
ה
ו ןויר

יל
ד

 :ה
זה

ד
ויונמ

 ת
ל

יר
 יופ

מ
ט

ר
וא

מ
ה

נימ
 יד

 יול
C
N

M
 M

A



ה
 ,ןויר

יל
ד

 ,ה
ו

יא
מ

וה
 ת

ניה
  ם

זה
ד

ויונמ
 ת

יי
וח

ויד
 ת

ל
צ

ימ
ח

 ,ה
  ,יוניש

יר
 ,יופ

ה
ת

פ
ת

וח
  ת

ו
ה

ע
צ

מ
 ה

ע
וב

 ר
נ

יש
.ם



םייח רצוי השיאה ףוג

  תיתועמשמ דאמ הפוקת
  ,תיגוז ,תישיא :הניחבמ
  ,תיתרבח ,תיתחפשמ
  ,תיפוג ,תינימ ,תיתד
תינחור

תוהמיאל רבעמ

תובושח תודימל

הנתשמ השיאה



�הדילל ביב�מ תווח תובר םישנ

  תור�ומ אל תומצועב יזיפ בא�

ה�ילש ןדבוא

ןולש� ,לו��ת ,הבז�א ,�ע� �תוש�ר

  תינפו� העי�פ

םינוא ר�וח

�ו� יומידבו ימצע יומידב הדירי

�ו�ב ,המצעב ןומא ןדבוא

הביב�ב ןומא ןדבוא

 תוומ דחפ וליפא ,לוד� דחפ



הרדגה�תישפנ המואר�

  ול םרוגה ,השק עוריא הווח םדא וב בצמ
  שפנב העיצפל

 :תואמגוד
תודליב החנזה ,השיטנ ,תוללעתה•
תינימ הפיקת ,סנוא•

םיסחי תכרעמב תומילא•

  הליפנ ,םיכרד תנואת•
הפצה ,הפירש ,המדא תדיער•

)תינימ אל( תיזיפ הפיקת•
תיתמוארט הדיל ,תיאופר המוארט•
רורט עוגיפ ,הפיטח ,יוניע ,המחלמ•



:יתמוארט עוריא לכל םיביכרמ2 שי

 הרומח העיגפ וא תוומ לש םויא םייק
םדאב

 דחפ לש הקזח השוחתל םרוג עוריאה
םינוא רסוח לש היווחו

"helplessness and hopelessness”



היופ� י�ל�ו �טל�נ י�ל� היווחה

��ינ�מ המו�רט� הרי�י י�ל� �ויהל הלו�י

  �וחמ עורי�ל ��חנ י�מו�רט עורי� �עפ
 ל� �ויה ��יל�מרונה �י�ונ�ה היווחל
  ��חנ �ייחה לע �וי�ו הרומח העיגפ
�י�מו�רט �ויהל לולע� עורי�ל

  ר��� �חוימ� הרומח �י�פנה העיגפה
ימו��פ��� ה�עמ ל� ה��ו� �יה
  ,ח�ר ,�ינימ �וללע�ה ,�נו� �ומ��נ�ו�מו

�רורטו יוניע ,המחלמ



:שפנ-ףוג השיגב
ץוויככ המוארט

  ,םיבצעה תכרעמב ץוויככ תמשרנ המוארט
  ,דלשב ,םיימינפה םירביאב ,םירירשב
  וליפאו ,םיאתב ,רוביחה תומקרב
.םימוזומורכב

  :מ האצותכ העקתנש היגרנא הניה המוארט
 ,השענ אלש השעמ ,המלשוה אלש העונת
 םרגש ידמ לודג םויא וא אטבתה אלש שגר
.הררחתשה אלש האיפק תבוגת



המוארט לש םיגוס3

�shock trauma(-םלה תמוארט1.

