
37 מקבץ כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי כרך 24 / גיליון # 2 /  דצמבר 2019

שזירת EMDR להנכחת משאבים בעבודה קבוצתית עם נפגעות תקיפה 
מינית

סיפור הגיבורה בשישה חלקים
נעמי רביד ודורית סגל

אחד האתגרים המרכזיים שניצבים בפני נפגעות תקיפה מינית במסגרת התמודדותן 

והתחושה  מצוקתן,  שמסבה  בבדידות  כרוך  שונות  ברמות  הפגיעה  חוויית  עם 

והבין־אישיים מדולדלים. מודל של טיפול קבוצתי שפיתחנו  שמשאביהן האישיים 

ביקש לסייע בנקודה זו למשתתפות למצוא את הכוחות, האומץ והתמיכה הדרושים 

 EMDR טיפול  במסגרת   AIP-ה תיאוריית  של  יישום  מציג  שפיתחנו  להן. המודל 

גש״ר  תיאוריית  על  המבוסס  חלקים״  בשישה  “סיפור  תרגיל  עם  בשילוב  קבוצתי, 

מאח״ד של להד.

של  הבסיסי  בפרוטוקול  להשתמש  מאפשר  התיאוריות  בין  והדמיון  ההקבלה 

של  והמשאבים  הכוחות  את  המבסס  החלמה  תהליך  של  הנעה  לצורך   EMDR-ה

המשתתפות תוך כדי עיבוד והקהיה של הקושי. השימוש ב-EMDR בשלב ההכנה 

ורשת תמיכה  וליצור מאגר משאבים משותף  מאפשר לקבוצה להתבסס, להתחבר 

הדדית. הכוח של הקבוצה, המלווה בתחושת השייכות המתהווה, עוזר למטופלות 

לממדים  ההחלמה  תהליך  את  מרחיבה  בקבוצה  העבודה  ההחלמה.  בתהליך  לנוע 

אלה  וכל   - ויצירה  הבעה  ומוזיקה,  תנועה  ויצירתיות,  סקרנות  ומשחק,  קשר  של 

מאפשרים לקשר המרפא להתהוות, ומעניקים תחושה של תוכן ומשמעות. העבודה 

השגחה  וכן  מלווה,  הנחיה  הכולל  מוגן  במרחב  בהחלמה  מאמנת  השיתופית 

ומודלינג של המנחות ושאר המשתתפות. כך נוצרת במרחב הבטוח של ההחלמה 

הקבוצה  ובתוך  המנחות,  ובין  בינן  עצמן,  ובין  המשתתפות  בין  סינרגית  תנועה 

כמכלול.

את צורת העבודה על פי מודל זה מדגים המאמר דרך תיאור של קבוצת תמיכה 

ונפגעי  לנפגעות  הסיוע  מרכז  עם  בשיתוף  שהתקיימה  מינית  פגיעה  לאחר  לנשים 

המתוארת,  הקבוצה  של  אחד  מפגש  מתאר  המאמר  והצפון.  בחיפה  מינית  תקיפה 

ומדגים את השימוש שעשתה במודל המוצע.

AIP, גש״ר מאח״ד, משאבים,  EMDR, טיפול קבוצתי, סיפור בשישה חלקים,  מילות מפתח: 
פגיעה מינית
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נעמי רביד היא פסיכותרפיסטית, עובדת סוציאלית קלינית, מאמנת, מטפלת EMDR ומדריכה 
מוסמכת, מנחת סדנאות, בעלת ניסיון של כמעט שלושים שנה בטיפול בנפגעות תקיפה מינית. 

ריכזה את תחום הסיוע והנפגעות במרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית בחיפה. 
 

EMDR מוסמכת  דורית סגל היא עובדת סוציאלית, קרימינולוגית קלינית, מטפלת ומדריכת 
סדנאות.  ומנחת  מדריכה  וקבוצתי,  פרטני  בטיפול  שנה  מעשרים  למעלה  של  ניסיון  בעלת 

מומחית בטיפול בטראומה בכלל, ובטראומה מורכבת ופגיעות מיניות בפרט.

