

כמובן מחקר זה תורם אף לשדה המחקרי בתחום הביבליותרפיה להעמקת ההבנה של כוחה  •
תרומה תיאורטית זו חשוב לתרגם גם  . ובקרב נפגעי טראומה בפרט, התרפויטי של כתיבה בכלל

למשל כתיבה של ילדים בזמן הפגיעה עצמה  , להמשך המחקר לגבי כתיבה אישית לאחר טראומה
התערבות מבוססות  תכניותוכן ליצירת , נפגעי טראומות אחרות, וכמובן כתיבה אישית של מבוגרים

טראומה תוך דגש על תהליכי התבוננות עצמית  -ביבליותרפיה לאוכלוסיות נוספות הסובלות מפוסט
.טראומטית-ומתן משמעות אשר נמצאו במחקר זה בלב ההחלמה מטראומה והצמיחה הפוסט



,  שיר סיום טיפול

(19בת )הודיה 



!תודה על ההקשבה