  �ו�ר�יהה לע �יי�מה ינו�י� עורי�
 ,י�מ רהמ �חר�מ� �י�פנה ו� �י�יפה
  �י�מ ��ח ו� י�מ ���ומ

 לע המו�ע�י�ו�ר�יה היגרנ� ��יוגמ
  ��וי�ה �ע ��ומ�הל �נמ

 ,עורי�ה רח�ל ��רפנ �ל היגרנ�ה ��
  �ורגל הלולעו  וג� העו�� �ר��נ �יה
��ימוטפמי�ל



-תיתוחתפתה המוארט .2

)developmental trauma(  

  תויעבמ האצותכ תוחתפתהב העיגפ
  .תורשקתהב תוכשמתמ
  תכרעמ לע היהת תירקיעה העפשה
 .הנומאה
.תיתנגה היהת תוגהנתה
  ,תוישיאב ,םיבצעה תכרעמב םייוניש
.חומה לש דוקפתו הנבמב



�complex trauma( תבכרומ המוארט .3

 ר�וחו !�מ�מ לו�ינ ל� ה��ו�

 ל� ו�ורמ �ח� �ו�נ ��� �ה� �י��מ
�י�פהל �לו�י יל�מ ללע�מה �� 
  �הו ריע�ה וליג ��ע �ה ,�וללע�הה
 י�יפהו יגולו�י�פה חו�ה י�רפה ��ע
��ו�מגו� ��ייטמר�ה  

  �ו�יר �ונחמ ומ� ללע�מה י�י� י��"

�ינימ �וללע�ה"

  החפ�מ� ���מ�מ �ומיל�"



  האיבמ )םיגוסה לכמ( תומוארט הרבעש השיא
:תוהמיאו הקנה ,הדיל ,ןויריהל התיא

הלד הכימת תשר ,תודידב

   םינתשמ םיבצמ םע דדומתהל הלש תלוכיב �ומא ר�וח

�וגל תורושקה תויווחמ תוששח

�ימ ירבאלו תוינימל ,תוימי�ניאל רושקש המ לכמ הדיל�

�לכולמ�כ �וגל תו�חייתהו �וגה יפלכ השוב�, ��םוגפ, ��ער,  
��םהו�מ, ��ליעגמ

ה�ילשב �רוצ םע דחי ה�ילש ר�וח לש השגרה

תויבי�פ ,תולת ,השלוח

תונפקות ,�עכ ,תוכירד

םישנאב �ומא ר�וח

םיבר םידחפ

תונברוק



PTSD- Post-traumatic stress disorder

�הר�גה

  �מרגנה ה�רח �ערפה
  עורי�ל הפי�חמ
י�מו�רט

  �ה�הל !י�ממ עורי�ה
הע�ו�ה �� ע�ע�לו

�ייח �רג�� הערפה �י

�ימי ��וחמ ר�וי !�מנ



Acute PSTD: 4 weeks – 3 months

Chronic PTSD: more than 3 months

Delayed Onset PTSD: symptoms 

show up 6 months after the event

(American Psychiatric Association)