מבוא 
גיבורים  של  סיפורם  אחר   )2013( קמפבל  ג'וזף  התחקה  הפנים״,  אלף  בעל  “הגיבור  בספר 

תיאורו  ועוד.  ארתור  המלך  קרישנה,  ישו,  משה,  אברהם,  בודהה,  כמו  מוכרים  מיתולוגיים 

הראה איך לכל אלה יש סיפור משותף בעל מבנה עלילה דומה, שאותו כינה “מונו מיתוס״ - 

מסע הגיבור. מולי להד )2006( מציע מודל מקוצר של מסע גיבור או גיבורה דרך כלי שהוא 

מתאר כ״סיפור בשישה חלקים״. במאמר זה נציג אדפטציה שערכנו לתרגיל זה בשילוב עם 

גישת EMDR במפגש של קבוצה לנפגעות תקיפה מינית.

מודל  על  מבוססת   EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing)-ה תרפיית 

הזיכרון  שרשתות  המניח   ,)Adaptive Information Processing( אדפטיבי  מידע  של  עיבוד 

בעוד   .)2019 ולבבי,  )אורן  שלו  הנפשית  לפתולוגיה  או  לבריאות  בסיס  מהוות  האדם  של 

שעיבוד אדפטיבי של הזיכרון מוביל לבניית משאבים והרחבתם, עיבוד לא אדפטיבי מוביל 

וכולל  האדם,  חיי  לאורך  שנאגר  מידע  מכילות  הזיכרון  רשתות  פתולוגיה.  של  להתפתחות 

ואמונות(, רכיבים  וכד'(, רכיבים קוגניטיביים )מחשבות  )תמונות, צלילים  רכיבים סנסוריים 

רגשיים )פחד, שמחה וכד'( ורכיבים תחושתיים )כאב, רגיעה וכד׳(. מכלול הזיכרונות מעצב 

את האופן שבו חווה האדם את העולם ומפרשו, וכן את התנהגותו. הפרט לומד ללא הפסקה 

בעלות  זיכרון  רשתות  של  להתפתחות  מובילה  זאת  מתמשכת  ולמידה  חייו,  חוויות  מתוך 

תבניות מורכבות יותר ויותר. תבניות אלו, המבוססות על חוויות העבר, מנחות את הפעולות 

של האדם בהווה, ומשמשות לו כבסיס לראיית העתיד ותכנונו.

יעילותה במגוון רחב של תלונות  אינטגרטיבית שהוכיחה את  היא שיטת טיפול   EMDR

מראים ששיטת  רבים  מחקרים   .)2003 )אורן,  וחרדה  לטראומה  היתר  בין  הקשורות  נפשיות 

רגשיים  שינויים  לחולל  טראומתיים,  זיכרונות  של  מהיר  לעיבוד  להביא  מסוגלת   EMDR

וקוגניטיביים יציבים, ולהביא להקלה ניכרת בסימפטומים גופניים והתנהגותיים. 

לפי מודל AIP, הפגיעה הטראומתית מייצרת דפוסי קשר ותקשורת המתבטאים בדריכות, 
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קושי לתת אמון, וקושי להרגיש שייכות )Solomon & Shapiro, 2008(. דפוסים אלו מופעלים 

על ידי תת־מערכת העצבים הסימפתטית, המתעוררות במצבי לחץ ומכינה את הגוף למאבק 

או נסיגה בהתאם לתגובת “הילחם או ברח״.

ומחסור,  משברים  קשיים,  לנוכח  שגם  הנחה  מנקודת  יוצא  הרב־ממדי  החוסן  מודל 

לראות  מציע  הוא  ואתגריהם.  החיים  מצוקות  עם  להתמודד  מצליחים  האדם  בני  רוב 

שכל,  גוף,   - אופנויות  שש  של  ייחודי  כצירוף  פרט  כל  של  ההתמודדות  סגנון  את 

ילדותו את דפוס  ומניח שכל אדם מפתח משחר   - ודמיון  רגש, מערכת אמונות, חברה 

ההתמודדות הייחודי לו. המודל מתבסס על התפיסה כי משבר מתפתח לאחר שניסיונות 

הדחק.  תחושת  את  להפחית  מצליחים  שאינם  משום  כושלים  ממצוקה  להיחלץ  חוזרים 

אדם שמשתמש שוב ושוב באותו סגנון התנהגות מועד להיתקע בדפוס תגובה מסוים, 

עם  יעילה  התמודדות  מאפשרים  ביניהם  לנוע  והיכולת  שונים  בערוצים  השימוש  ורק 

הקרוי   ,)Basic-PH ( החוסן הרב־ממדי  למודל  ומקביל  מודל ה-AIP משיק  מצבי משבר. 

