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סיכום הרצאתה של פרופ' צביה זליגמן תהליכי שכחה וזכירה בעקבות גילוי עריות" הכנס הארצי
ה- 15 של איגוד הפסיכיאטריה בישראל, 27.5.15

מה קורה לילד או ילדה שעוברים גילוי עריות? פרימו לוי אמר מי שנפצע נוטה לסלק את הזיכרון ולא
לחדש את הכאב. מי שנפצע דוחק עמוק את הזיכרון על מנת להיפטר ממנו או להקל על רגש האשמה

שלו.

ילדה שעברה גילוי עריות נחשפת לדברים שלא ניתן להעלותם על הדעת. יש מציאות שהנפש מסרבת
לעכל. לכן הדיווח על החויות האלה זהו דיווח של חוסר הגיון, תעתוע, פערים והיעדר. הנפגעת לא

מובנת.

ילדים נפגעי גילוי עריות עושים מה שהם יכולים כדי לא לדעת את האמת הביוגרפית הזאת. ידיעת
האמת שהם נפגעו קשה-קשה להם לשאת אותה. על מנת לשרוד פגיעה כזאת יש צורך במאמצים

נפשיים עצומים וזה כולל גם שעבוד תפיסת המציאות. הדבר כולל ניתוק מכל מידע בלתי נסבל. היות
והמידע מכאיב ומפיל אימה, אז על מנת לעמעם את הכאב ולא להרגיש את האימה יש ניתוק

מאינפורמציה. היות והילדה תלויה באביה והקשר איתו עדיין משמעותי אז על מנת לא לאבד קשר
משמעותי מתבצע הניתוק הזה. אלה מנגנונים דיסוציאטיביים. כך הילדה מתפקדת כאילו דבר לא קרה.

הדיסוציאציה מסייעת לנפגעים מבחינה זאת, אבל יש לזה מחיר של שיבוש קוגניטיבי של הזיכרון
שיבוש של התיעוד התודעתי של העבר, הצפה רגשית וחושית שאינה מאפשרת עיבוד מילולי של דיווח
מסודר ובהיר. לא מתאפשר דיווח סדור וליניארי כמו בדיווח על חוויות רגילות. הרישום במוח נעשה

בצורה מקוטעת פרגמנטאלית, ללא הקשר. המידע מקודד במנותק ממכלול החוויות המקודדות בהכרה
המודעת. תהליכים אלה מותירים חלק מהנפגעים [לא כולם] ללא ידיעה לגבי מה שבאמת אירע להם.
ככל שהטראומה חמורה יותר כך סביר שתהיה אמנזיה. לעיתים קרובות האמנזיה אינה מלאה לכן בני
אדם מדברים על איזה צל שלא ברור מהו. האמנזיה היא הפיכה יכולה להיות היזכרות עקב טריגר או
משבר או כפלאשבקים עפ פרגמנטיים סנסוטריים רגשיים וסומאטיים. המאמץ לא לדעת לא קורה רק
בילדות אלא גם בבגרות. היות ומפחיד מאוד להיזכר בזיכרונות כאלה, לעיתים יש מאבק של הנפגעת

לא לזכור. להכחיש את הזיכרונות שעולים. נפגעים ממאנים להאמין למה שהם נזכרים בו, הם מעדיפים
שהדבר שהם נזכרים בו יהיה בדיה או שיגעון.

מידת הדיוק של זיכרונות אלה אינה קשורה לשאלה אם הם היו רציפים או מודחקים. החוויה המדווחת
תתואר באופן לא סדור אלא מפוצל. הדיווח יבטא את הזעזוע. דוגמא: מטופלת מדברת על הקושי

להיכנס לאמבטיה והקושי לצאת אחרי שנכנסה. המטפלת: למה לאמבטיה? המטופלת: תמיד אחר כך
הוא שלח אותי לאמבטיה. המטפלת: אחרי מה הוא היה שולח אותך לאמבטיה? המטופלת: הוא היה
סוגר את החלונות ונועל את הדלת ואז ידעתי. המטפלת:  ואז ידעת מה? ואז באות הברות לא ברורות

התנשפות עיניים נעות מצד לצד.