  יתמוארט עוריא ירחא ,רגוב םדא ןב לצא

  ורבעי םימוטפמיסה בור ,לופיט אלל ,דדוב

  ןיא םא( תועגפנהמ85% לצא םייתנש ךות

)םיפסונ ןוכיס ימרוג



:PTSD לש םימוטפמיס

Intrusion

 לש םישלופ תונורכיז
 המוארטה

תורזוח תונומת

הלילב םיטויס

םויב םיקבשאלפ

  תישפנ הקוצמ

 תעב הדרחו ץחל
  םייוריגל הפישח
עוריאה תא םיריכזמש



 :PTSD לש םימוטפמיס

Avoidance

 תוחיש ,תובשחממ תוענמיה
 תורושקה תושגר וא
המוארטל

  ,םיבצמ ,תומוקממ תוענמיה
  םיריכזמה םישנאו תויוליעפ
המוארטה תא

תודיינו תויתעונתב הדירי

תורזו רוכינ תשוחת

םייבויח תושגר תווחל ישוק

דיתעה לע רבדל ןוצר יא



:PTSD לש םימוטפמיס ךשמה

Hypervigilance

תרבגומ תינפוג תוררוע

הניש תויעב

סעכ יפקתהו תונבצע

םימשא שופיח

הדימלו זוכיר יישק

תוכירד תשוחת

 תרבגומ הבוגת
םיימואתפ םישערל

ינימ עגממ תוענמיה



�PTSD לש םימוטפמיס ךשמה

םשא תושגר

  יתייפכ קו�יע
 המוארטב

  יקלח לש החיכש
 םייתועמשמ םיעטק
עוריאה לש

הביב�המ קותינ

  םירמוחב שומיש
םירכממ



Postpartum PTSD

� � �   הדיל תובקעב�

 תדלויה ייניעב תפקשנש

יתמוארט עוריאכ

)רקחמב יולת(2-7% לש תוחיכש

םימוטפמיסהמ קלחמ תולבוס25-35%



:Postpartum PTSD-ל םימרוג

 רבעב תיתמוארט היווח
)תודליב תינימ תוללעתה דחוימ(

 תלבקב הלועפ ףותיש רסוח
הדילל ביבסמ תוטלחה

  הטילש דוביא לש היווח

"Birth Rape”

  ןוצר עיבשמ אל באכ ךוכיש

 תויטרפ רסוח

דובכ רסוח

דחוימב השקו הכורא הדיל



םילפטמה ידי לע רכונמו רק סחי•
ת�פ�מ אל תישפנ ה�ימת•



קוניתל וא/ו המצעל-תוומ דחפ

Pre-eclampsia

PPH, השק הימנא

תינרישכמ הדיל

IUFDרבעב

יוצר אל/ןנכותמ אל ןויריה

 תלבק אללו שארמ הנכה אלל ץיחה ךתח
תדלויהמ תושר



�תופוחד תויאופר תויוברעתה

�ףוחד ירסיק חותינ

�NICU-ב זופשא ,גפ תדיל



:ןכתי תיתמוארט הדיל ירחא

קוניתהמ ,הביבסהמ קותינ

ןואכיד

 הקנהב תויעב

דוליי-םא רשק תריציב תויעב

תוהמיאל רבעמב תויעב

דולייל הדרחה תרבעה

Tokophobiaהדילמ דח��  

ת��ונ תדילמ תוענמיה

  תודבאתהל תובשחמ

דולייה חצרל תובשחמ



“This is not postnatal depression. These 

women have their birth experiences 

going around and round in their heads 

like video on a loop. They can’t switch 

it off. They are constantly reliving the 

trauma.”

Sheila Kitzinger (2000)



תודליב תינימ תוללעתה



 דלי תפתשמה תינימ תוליעפ לכ:הרדגה
 לגוסמ וניא וא םיכסמ וניאש רגבתמ וא
 ןב י"ע השענל תעדומ המכסה תתל
.רגובמ םדא

 תובכשו תויוברתה לכב תמייק העפות
.תוימונוקא-ויצוס

 ךותב תינימ תוללעתה( תוירע יוליג
 עגפנ תוחפשממ65%-ב :)החפשמה
12%3-5-ב ,םידלי23%2-ב ,דחא דלי
.םידלי



היגולוימדיפא

  תינימ תוללעתה הרבע םישנ4-3 ךותמ1
  .תרגבתמכ וא הדליכ וא ,הייחב
.החפשמה ךותב העיגפה6 ךותמ1