2006(, בכך ששני המודלים לוקחים בחשבון את הממדים  בעברית גש״ר מאח״ד )להד, 

ושניהם  האדם,  של  האמונות  ומערכת  הרגשית  המערכת  השכלית,  המערכת  הגופניים, 

עם  בהתמודדות  לעזור  שיכולים  וחברתיים  משפחתיים  אישיים,  משאבים  אחר  תרים 

קשיים, ומגייסים את הדמיון לצורך תהליך העיבוד.

EMDR-טיפול קבוצתי ב

בקבוצת  העבודה  את  שינחה  טיפולי  מודל  לפתח  צורך  חשנו   EMDR כמטפלות  בעבודתנו 

קבוצתי   EMDR לטיפול  השזירה  מודל  מיניות.  פגיעות  עם  המתמודדות  לנשים  תמיכה 

 AIP-2019( פותח בחשיבה שהתבססה על מודל ה )Interweaved Group Model( )סגל ורביד, 

השונים  הצרכים  ייעודיות.  התאמות  שעברו   EMDR של  שונים  בפרוטוקולים  שימוש  ועשה 

משאבים  לגייס  המאפשרים  חדשים  חיבורים  ליצור  אותנו  הביאו  הטיפולי  בשדה  שהתגלו 

ולהניע תהליך של החלמה. 

פרוטוקול EMDR הסטנדרטי )Shapiro, 2001( מהווה את השלד שעליו בנוי מודל השזירה 

בשישה  ה״סיפור  פרוצדורת  את  כשהתאמנו  גם  עשינו  כך   .)IGM( בקבוצה   EMDR לטיפול 

שש  באמצעות  ונדגים  בפרוטוקול,  שלב  לכל  נתייחס  המאמר  בהמשך   .EMDR-ל חלקים״ 

תמונות את “סיפור הגיבורה״ שהתאמנו לקבוצת תמיכה לנשים לאחר פגיעה מינית בשיתוף 

עם המרכז לסיוע לנפגעי תקיפה מינית בחיפה והצפון. נדגים את השימוש בפרוצדורה כפי 

של  ויצירה  ביסוס  מתהליך  כחלק  הקבוצה,  של  השני  המפגש  במהלך  בה  משתמשות  שאנו 

.EMDR-משאבים. במפגש זה מתקיימים כל שלבי הפרוטוקול הבסיסי של ה
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למפגשים  שבועות,  עשרים  במשך  לשבוע,  אחת  נפגשה  במאמר  המתוארת  הקבוצה 

טיפוליים בני שעתיים. המשתתפות היו נשים אחרי פגיעה מינית. ההפניות לקבוצה הגיעו 

התקיימו  המפגשים  ומהקהילה.  והצפון,  חיפה  של  מינית  תקיפה  לנפגעות  הסיוע  ממרכז 

בסטודיו שנמצא בתוך מתנ״ס קהילתי, והמשתתפות הסתייעו במקביל גם בטיפול פרטני. 

טווח הגילים של המשתתפות נע בין בוגרות צעירות עד נשים בגיל הפרישה. טווח הפגיעות 

סגורה  קבוצה  היתה  זו  בלבד.  הפגיעה  בסיס  על  אושרה  לקבוצה  וההשתייכות  רחב,  היה 

שכללה שש עד שמונה משתתפות. 

שלבי פרוטוקול EMDR והתאמות למערך קבוצתי
1 - היסטוריה. בשלב זה אנחנו אוספות מידע על הכוחות, המשאבים, הסימפטומים  שלב 

הטיפולי  לקשר  מאפשר  המידע  איסוף  המשתתפות.  של  בחייהן  הטראומתיים  והאירועים 

)ראו  הטראומה  עיבוד  לצורך  הנדרש  הבטוח  המרחב  את  מבסס  שנוצר  והאמון  להתהוות, 

איורים 1 ו-2(.