יש עשרות אם לא מאות מאמרים שמראים שיש דבר כזה זיכרון מודחק. זיכרון מודחק הוא לא מונח
מתאים כי בהדחקה אדם ידע ואחר כך הדחיק. אם כבר זהו זיכרון מנותק אפילו לא בדיוק זיכרון. רוב

הנפגעים לא מגיעים לערכאות משפטיות לא מגיעים להתלונן. אין מחקר שמראה זיכרון כוזב של פגיעה
מינית.

סיכום הרצאתו של פרופ' אבי בלייך, "שאלות וסוגיות לגבי הרשעה על סמך זיכרון מודחק"  הכנס
הארצי ה- 15 של איגוד הפסיכיאטריה בישראל, 27.5.15

הנושא התחיל בארה"ב בראשית שנות התשעים אסכולה אחת טענה שזיכרון מודחק הוא לגיטימי ויש
אף שטענו שיש לזה אפילו אמת חזקה במיוחד. חיזוק מיוחד מעבר לרגיל. לינור טר טענה כך. כנגד זה
טענה אליזבט לופטוס. אנו מדברים על זיכרון ביוגרפי מודחק ומשוחזר ומצד שני על זיכרון משוחזר
שייתכן שהוא כוזב כלומר, הוא לא מבטא חוויות אותנטיות ממשיות. יש מחקרים של לופטוס ואחרים

שכאשר דוחקים בבני אדם להיזכר באירועים כאלה ואחרים להיזכר בסצנריו שהוכן ע"י החוקר
ומתמכים אותו ותופרים סביבו פרטים ביוגרפיים אמיתיים הנוגעים לאותו אדם, אלה פרטים שהושגו

מקרוביו, אז חלק מהאנשים [לא כולם] יאמצו את הזיכרון הזה.

יותר ממאה שנה מאז ייסוד הפסיכואנליזה נטען ומאוחר יותר גם זכה לאישוש מחקרי-מדעי שחלקים
מהנפש של האדם אינם מודעים. זה כולל גם זיכרון. יש מערכת זיכרון מובלע לרבות רגשי יש תבניות
פעולה שהאבולוציה יצרה אותם ואנו לא מגיעים להם. חלקים מהזיכרון האוטוביוגרפי יכולים להיות לא

מודעים לתקופות מסוימות ושניזכר בהם אח"כ. לא בהכרח הזיכרון המשוחזר יהיה אותנטי מושלם.
בדרך כלל הוא יהיה תמהיל של אמת, אותנטיות עם דברים לא כל כך אותנטיים.
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בתסמונת פוסט טראומטית יש פוסט טראומה מושהית. זו התעוררות למודע של תכנים שהיו מודחקים
בתוך הפוסט טראומה. יש אמנזיה דיסוציאטיבית הדבר מוכר בפסיכיאטריה הצבאית מאז מלחמת
העולם ה 1 כאשר חיילים הדחיקו את הסיטואציה לשנים. חלק נזכרו בהמשך ובהיזכרות הזאת אצל

חלק היה מרכיב כוזב.

אמת מדעית פירושה מתודולוגיה, הסתברות סטטיסטית, ממוצעים. אמת משפטית היא זירה ספציפית,
נסיבות ספציפיות ובחינה לגופו של עניין. כדי לקבוע האם אירוע מסוים קרה לאור ראיות נסיבתיות
למקרה נתון. המשפט הוא לא מתודה מדעית. לגבי השאלה האם היה או לא היה אירוע מסוים, אין

מתודה יותר טובה מאשר בית משפט.

ככל שזה נוגע לנפגעי עבירה מינית גם במחקרים פרוספקטיביים וגם רטרוספקטיביים לא נמצא
שזיכרון מודחק-משוחזר נופל ברמת מהימנותו מזיכרון רציף.

 

סיכום הרצאתו של פרופ' אלי זומר מתוך כנס ""זכרונות מודחקים והתיישנות בעבירות מין-לאן
פנינו מועדות?" , המרכז האקדמי שערי משפט, 28.5.15

המחלוקת היא בין שני נראטיבים.