 םישנ לצא תודליב )CSA( ינימ לוצינ תוחיכש
.םירבגב רשאמ1.5-2 יפ

�-ו םירבגCSA-ב  םיפקותהמ96%  םישנ�
.)תוהמא כ!דב(

Brand, 2003 ,Psychiatric Clinics of North America



�ו�למ� ה�ליה �יווח

��   �י�גרו �י�יפ �וללע�הל ��רו

   �ו� לע הרימ��

  �י�ר�ח �ו�י���

  �י�חפ�מ ה�י���

 וגה �ולו�ג ��ירפ�

   �י�גר הנ�ה ר�וח�

  ��ה �ע �י�י�פ� �פלחה�

 החפ�מה �ומל� לע הרימ�ל �וירח��

  �יע�ומ י�ל� ��� י�גר�



תודליה ןדבוא•

ןומא לש המוארט•

תדמתמ תיזיפ תוכירד•

  הטילש ןדבואו םינוא רסוח•

  םיטקילפנוקמ תוענמיה•

 תואיצמה ןחוב שוביש•

  תואיצמל היזטנפ ןיב לובגה תריבש•

םייביטמרונ תוחתפתה יכילהתב שוביש•

:הדליה לע העיגפה לש תוכלשה



תישגר הקוצמ�

  םינוא ר�וח�

תודבאתה תונוי�ינ�

�וגב תועיגפ�

תרקובמ יתלב תינימ תוגהנתה�

לוהוכלא תייתש ,םימ��

תיבהמ תוחירב�

  הליכא תוערפה�

�תורגבתהה ליגב



 םישנה תייסולכוא
תודליב תוללעתה הרבעש

תודורפ ,תושורג ,תוקוור רתוי
ךומנ רתוי ימונוקא-ויצוס בצמ
  ,םיינפוג םימוטפמיס יוביר
 תכרעמב בר שומיש
 תועיבש רסוחו תואירבה
הנממ ןוצר
  ,ןטרס ,בל תולחמ רתוי

 םירבש ,תרכס ,תואר תולחמ
תומצעב
תלבגומ תימצע הנגה תלוכי
םיילילש םייח יעוריא רתוי



תויגולויזיפ תועפשה

  םיבצעה תכרעמ לש תינורכ רתי תוררוע
תוכירד-תיטתפמיסה

תצאומ תיבבל הבוגת

םירירש ץוויכ ,ןובאת רסוח ,הרוצע המישנ

םירבסומ אל םינורכ םיבאכ ,ךומנ שאכ ףס

הניש תוערפה

noradrenaline-וcortisol לש תויגולותפ תומר

ןוסיחה תכרעמב לש דוקפתב הדירי

)numbing( השוחת רסוח
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תוינימ לע תועפשה

ינימ יוריגו קשחב תוערפה

םירנטרפ יוביר

STD’s

���������	�	���
���������

��	����������	������������	�

���	������	������

Vaginismus, dyspareunia, vaginitis



תובשחמו תונומא

המשאהו המשא

הטילש רסוח

רחאבו ימצע ןומא רסוח

תוניוע

הייחד ,תושיגר

הביבסה ידי לע םינבומ אל

  םוקמכ הווחנ םלועה
ןכוסמ

תונברוק



ישגרה םלועה

ןואכיד

קותינ

תומוארט יוביר

תולובג רסוח

תויצלופינמב שומיש

revictimization



םירוה רותב

תוילילש םיסחי תוכרעמ

םהידלימ קותינ

הרוהכ הכומנ תימצע הכרעה

  םע םיתומיעב תויזיפ תויגטרטסאב שומיש
םידליה

גוזה ןב לש תורוההמ ןוצר תועיבש רסוח

תוחתפתה יבלש יבגל תיסיסב הנבה רסוח

החנזה ,FTT, colic :םע םידלי רתוי

אבה רודל המוארטה תרבעה



  ?המוארטה לגעמ תא רובשל החילצמ ימ

  אל ר�ובמ �דא ןב ידי לע תוכמתנש �ישנ
תודליה ןמ�ב ללעתמ

 יש�נ לו�י� ולביקש �ישנ

  ןב �ע הביצי �י�חי תכרעמב תואצמנש �ישנ
�ךמות �ו

תויבויח הקנהו הדיל ,ןוירה תויווח םע םישנ
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ןויריהה ןמזב םירגירט

 ןתשו םד תוקידב

תוילאניגו תוקידב

)"יל םיאור"( דנואס ארטלוא

 לפטמ אפורה םע םיסחי תכרעמ
)רדגמ ,תוכמס(

 רושיא אלל ןטבב תועיגנ

םייטרפ דאמ םיאשונ לע ירוביצ חיש

  ,םיידש תלדגה-ינוציח הארמב יוניש
  תוינימ ,ןטבה לש תוטלוב



יופירל רוקמכ ןויריה

  יוטיב ידיל אב ףוגה לש חוכ
םייח תריציב
  הלחתה לש תוימיטפוא
השדח
  "םלוכ ומכ" תויהל תורשפא
"תיתימא השיא" תויהלו