שלב 2 - הכנה. השימוש ב-EMDR עם מטופלות מורכבות דורש שלב הכנה מורחב, והעבודה 

המשאבים, של  הטמעה  מאפשרת   EMDR עם  בשילוב  בקבוצה  השונים  והקולות  החלקים   עם 

 .)Gonzalez Vázquez et al., 2017( קבוצתית  שפה  והיווצרות  הקבוצתית  הדינמיקה  ויסות 

הצרכים  על  עונים  וויסות  משאוב  ייצוב,  קשר,  יצירת  אמון,  ביסוס  היכרות,  של  תהליכים 

המתעוררים בשלב ההחלמה הראשוני )שני־אדום, 2004; הרמן, 1992( )איור 3(.

שלב 3 - מטרה לעיבוד. במהלך עבודת הקבוצה, מטרות העיבוד משתנות בהתאם לשלבי 

המשתתפות  של  ההחלמה  ושלבי   )1992 )בנסון,  הקבוצתית  הדינמיקה  של  ההתפתחות 

העבודה   ,)Parnell, 2006( מורכבת  בטראומה  הטיפול  לנוהל  בהתאם   .)1992 )הרמן, 

מטרות  לעתיד.  ומשם  להווה  חוזרת  היא  משם  העבר,  אל  ומתקדמת  בעתיד,  מתחילה 

העיבוד נבחרות מראש, וכל מטופלת מציגה זיכרונות התואמים את התמה שעליה עובדת 

הקבוצה )איור 4(.

עם  בעבודה  כמו  בקבוצה,   EMDR בעבודת  )דה־סנסטיזציה(.  והקהיה  עיבוד   -  4 שלב 

טראומה מורכבת, שלב העיבוד קצר מאוד ועטוף במשאבים. למרות היותו קצר, שלב זה 

מאפשר עיבוד והקהיה )ואן דר הארט, 2017(. במהלך העיבוד השתמשנו בסוגים שונים של 

גירוי דו־צדי. בכל המקרים יצרו המשתתפות את הגירוי בעצמן, בחיבוק פרפר או טאפינג 

על הברכיים. הגירוי הדו־צדי הוא מרכיב ליבה בתרפיית EMDR, וכולל שימוש בגירויים 

בשילוב  ופועלים  קצבית  בתבנית  המגיעים  תחושתיים  או  שמיעתיים  חזותיים,  חיצוניים 

.)Shapiro & Solomon, 2010( לתחושות, מחשבות ורגשות קשים )mindfulness( עם קשיבות
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לאפשרות של המשתתפת להפעיל את הגירוי באופן עצמאי ואקטיבי, ולאפשרות שלה 

תקיפה  בנפגעות  המטפלות  בקבוצות  מיוחדת  חשיבות  יש  וסוגו  הגירוי  באופן  לבחור 

שנפגעות  התחושות  אחת  שהיא  פנימית,  שליטה  של  תחושה  מנכיחה  הבחירה  מינית. 

בעקבות טראומה בכלל וטראומה מינית בפרט. היצירה האקטיבית של הגירוי מניעה את 

המטופלות לפעול בתהליך הריפוי ולהיות נוכחות בו )Forgash & Copeley, 2007( )איור 5(.

