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דובאה ןמזה  תובקעב 

םיסנואה  תובאל  ןידה  םוי  עיגישכ  "
הלימ  ףא  ודיגת  אל 

טקשב  ובשת  ףוספוס 
זש *) ") הדליה לש  היכב  תועווזל  םוקמ  ונתתו 

תאירק רחאל  רבדל  רוסאש  הל  ריכזהל  דיפקה  סנואה  רחאלו  הריעצ  הדלי  התיהשכ  התוא  סונאל  גהנ  ןורוד  דרו  לש  היבא 
תא סנאש  באה  לש  ןידה  םוי  עיגהשכו  .הקיתשה  תומוח  תא  ץורפל  החילצהש  דע  דרו  הרבע  ךורא  ךילהת  .הטימה  לע  עמש 

יוליג איצוהל  ורהימ  םה  .הדליה  לש  היכב  תועוזל  םוקמ  ונתנ  אלו  טקשב  תבשל  וחילצה  אל  היצינגוקו  ןורכיזל  םיחמומה  ותב 
דחא טרפ  וניה  םולחהש  תורמל  הז  לכו  תבה  המלחש  םולח  לע  ססובמכ  תרושקתב  גצוה  ןידה  קספ  .ןידה  קספ  דגנכ  תעד 

הכ העיגפ  רחאל  היופש  ראשיהל  הדלי  לש  שאונ  ןויסינ  ךותמ  היבוברעב  םישמשמ  הקחדהו  ןורכיז  הב  המלש  העירי  ךותמ 
תא העגפנ , זאמ  הרבעש  הארונה  ךרדה  תא  תוטיהרב  הראתש  דרו , רודישל  התלע  ןידה  תערכה  הנתינ  וב  םויב  .השק 

הל הרמאש  תיגולוכיספה  תבוגתו  לופיטב , ףותישה  הרזעל , היינפה  תא  םידומילב , השקה  תורדרדיהה  המויאה , השגרהה 
לש תלוכיה  תאו  "ל , וחב םקתשהלו  קחרתהל  ןויסינה  םינמויב , הביתכה  היצאיצוסידה , תא  תוילפידא , תולאשמב  רבודמש 

ךלהמב םהב  וא  ןהב  יתלפיטש  םיעגפנו  תועגפנ  לש  םיבר  םירופיס  ולע  ישארב  .תנגומו  הקוחר  תאשכ  אקווד  רכזיהל  שפנה 
הקחדה תועצמאב  המויא , העיגפ  רחאל  םייחב  קובדל  שפנה  לש  הכרד  לע  רופיס  םימוד –  ךא  םינוש  םירופיס  יתדובע , תונש 
ידומיל לולסמ  תא  יתלחתהשכ  .הבורק  הרבח  וא  הרומ  ךירדמ , לש  ףותיש  לופיט , םינמוי , תומולח , היצאיצוסיד , השחכה , וא 

אלו טעמכ  .תינימ  העיגפ  תונברוקב  לופיטל  תיעוצקמה  יתוחתפתהמו  יתדובעמ  רכינ  קלח  שידקאש  יתבשח  אל  היגולוכיספה 
וללה םיגשומה  .ארקיו  רפס  תא  ונדמלשכ  תוירע  יוליג  לעו  הניד , תשרפב  הרות  רועישב  ונדמל  סנוא  לע  .גשומה  תא  יתרכה 

לע יתעמש  םילופיט  ירדחב  .יקוח  םחלל  וכפה  םה  תיגולוכיספכ  דובעל  יתלחתהש  זאמ  ךא  םיקיתעו , םיקוחר  יל  ועמשנ 
עבש רחאל  ימואלה  תורשה  ךלהמב  התוא  ופיצה  תונורכיזהש  הרשע  עשת  תב  הרענ  .תוהשומ  תויורכזיה  לש  םיבר  םירקמ 

תונש םירשעכ  רחאל.היבא  הב  עגפ  ובש  ליגה  עברא , ליגל  העיגה  התבשכ  הזפשאתהש  םישולש  תב  השיא  קותינ , לש  םינש 
תמחלממ םיעוריאב  רכזנש  לפוטמ  יתשגפ  .התא  דדומתהל  הל  היה  השקש  המצועב  התוא  ףוקתל  תונורכיזה  ולחה  קותינ 

תורכזיה ךילהת  יניע  דגנל  שחרתה  תובר  םימעפ  .הינשה  ןונבל  תמחלמב  תוברקה  לע  הבתכב  הפצש  רחאל  הנושארה  ןונבל 
.בזוכ  אלו  יתימא  ןורכז  לש  ותויהל  ןורכזה  יחמומד  אבילא  תויצקידניא  ההובג , ןוחטב  תמרבו  תוידיימב  ןייפואמ 

יתשגפש המ  תא  קיודמב  םאת  יתארקש  המ  .היצאיצוסידו  ןורכיז  המוארט , לע  הברה  תורפסה  תא  יתארק  בר  ללש  תאצומכ 
ךשמהב תונוש  תונחתב  סורקל  לוכיש  רכס  התוא , טטומל  םימייאמה  תונורכזה  דגנכ  רכס  תונבל  שפנה  לש  הנויסנ  - תואיצמב
ומיקהש םילתשומ  תונורכיז  רקחל  ןרקה  לע  םילתשומ , תונורכיז  לע  םיסומלופהו  םירמאמה  ועיגה  וז  תורפס  םע  דחי  .םייחה 

הכילה תודוא  תונורכיז  תלתשה  לע  םירקחמ  ןיב  רעפה  תא  בשייל  יתישקתה  .תוירע  יוליגב  םתוא  המישאה  םתבש  םירוה  גוז 
.תוירע  יוליגכ  תיארונ  המוארטמ  תונורכיז  ןיבל  ןוינקב ,  דוביאל 

