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מפוסט-טראומה לתהליכי אבל1
ד"ר זאב וינר, פסיכיאטר

קיים גוף ידע מכובד המתייחס לתגובה הנפשית 
של הפרט ושל האוכלוסייה לנוכח מצב טראומתי 
שנוגע, בין היתר, לדפוסים רבים שמשכפלים 
את עצמם. קיימת התייחסות בספרות לפליטים 
ממלחמות או לנפגעי אסונות, אך לא כתוב בשום 
מקום מה קורה לאנשים שהמדינה שלהם נוטלת 
אותם ומעבירה אותם בהקשר פוליטי-אידיאולוגי 

טעון כל כך כפי שבמקרה שלפנינו. 
צריך ללמוד את מקרה ימית, אך 
לא ניתן לעשות גזירה שווה עקב 
הסיטואציה השונה. אנו מכירים 
דפוסים דומים – אך ישנה שם שונות 
גדולה. למשל, באחד הפורומים 
בפעילות של מרכז החוסן שנערך 

באתר ניצן – דיבר חלק מהאנשים על חוויה איומה 
וקשה, וחלק מהאנשים אמר שמדובר ביציאה 
ומן האיום על  יציאה מהטרור  מחושך לאור, 
החיים במקום שבו גרו. זו דוגמה אחת המצביעה 
שגוש קטיף איננו גוש אלא זרמים שונים ואנשים 
שונים. אין יישוב אחד דומה למשנהו, לאו דווקא 
בהיבט של התייחסות לדת ולאמונה, קיימת שונות 
שחייבים להקפיד שלא להחמיץ אותה, כדי שלא 

נתכנן אסטרטגיות שאינן מתאימות. 
מדברים על תסמונת פוסט-טראומטיתתסמונת פוסט-טראומטית – כולם 
חוקרים אותה ומשננים אותה. אך תסמונת זו, 
גם בהינתן מצב טראומתי היא בעלת שכיחות 
נמוכה. רוב האנשים לא ילקו בתסמונת הזו, אך 

רבים ואחרים ילקו בתסמונות אחרות שבהן צריך 
להשקיע – לדוגמה דיכאון. אין מחקרים שהתייחסו 
להשפעה של אירוע ספציפי של relocation. יש 
אנשים שמדברים על PTSD 40% ראשוני ועם הזמן 
התייצבות על 15%. עדיין מרבית האוכלוסייה לא 
נפגעת ועם הזמן רובם מסתדרים. מיעוט נשאר פגוע. 
אבל, ישנן תגובות שכיחות הרבה יותר של דיכאון 
ושל חרדה, ותלונות פסיכוסומטיות, 
תגובות שכיחות שגורמות לחוסר 
תפקוד. יש לשקול להשקיע את מירב 
המאמץ לא במודלים של תסמונת 
פוסט-טראומטית אלא במודלים 
דיכאוניות  תגובות  דיכאוניות מניעת  תגובות  של מניעת 
וחרדתיותוחרדתיות לאירועים כאלה, בהנחה 
שהן המכשול המשמעותי לחזרה לתפקוד קודם. 
מתוך מפגש עם האוכלוסייה, נראה לי, שהתהליך 
שהיא עוברת דומה יותר למודל של התמודדות עם התמודדות עם 
אבלאבל ולא מודל של פוסט-טראומה. הפלאשבקים 
או ההימנעות מופיעים פחות, ולעומתם עולות 

יותר תגובות אבל. 
מדובר באבל טראומטיבאבל טראומטי - מה זה? לא ברור באמת 
מהו ההבדל בין אבל לאבל טראומטי/פתולוגי–  
הבדל אפור ובלתי מוגדר בספרות. מה הופך אבל 
לטראומטי? האם הזמן? אם מישהו לא מתאושש 
לאחר תקופה האם הוא הופך לפתולוגי? יש כאלה 
שידברו על חצי שנה וכאלה שיגידו שנה. האם 
זיכרונות חודרניים הם עדות לפסיכופתולוגיה 

זהו סיכום הרצאה שנשא ביום העיון של בכירי שפ״י ב-18.12.05.  .1
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אובדן של אדם קרוב 
הוא תמיד טראומטי 
- זה דינו של עולם. 

אך תהליך כפי שעברו 
תושבי גוש קטיף אינו 

דינו של עולם.
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ההולכת ומתפתחת מתחת לאפינו? לא ברור. 
בדיכאון, חרדה או PTSD הדברים מוגדרים יותר 
מאשר בתהליכי אבל. ברצף של האבל והאבל 
הטראומטי ישנה אי-בהירות. האבל כאן נולד 
בנסיבות טראומטיות ובלתי שגרתיות. אובדן 
של אדם קרוב הוא תמיד טראומטי - זה דינו של 
עולם. אך תהליך כפי שעברו תושבי גוש קטיף 

אינו דינו של עולם. 
אלה המושגים שבעיניי ראויים להתייחסות בעת המגע 
עם האוכלוסייה. הסימפטומים שעליהם מתלוננים 
אנשים ביום בשטח באופן השכיח ביותר– כעס כעס 
ועצבועצב – נכס צאן ברזל של כל תהליך אבל. הם אינם 
מתלוננים באופן משמעותי על פלאשבקים וכד׳. 
אנחנו יכולים להטות את הכף לכאן או לכאן, גם 
דרך הסיוע שאנו מגישים לאנשים לאחר שקרה 
התהליך המקורי. כלומר הקליטה באתר ניצן, בתחומי 
הקו הירוק וכד׳ יכולה להיות גורם טראומטי משני, גורם טראומטי משני, 
נוסףנוסף, ופוטנציאל לכרוניפיקציה של הטראומה 

הקודמת. הוספת חטא על פשע. 
יש מרכיב נוסף – המודל רפואיהמודל רפואי – כיצד מונעים 
תחלואה נפשית עוד לפני שנולדה? לא ברור. לא 
PTSD כמו בחיסון רפואי.  יודעים איך למנוע 
עם זאת, מודל המניעה מספק לנו כלים להגיע 
לאנשים ולסייע להם – ניתן לראות זאת באמצעות 

הטבלה:

הקולטיםהמפניםהמפונים

לפני האירוע

במהלך האירוע

אחרי האירוע

הקולטיםהקולטים היו צריכים להיות אוכלוסיית יעד להכנה. 
יש להם תפקיד קריטי במניעת פסיכופתולוגיה 

עקב הטראומה. על שפ״י להתרכז בסדר עדיפויות 
המתייחס לכך. 