שלב 5 - התקנה/אינסטלציה. כאשר עובדים על פי הפרוטוקול הבסיסי, שלב האינסטלציה 

מגיע רק לאחר שהעיבוד מושלם, נמצאים פתרונות, ונוצר תיקון. במקרים אלה זהו השלב 

זאת,  עם  שנמצאו.  האדפטיביות  הפתרון  דרכי  ואת  החיובית  הקוגניציה  את  שמטמיע 

של  האישית  ההתקנה  שבו  זמני  בו  תהליך  לקיים  מאפשרת  הקבוצה  הקבוצתי,  במרחב 

כל  של  אישיים  משאבים  של  ההתקנה  לתהליך  במקביל  מתרחשת  לעצמה  משתתפת  כל 

משאבים  מאגר  בעלת  אחת  כיחידה  מתגבשת  עצמה  והקבוצה  הקבוצה,  מול  משתתפת 

.)6 משותף )איור 

והמדיטציה  היוגה  פעילות  לאחר  מתבצעת  הגופנית  הסריקה  גוף.  סריקת   -  6 שלב 

בתחילת כל מפגש, וכחלק מטקס סיום המפגש. זיכרון של חוסר אונים מאוחסן, בין היתר, 

במתח השרירים או בתחושה של דיסאינטגרציה באזורי הגוף הפגועים. חייהם של שורדי 

טראומה סובבים סביב גירויים של התנסויות גופניות לא רצויות, אך לאחר שהמתח הפיזי 

.)Van der Kolk, 2015( משתחרר, קל יותר לשחרר גם את הרגשות

לא  פגישה  כאל  מפגש  לכל  להתייחס  אותנו  מחייב  הקבוצתי  הסטינג  סיכום.   -  7 שלב 

גמורה )Shapiro, 2001(. בכל מפגש נעשית סגירה הכוללת סבב שיתוף רפלקטיבי, סריקת 

 Van der Kolk,( דקלום המנטרה הקבוצתית והדהוד אֹום ,)Luber, 2009( גוף, נשימה ומיכל

.)7 2015( )איור 

אחריו.  הבאים  ובמפגשים  הבא  במפגש  מתבצעת  זו  בדיקה  מחדש.  בדיקה   -  8 שלב 

המרחב הקבוצתי מחייב להרחיב את שלב הבדיקה. מרחב הבדיקה הבטוח נוצר באמצעות 

סבב השיתוף שמתבצע לאחר היוגה, ומטמיע שפה אדפטיבית של בחינת תוצאות העבודה 

ומודלינג לנוכחות רפלקטיבית באמצעות שיח ורבלי ויצירה משותפת.

עבודת הקבוצה מורכבת מביסוס וחיזוק משאבים והעצמה בששת המפגשים הראשונים, 

לאינטגרציה  וחתירה  השישה־עשר,  עד  השביעי  במפגשים  ודפוסיה  הטראומה  עיבוד 

בהכרות  ועוסק  המשתתפות,  בין  מחבר  הראשון  המפגש  האחרונים.  המפגשים  בארבעת 

התייחסות  הכוללים  וסיום  פתיחה  טקסי  מכילים  המפגשים  כל  בטוח.  מקום  של  ויצירה 

לגוף, למחשבות חיוביות, ולתהליכים של למידה ואינטגרציה. 
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מסע בשישה חלקים: תמונות במסע מקורבן לגיבורה 
במהלך המפגש השני של הקבוצה השתמשנו בתרגיל “גיבורה בשישה חלקים״ ככלי טיפולי 

ההכנה,  בשלב  עדיין  היתה  הקבוצה  זה  בשלב   .)2006 )להד,  התמודדות  לאיתור משאבי 

והנכחה של משאבים שיאפשרו  בחיזוק  והעבודה מתמקדת  ונרקמים  הולכים  היחסים  שבו 

ציור,  של  השלכתיים  באמצעים  משתמש  התרגיל  להתרחש.  ולתהליך  להיווצר  לדינמיקה 

מילים ומספרים, ומאפשר לאסוף כוחות. באמצעות שש שאלות מכוונות עובר המסע בשש 

תחנות שחושפות את הגיבורה ובונות את המשימה שלה, את המשאבים שעומדים לרשותה, 

את  מבנה  ההנחיה  הסוף.  ואת  להם,  הפתרון  את  מתמודדת,  היא  שאיתם  המכשולים  את 

האחרות.  למשתתפות  במקביל  עצמאי,  באופן  מבצעת  משתתפת  שכל  העבודה  תהליך 

המשאבים  את  להתקין  2003( שתפקידו  )אורן,  דו־צדי  בגירוי  המשולב  המשותף,  התרגול 

זו  תנועה  מרפא.  וכוח  בעיה  של  קטבים  בין  דיאלקטית  שזירה  מאפשר  והונכחו,  שאותרו 

מביאה לאיזון וריפוי )Weiner & Laub, 2007(, ויוצרת מרחב עבודה המכיל משאבים הזמינים 

לשימוש הדדי.

להלן ההנחיות שקיבלו המשתתפות: קחי דף וקפלי לחצי לאורכו, קפלי שוב, הפעם לשלושה 

חלקים כך שהדף יחולק לשישה חלקים. מספרי את החלקים מ-1 עד 6. לאחר כל הנחיה, ציירי 

או כתבי במשבצת המתאימה את מה שעולה בך עכשיו. להדגמת התרגיל בחרנו שישה ייצוגים 

השלכתיים של הקבוצה שהנחינו.