אופציה א' נרטיב הזיכרון המודחק-משוחזר האמיתי : היה אירוע טראומטי הייתה לגביו הדחקה או
אמנזיה דיסוציאטיבית. בעקבות רמזי שליפה, טריגרים הזיכרון עלה למודעות וזה זיכרון משוחזר.

אופציה ב' נראטיב הזיכרון הכוזב-  לא היה אירוע, היה תהליך של סוגסטיה [השאה] כאשר האישה
מאמינה בדברים עליהם היא מדווחת אבל לא הייתה כל פגיעה וזהו זיכרון כוזב.

התופעה אמנזיה דיסוציאטיבית קשורה באירועי טראומה. ככל שגיל ההתעללות מוקדם יותר, גוברת
ההסתברות לאמנזיה, ככל שמשך ההתעללות ארוך יותר ככל שחומרת ההתעללות גדולה יותר וככל

שדרגת הקירבה המשפחתית לפוגע גדולה יותר.

כשהדיוטות חושבים על זיכרונות מודחקים הדבר נראה להם תמוה. אמנם בני אדם יכולים לשכוח
אירועים שקרו להם, חוויות שעברו אבל שכחה לא תהיה לגבי אירועים משמעותיים כמו טראומה.

כמו כן, יש ידע לגבי טראומות שטראומות מחוללות דבר הפוך מאשר שכחה. הפוסט טראומטי ידוע
כאדם רדוף זיכרונות יש לו פלאשבקים זה ידוע כתסמין מרכזי של פוסט טראומה. הטענה לאמנזיה

היא בעצם הפוכה למצב של זיכרונות פולשניים.

שאלה חשובה היא מי הם המומחים הרלבנטיים שבית משפט צריך להידרש עליהם כעדים מומחים
וכותבי חוות דעת לבית משפט?

האם אלה מומחי זיכרון? או שמא מומחי הטראומה?

חוקרי מעבדה בשנות השמונים ותחילת שנות התשעים טענו שלא ייתכן לשכוח אירועי טראומה ואחר
כך להיזכר בהם.

מנגד הייתה טענה קיצונית הפוכה ע"י קלינאי טראומה שאין להטיל ספק בזיכרונות טראומה ודיווחים
אלה יש להתייחס אליהם ככזה ראה וקדש.

קלינאי הטראומה אמרו שחוקרי זיכרון לא מבינים בטראומה ואילו חוקרי הזיכרון טענו שקלינאי
הטראומה לא יודעים מה זה מחקר בכלל.  וכך הויכוח נראה אז.

אבל המחלוקת יושבה. בישראל היא התעוררה לאחרונה אבך בסוף שנות התשעים היה מרתון דיונים
במימון נאט"ו בצרפת ישבו חוקרי טראומה, חוקרי זיכרון ,ישבו מטפלים ידועים והגיעו לקונצנזוס.  לא
קונצנזוס בתור מודוס ויוינדי כפשרה תן לי משהו ואני אתן לך משהו בתמורה, אלא קונצנזוס עקב חקר

הספרות המדעית.

הקונצנזוס היה שניתן לא לזכור אירועי טראומה וששיבושים בזיכרון לא ייחודיים לזיכרונות טראומה הם
קיימים גם בזיכרונות רציפים וגם במשוחזרים.

תופעת האמנזיה קיימת אצל חיילים בסרט ולס עם בשיר זהו סיפור אוטוביוגרפי. האדם השתתף בקרב
סברה ושתילה והייתה לו אמנזיה. לכל אורך הסרט הוא משחזר את הזיכרון שלו.

התופעה לא נדירה.

כל מחקר שבדק נפגעות התעללות מינית בילדות תועדו שם שיבושי זיכרון. כלומר, שהייתה תקופה
שהם לא זכרו את ההתעללות.

טראומה נפשית צורבת את הזיכרון בצורה שונה מאשר זיכרון רגיל.  הורמוני הדחק משנים את
האיברים במוח שתפקידם לעבד את נרטיב הטראומה. מצד אחד יש היזכרויות פולשניות של רסיסים

מצד שני אובדן זיכרון וקושי לזכור.