ישנם שלושה סוגי מניעה – ראשונית ראשונית – מיזעור  מיזעור 
לחשיפה – מי שלא נחשף למצב טראומטי איננו 
מפתח תסמונת פוסט-טראומטית וכד׳. ואילו יכולנו 
לעשות –היינו צריכים להמליץ על מזעור החשיפה. 
נאמר כאן כבר, שישנם ויכוחים אידיאולוגיים 
בנושא. אני, כאיש מקצוע אינני יכול להתגמש 
על-פי כל אידיאולוגיה. הקו האדום שלי הוא 
מזעור החשיפה המונע טראומה, ולכן הייתי צריך 
לדאוג שמינימום של אנשים ובעיקר של ילדים 
ייחשף2. אין האידיאולוגיה שלי כאיש מקצוע 
יכול להחליט שהוא  מצדיקה היחשפות. אדם 
רוצה לעשן, הוא יודע מהם הסיכונים, המחיר 
והמשמעות. אין אפשרות להגמיש את מזעור 

החשיפה ואת הנזק. 
אלמנט שני במניעה ראשונית – הכנה ותרגול. שני 
דברים שאפשר לעשות כדי למנוע את הופעת הבעיה. 
ברובד המניעה השניונית יש לאתר את הבעיה כמה 

שיותר מוקדם עם הופעתה ולטפל בה. 
והמניעה השלישוניתהשלישונית – לאחר שהבעיה הופיעה 

לאורך זמן – שיקום ומזעור של כרוניפיקציה.
ישנם כמה גורמים מכריעים במניעהבמניעה. אחד הגורמים 
הקריטיים הוא מנהיגותמנהיגות. איננו יכולים לחדור לקהילה 
כאנשי מקצוע אלא דרך המנהיגות המקומית. היינו 
צריכים ויכולים עדיין לחנך, להדריך ולהנחות את 
המנהיגות המקומית. יש לה תפקיד קריטי, מדובר 
ב- Grief Leadership - מנהיגות אבלמנהיגות אבל שתפקידה 
למזער חשיפה, למשל, של ילדים לקונפליקטים 
שמתגלים. תפקידיה העיקריים הם יציקת משמעות 

במצב שנוצר וטעינתו בערכים.
צרכים צרכים  בקיומם של  – ההכרח  השני  המרכיב 
אלמנטרייםאלמנטריים - אם אין קורת גג, מים לשתות, בגד 

הערת המערכת: שפ״י התלבט ארוכות בסוגיה זו עוד לפני ההינתקות. התפיסה שהובילה בפועל מפורטת בפתיח של ד״ר בלהה נוי, בעמוד 5.  .2
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ללבוש ומקום בכיתה - אין מה לדבר ולדון ברמות 
אחרות. הדאגה הראשונה היא לצרכים הפיזיים 

ואין לזלזל בחשיבותם. 
מידת הלכידות החברתית ביישובים שמעבר לקו 
הירוק הייתה שונה מהאחד לאחר. ציפינו, שאנשים 
עם רמת סימפטומים גבוהה יבקשו עזרה רבה יותר 
כי ״רע להם״ יותר. מסתבר שאין קשר. מדוע? 
ניסינו לבחון וראינו שרמת בקשת העזרה משתנה 
על-פי היישובים – אלה עם האחיזה החברתית 
הגבוהה ביקשו פחות עזרה. הערה אחרונה לגבי 
המנהיגות המנהיגות של שפ״י - אנחנו מעטים מול רבים. 
יש לנו מתווכים בשטח – ההוריםההורים. כאשר בהורים 
ניכרים סימפטומים רבים יותר גם בילדים הם 
ניכרים. צריך לארגן את ההורים, לטפל, להדריך. הם 
אינם המתווכים היחידים – גם העובדים, המנהיגות, 
כל מי שקולט את האנשים, כולל החיילים. צריך 

להכשיר כמתווכים (mediators) את האנשים 
באזורים שבהם נקלטו. אפשר להכשיר רבים כאלה 
ללא השכלה רבה. למשל, עובדי המינהל שנפגשים 

באופן אינטנסיבי עם האוכלוסייה. 

עדיין אפשר למנוע פגיעה שניונית ושלישוניתשניונית ושלישונית. 
צריכים להכשיר מתווכים (מורים, יועצים, מינהל 
ומשק של בתי-הספר – כל מי שנוגע לאוכלוסייה 
ואינו מתייחס דיי לתת-מודע). יש לסרוק (סקרינינג) 
את האוכלוסייה ולאתר את צרכיה, לקבוע את 
הפרופיל הטיפולי, כי אי-אפשר לטפל בכולם 
וגם אין צורך. נצטרך לעבוד במתווה שבו הצרכים 
הפיזיים של האוכלוסייה מסופקים. לצערי, ישנה 
עבודה רבה מדיי עם האוכלוסייה שהגיעה אלינו 

וסובלת מטראומטיזציה משנית.