הגיבורה )EMDR שלב 1( 
הנחיה: מי היא הגיבורה בסיפור שלכן? איך היא נראית? מה המחשבות, הרגשות והתחושות 

שלה? )גירוי דו־צדי(, כתבי או ציירי במשבצת הראשונה מה שעולה בך עכשיו.

 

מתמודדות  המשתתפות  מינית.  פגיעה  אחרי  נשים  קבוצת  היא  להציג  שבחרנו  הגיבורה 

של  פלישה  וגופנית,  נפשית  ודריכות  יתר  עוררות  כמו  פוסט־טראומתיים  תסמינים  עם 

והתבודדות,  ניתוק  הסתגרות,  הימנעות,  בעזרת  התודעה  של  צמצום  וסיוטים,  פלאשבקים 

בפרמטרים  מזו  זו  נבדלות  המשתתפות  ואשמה.  בושה  של  ורגשות  רגשי,  בוויסות  קשיים 

התוקף,  עם  הקשר  סוג  הפגיעה,  אופי  והתקשורתית,  הרגשית  בהתפתחות  שלב  גיל,  כמו 

והסימפטומים שאיתם הן מתמודדות. בחרנו בתמונת הקבוצה, בה הנשים יושבות על מזרנים 

ויוצרות יחד ריפוי )איור 1(.
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איור 1: הגיבורה: הקבוצה 

המשימה )EMDR שלב 1(

הנחיה: מהי משימתה של הגיבורה? )גירוי דו־צדי(. כתבי או ציירי במשבצת השנייה מה עולה 

בך עכשיו.

יכולה הקבוצה ליצור מחדש תחושת שייכות. היכן  כתשובה לאפקט המבודד של הטראומה 

כעדה,  לשמש  הקבוצה  יכולה  ודה־הומניזציה  ביזוי  סטיגמטיזציה,  בושה,  יצרה  שהטראומה 

כדי  לקבוצה  מגיעות  נשים   .)1992 )הרמן,  הקורבן  של  אנושיותו  את  ולשקם  לשבח  לאשר, 

טראומתיים  פוסט  סימפטומים  להפחית  שייכות,  להרגיש  שלהן,  ההחלמה  בדרך  להתפתח 

ולשפר את איכות החיים שלהן, שנפגעה כתוצאה מהטראומה שעברו. הטיפול בקבוצה כולל 

המדובר.  מהמודל  נפרד  בלתי  אינטגרלי  כחלק  התהליך  לשיקוף  מדידים  בכלים  שימוש  גם 

שעברו  נשים  על  מינית  בקורבנות  שעסק  במחקר  ההשתתפות  השפעת  את  שבדקו  מחקרים 

בנבדקות חוללה  עצמה  במחקר  שההשתתפות  חיובי  שינוי  על  הצביעו  מינית   התעללות 

)Disch, 2001; Cameron, 2000(. את השינוי ייחסו הנבדקות ליכולת לתת תוקף וביטוי לחווייתן, 

ולתחושה שבהשתתפותן הן עוזרות לנפגעות אחרות. התהליך הקבוצתי שם דגש על שמירת 

זכויותיהן ושלומן של המטופלות. המשתתפות בקבוצה קיבלו הסבר על התהליך בטרם מילאו 

כי  הודגש  מדעת״,  “הסכמה  על  חתימה  של  מהסעיף  כחלק  השאלון,  בפתח  השאלונים.  את 

מילוי השאלון אינו בגדר חובה, שניתן להפסיקו בכל רגע, וניתן גם להגיש את השאלון ריק 

במלואו או בחלקו. בחרנו ב״חלון הסבילות״ כמשקף את התנודתיות הרגשית והמשימה להגיע 

לוויסות )איור 2(.
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איור 2: המשימה: חלון הסבילות, מרחב העוררות שאדם מסוגל לתפקד בו בצורה יעילה 

משאבים )EMDR שלב 2(
הנחיה: מי או מה יכול לעזור לגיבורה במשימתה? מה המחשבה החיובית שמתלווה למסעה, 

ועד כמה היא נכונה בעבורה, בסולם של 1 עד 7 )1=לא נכון בכלל, 7=נכון מאוד( )גירוי דו־

צדי(. כתבי או ציירי במשבצת השלישית מה שעולה בך עכשיו.