 תויהל אל-תודידבל ףוס
דבל
 ,יקנ אוהש ףוגב והשמ
רוהט ,שדח
ךשוחה ךותב רוא



PTSDהדילהו

  םישנא ידי לע לופיט ,םילוח תיב םע ישוק
  ףוגה לש הפישח ,תושרפה ,םד ,םירז

 תא ריכזמ( תוימינפ תוקידב םע ישוק
)העיגפה

םידחפ ,חתמ ,באכ םע תודדומתהב ישוק

)קותינ ריכזמ( יתיעב תויהל לוכי לרודיפא

'וכו םד ץחל ,םד תוקידב םע ישוק

תוכורא רתוי תודיל

םילודג רתוי םילקשמ

רושכמ תודיל רתוי

)םיביטקלא םג( םיירסיק םיחותינ רתוי



  םיריצהו ודרי םימה רשאכ"

 שיגרה םחרהמ באכה ,וליחתה

  הרידח לש באכה ומכ קוידב

 יתסנכנ .סנוא ומכ ,חוכב

 תעדומ קיפסמ יתייה .הקינאפל

 יל שיש תדליימל רפסל ידכ

 איה לבא ,סנוא לש םיקבשאלפ

 אלו ןויסינ תרסחו הריעצ התייה

".יל רוזעל הלוכי



הדילה ךלהמב םירגירט

6 תדימע ,בגה לע הביכש :תוחונת

  ריפש ימ ,האוצ ,ןתש ,םד :תושרפה

  ביאכמעגמ ,עגמ ,באכ :תושוחת

תועתפה

  לילצ ,לוק ,חיר ,הארמ

םילימ ,רוביד ןוט

דחפ ,םינוא רסוח ,הנכס ,תודידב :תושגר

    תפישח ,םוריע ,שובל :תועינצו תויטרפ רסוח

ןימ ירבא

לרודיפא ,םילזונ יוריע :תוינרדוח תויוברעתה

הטילש רסוח

קותינ ,הפצה ,הקינאפ

'וכו רטטק ,רוטינומ יטוח ידי לע הטימל קותיר



:"תיתיעב" תוגהנתה

  הטילשב ךרוצ

תולאש יוביר

תמזגומ תויביספ

תונברס

עגמ החוד

Disassociation

הלועפ ףותיש רסוח

היוקל תרושקת



יופירל תונמדזהכ הדילה

  תומילאל אל ,םייחל רושק עוריא הז
תוומל אלו

תויתרבחו תוישיא תויונמדזה הב שי



:הבוט הדילב

הטילש תלעבכ המצע תא הלגמ השיאה

הרזעו הכימת ,עדימ תלבקמ איה

המישמב החילצמ איה

יופירל רוקמ הווהמ קוניתה

שדחמ "תדלונ" איה

תיבויחותיתמצוע היווח הווח איה

תוער תועתפה ןיא



 היהת תוהמיאהש הלודג הווקת שי

:לש הבוט היווח

  םע דחי "השדח הלחתה"
אמיאכשדחה דיקפתה

רבעה תועיגפמ יופיר

  םע תחלצומ תורשקיה
 קוניתה

 םילאמרונ רתוי םייח

  ומכ" תויהל תונמדזה
"םלוכ



  תא םילעמה םיטנמלא-םיבאשמ

החלצהל יוכיסה

יוקיחל יבויח יהמיא םגד

  םירופיסל הפישח
םייבויח

 תיבויח הדיל תיווח

  תכרעמ ,ךמות גוז ןב
הביצי םיסחי

  תכמות הביבס



 ישפנ לופיט

  הדילל תישיאו תיתואיצמ הנכה

תוהמיא לגעמ תועצמאב תיתרבח הכימת

  ,הלוד ,אפור ,תדליימ( תיעוצקמ הרזע
  תוחא ,םוטרפטסופ הלוד ,הקנה תצעוי

)ס"וע ,רוביצה תואירב



 םישנ םע הדובעל תוצלמה
  הדילה ירחאו ןמזב ,ינפל

השיגר דאמ הרוצב הזנמנא תחיקל

 תיטאפמא הבשקה

PTSD לש םימוטפמיס יוהיז

 הטילש ןתמ

תועינצו תויטרפ לע תינדפק הרימש

םיבאשמ יוהיז

  םיישיא תונורתפ תאיצמו םיישיא םיישק יוהיז

 תויתריצי ,תושימג

 תושיגר ,תונלבס



ךלש תועדה תא "ףוחדל" אל רהזיהל

"ילאמרונ הז המ"