ןורכיזה ירקוח  םיסנמ  עודמ  .ותמצוע  אולמב  דדחתמ  רעפה  טרופמהו , ךוראה  ןידה  קספו  יוושכעה  סומלופה  חכונל 
םלוא ותומכ  ןיאמ  בושחו  ןיינעמ  םוחת  אוה  ןורכיזה  רקח  ךכ ? לכ  הנוש  הדש  ןיבל  םרקחמ  םוחת  ןיב  חכב  רבחל  היצינגוקהו 

, המצע תורכזיהה  ירה  ןכ , לע  רתי  .המוארטה  םוחתב  ןורכיז  יכילהתל  םיביטאמרונ  םיבצמב  ןורכיז  יכילהת  םימוד  ןיא 
רחאל דיימ  עיפוהל  היושע  וז  הערפהו  תיטמוארט  טסופ  הערפה  לש  םימוטפמיסה  ךרעממ  קלח  םניה   flashbacksה

. DSM-5עיפומ ב רבדהו  חוכיוו  לכ  ןיא  ךכ  לע  .םינש  תכורא  הייהשהב  וא  המוארטה 
ידי לע  וכרעוה  םיקיודמ , םינותנ  לע  םינומאה  םירקוחה  הנגהה ,  ידעש  רבתסמ  ידוסיהו  קימעמה  ןידה  קספב  האירקמ 

בוש .םהיתונעטל  תוינכדע  תוירקחמ  תויאר  ואיבה  אלש  ןעטנו  הרטמ " תיחנומ  האירק  וקלש ב" ימכ  םיטפושהו  תוטפושה 
ךלהמב לתשוה  ןורכיזהש  ךכל  ןיכומיס  ואבוה  אל  .ןיכומיס  ואבוה  אל  הנגהה  ידע  תונעטל  יכ  לברא  תטפושה  תנייצמ  בושו 

בשחמב הייפצ  וא  רפסב  האירק  תובקעב  לתשומ  תויהל  לוכי  ןורכיזש  ךכל  םיירקחמ  םיכומיס  ואבוה  אל  יגולוכיספה , לופיטה 
וללכנ אל  ללכ  עדומ " תתה  לש  וחוכ   " רפסה ךותמ  הנגהה  דע  לש  ויתונעט  וססבתה  םהילעש  םיעטקה  .היזיוולטב  וא 

תויטנתוא תניחבל  יטירקה  ןחבמה  יכ  םינעוט  םיבזוכ , תונורכיזל  םיחמומה  הנגהה , ידע  תעגפנה .  הארק  התואש  הרודהמב 
תויצקודניא הלא  לברא  תטפושה  ירבד  יפל  .יתגרדה  אלו  ידימ  ןפואב  תישענש  תורכזיהו  ההובג  ןוחטב  תשוחת  אוה  ןורכיז  לש 
םיבלשמה העיבתה , ידע  םתמועל  .ההובג  ןורכיזב  הלש  ןוחטיבה  תמרו  תידימ  התיה  תורכזיהה  דרו –  לש  התודעב  תומייקה 

.םיינכדע  םירקחמ  לע  םהיתודמע  תא  וססיבו  םמוחתב  םיאיקבכ  וספתנ  תינילק , הדובע  םע  תירקחמ  הדובע 
.טפשמה םלועב  הליבק  היארכ  םיהשומ  תונורכיזב  שומישל  דגנתמה  תעדה  יוליג  לע  ומתחש  הלאמ  תחא  איה  ללה  רב  פורפ '

תררועתמה היטפמאה  ידי  לע  םהיתונקסמב  םיטומ  םיאנילקה  יכ  תנעוט  איה  תעדה  יוליג  לע  המתח  עודמ  ריבסמה  רמאמב 
הוושמ איה  .םיהשומ  תונורכיזב  םתנומאל  בר  לקשמ  סחייל  ןיא  ןכלו  םהילפוטמ , לש  הקוצמהו  תוללמואה  לומ  לא  םברקב 

תיב ןחבמב  הדמע  אל  וז  הנעט  םג  .תילאנויצארה  הבישחה  תלוכי  תא  דבאמ  ךכ  לשבו  םסוק  יטוטהלב  יובשה  להקל  תאז 
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וליאו תיעוצקמהו , תירקחמה  תויחמומה  תמרב  םגופ  וניא  רישע  ינילק  ןויסנ  טפשמה  תיבד  אבילאש  הארנ  .ןוילעה  טפשמה 
הריזה  " .תוססובמו תויגול  הבישח  יכרדל  הליבומ  חרכהב  אל  היצינגוקב  תקסועה  תילירטס  תירקחמ  הדבעמב  הדובע 

.לברא .  תטפושה  העבק  ןה " דח  אל  תיעדמה  הריזהו  תיטפשמה 
תוישונאו היטפמא  בלשל  תלוכיה  תודוא  הלאשה  םג  אלא  ןידל  ודמעוה  היבאו  תבה  תסרג  קר  אל  רבודמה  טפשמבש  הארנ 

.הרבחכ  ונלש  תוירסומה  תומרונה  בוציעב  הלא  לש  לקשמהו  תיעדמ , הבישח  םע 

הרישב  תינימ  העיגפ  לע  ןולא  לברא  תיגש  לש ד"ר  האצרהב  הנושארל  יתעמש  הזה  רישה  תא  *

שדח טסופ  לכ  םע  ןוכדע  ולבקו  םייונמכ  ומשרה  םתינהנ ?   | רבמבונ 2014 יעיבר 19  םוי  םסרופ ב ןהכ |  רדיו  תליא  תאמ :
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