זה לא קורה במעבדה, לכן לא ניתן לקחת סטודנטים לתואר ראשון בפסיכולוגיה לעשות להם מחקר
זיכרון ולהקיש משהו מזה על זיכרונות טראומטיים. לכן המומחים הרלבנטיים הם מומחי הטראומה ולא

מומחי הזיכרון.

מה שזוכרים הוא מה שפעיל במקום במוח שנקרא אמיגדלה שמעבד את הפחד. זוכרים תגובות
פיזיולוגיות  לוקח להם זמן עד שהם מעבדים את הנרטיב, את הסיפור. בתחילה ייזכרו תחושות גוף,

דחפים, רגשות, רסיסי תמונות.

זיכרון טראומטי סביר שלא יהיה מפורט לגבי כל הפרטים. כאשר קורבן שוד בנק,  השודד מכוון לו
אקדח מה שיזכור פקיד הבנק זה לא את צבע החגורה שלו, צבע העיניים שלו, הוא מתמקד בקנה
האקדח זה מה שחשוב לו באותו רגע ולא מעניין אותט פרטים אחרים גם לא צבע השיער ומראה

הפנים.  כך גם בתקיפה מינית, אין זכירת פרטים כמו באיזה יום באיזו שעה,  אלא רק תיזכר המהות
של האירוע.

זיכרון מודחק שמשתחזר אינו הופעה של משהו יש מאין. המידע היה שם כל הזמן אבל הוא היה
ממודר, מופרד מההכרה המודעת לצרכים הגנתיים אבל הוא היה שם.  

בקליניקה נשים מדווחות על גילוי עריות לעיתים טוענות שהן דווחו דיווח כוזב ושיקרו ואחרי זמן הן
חוזרות בהן מהודאת השקר ואומרות שזה כן היה. זה חלק מהתופעה שיש מוטיבציה להסיק שהאירוע
לא התרחש.  קשה מאוד להכיר בכך שאבא שלי אנס אותי. ההתנדנדות בין הכחשת האירוע להכרה

באירוע זה חלק מהתופעה.
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מצבה הכללי של ישראל
זו תגובה לטענה במקום אחר לפיה
ממשלות ישראל קידמו רק מדיניות
הרסנית. לדעתי התמונה שצוירה

מוגזמת בה...

אינידקציות לכך שאדם נעלב ולא רק
נפגע אבל לא נעלב

בפוסט זה אדון בשאלה מהן
האינדיקציות לכך שאדם נעלב להבדיל

ממצב שבו הוא נפגע, אבל לא נעלב.
היחס בין...

אמצעי ביטחון סוציאלי, הטבות
אוניברסליות והטבות מיועדות.
אמצעי ביטחון סוציאלי: הטבות

אוניברסליות, הטבות מיועדות, הטבות
מותנות באמצעים ונזקקות והטבות

מותנות ב...

היעלבות בעקבות תגובה לדעות:
המשמעות של היעלבות ופגיעה עבור

הנעלב/ת
  הרבה פעמים בנות חווה ובני אדם
נעלבים ונפגעות כתוצאה מתגובות

שהם שומעים או קוראים על דעותיה...

טיפול פסיכולוגי, ייעוץ, מתן עצות
ותוכנית הרדיו של ורדה רזיאל-ז`קונט
  בדיון שהתקיים במקום אחר נטענו
מספר טענות על פעילותה של ורדה

רזיאל-ז'קונט בתוכנית הרדיו...

אמפטיה, משטור חברתי וניעור בני
אדם

  בדיון שהתקיים במקום אחר הוצע
שכאשר הורה לילדים מקטר ומתלונן

שמשימות ההורות קשות לו אז אפשר...

היחס הראוי לדוברי עברית
עילגת-חלק ב`

בפוסט הקודם התייחסתי לסוגיית היחס
הראוי לדוברי עברית עילגת  

.../http://www.tapuz.co.il/blog

היחס לדוברי עברית קלוקלת: בין
טהרנות לשונית- כוחנית לסובלנות
ברשומה זו אשיב לטענה שטענה

גולשת  במקום אחר לפיה כאשר אדם
שוגה בכללי השפה העברית בלי סיבה
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