  םירורב דאמ תולובג לע הרימש

  אלו ןכ םיבצמ הזיא תולגל הל רוזעל
 הליבשב םיחונ

"וישכעו ןאכ"ב השיאה םע תויהל

יבויח יוקיחל לדומ תווהל

םירחא עוצקמ ישנא םע ץעייתהל



  הדילל תוני�מל תוצלמה
  תוצובקב

 תו�פל ויהיש בוט יו�יס שי הצובק ל�ב
 ועגפנש םיתש וא ת�א השיא
  �םהיי�ב תושק תומוארטמ

  םילולע יתרגש ןפואב םידמלנש םינ�ת
  תויודגנתה םילעמשםירגירט תווהל
 �סרוקה �להמב תודר�ו



  ,תופתתשה רסוח �תוחיכש תויוגהנתה
  �תומדרהו תונפקות ,םומעש

 םורגי םהלש םיכרצל תושיגר רסוח
 �הצובקב השק דאמ הריוואל

 תא ןובשחב תחקול ןכש הרומ
 המוארט לש הירוטסיה לש תורשפאה
  ,החימצל תויונמדזה רשפאת הצובקב
  �המצעהו קוזיח



 תחא ךרד ןיאש הצובקל ריהבהל יאדכ
 לדגל וא קונית ליכאהל ,תדלל הנוכנ
  וכרד תא אצמי דחא לכ .םידלי

.הלאה םירגתאב

 תא ןיכהל ,טרס הארמ תאש ינפל
  תתל בושח .ולש ןכותה יבגל הצובקה
  וא/ו םייניעה תא רוגסל היצמיטיגל
.טרסה תנרקה ןמזב רדחהמ התאצל

  הצובקה םע קודבל שי ,הנרקהה ירחא
.דחוימב םישק םינכת ויה םא



  תתל שי!םואינירפ יוסיע אשונב
 רושיאו אשונה םע ישוקל היצמיטיגל
�תושעל אל

תרושקת תריציל תוצלמה תתל יאדכ
  םע הלועפ ףותיש דדועתש הדיל רדחב
�#"���ינא" יטפשמ" תווצה

  תיתוכמס תומדל ךופהל אל תוריהז
 דאמ הברהל שי �הצובקה רובע ידמ
�תוכמס םע בר ישוק םישנא



  דדועל!היפרה יליגרת םידמלמ רשאכ
  םע ,דחא לכל המיאתמש החונת לכב שומיש
�תורוגס וא תוחותפ םייניע

  תוריהז ,באכ םע תודדומתה יעצמא אשונב
  תויהל" ,"רתוול" ,"ענכיהל" �םילימה םע
 תויהל םילוכי �"אובל באכל תתל"ו "יביספ
�יביטקא והשמ ףידע �תויתיעב

  ,תודילה ירחא בוש תשגפנ הצובקה רשאכ
  םירופיס תויהל םילולעש ןובשחב תחקל שי

 לש םייוטיב םע םיבזכאמו םידיחפמ ,םישק
�המוארטו ןואכיד ,סעכ



 םישנ םע הדובע

  איה תויתמוארט!טסופ

�שדוק תדובע

  עונמל איה התרטמ

  תולולעש תושק תויווח

  תא רימחהל

  תומייקה תומוארטה

�יופיר יכילהת רשפאלו

 קזח קיזחהל תבייח םישנ םע תדבועש ימ
 ,הדיל ,ןויריה לש םיכילהתבש הנומאב

תובר תויורשפא שי תוהמיאו הקנה

�המצעהו החימצ ,יופירל
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