הטראומתי  בזיכרון  לשתף  למטופלות  ומאפשרת  תומכת,  סביבה  מציעה  הקבוצה 

והמנחות.  האחרות  המטופלות  שמספקות  והאמפתית  המלוכדת  הבטוחה,  המסגרת  בתוך 

לזו משפר את תפיסת היכולות הבין־אישיות שלהן,  זו  המשוב שחברות הקבוצה מספקות 

מאפשרת  בקבוצה  העבודה   .)2016 )דורון,  יותר  מסתגלות  חברתיות  התנהגויות  ומחזק 

החלמה.  בתהליכי  והתנסות  לאימון  יותר  גדול  מרחב  למטופלות  להציע  כמטפלות  לנו 

של  תחושה  מתוך  להתפתח  למטופלות  מסייעת  התמיכה  קבוצת  של  המאפשרת  האווירה 

ועיבוד  משאבים  גיוס  מאפשרת  ההנחיה   .)1992 )ביון,  הקבוצתי  בהדהוד  הנוצרת  שייכות 

הנכחת  על  תוך שימת הדגש  הדינמיקה הקבוצתית  והעמקת  לפרוטוקולים שונים,  בהתאם 

האישי  לעיבוד  מאפשרים  אלה  משאבים  וההזדהות.  השייכות,  תחושת  הקבוצתי,  המשאב 

של כל משתתפת להתקדם. הגמישות המתקיימת בתוך הגבולות של המקום הבטוח מסייעת 

והכלה גמישות  של  מודלינג  ומאפשרת  בקבוצה,  המתרחשים  תהליכים  של   בהעמקה 

)בר שדה, Bonanno, Pat-Horenczyk & Noll, 2011 ;2009; ביון, 1992(. 
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איור 3: משאבים: השתקפות האני באנחנו - הפואמה של מוחמד עלי

3( משום  בחרנו כתמונה בפואמה אני־אנחנו של מוחמד עלי )Leading Leaders, 2018( )איור 

בחברותיה,  מעצמה  חלקים  רואה  משתתפת  כל  בקבוצה.  ההשתקפויות  את  מבטאת  שהיא 

תפקידים  עצמן  על  ליטול  לנשים  מאפשר  הפגיעות  מנעד  בה.  עצמן  של  חלקים  רואות  והן 

תחושת  את  מחדש  לבנות  להן  מסייעת  לאחרות  תמיכה  לספק  האפשרות  בקבוצה.  שונים 

רגשות  עם  בהתמודדויותיהן  זו  את  זו  ולשתף  לדון  יכולתן  שלהן.  העצמי  והערך  השליטה 

להן  מסייעת  הטראומה,  בהן  שעוררה  עצמית  והאשמה  ספק  פחד,  זעם,  אשמה,  בושה,  של 

להתמקד בהווה במקום בעבר. האפשרות לספר את הטראומה, ולהתעמת עם הצער, החרדה 

והזיכרונות,  התסמינים  עם  להתמודד  רבות  למטופלות  מסייעת  אליה,  המתקשרים  והאשמה 

כמו גם עם היבטים נוספים של חייהן )דורון, 2016(. עבודת הוויסות בקבוצה מתבצעת בכל 

אחד מהמפגשים באמצעות תרגול יוגה, יצירת מקום בטוח, הבניית מכל, פרוצדורת ארבעת 

היסודות )Shapiro, 2009(, דמיון מודרך, EFT, נשימות, מנטרה ואום )Om(. כל אלו מאפשרים 

למשתתפות ליצור ארגז כלים ומשאבים שיסייע בהחלמתן.

המכשול )EMDR שלב 3(
הגיבורה בדרך למילוי משימתה? מהן המחשבות,  חוסם את דרכה של  איזה מכשול  הנחיה: 

הרגשות והתחושות שלה? מה מידת המצוקה שהיא חווה, בין 0 ל-10 )0=בכלל לא מפריע/

ציירי  או  כתבי  דו־צדי(.  )גירוי  לדמיין(?  שאפשר  מציק  מאוד/הכי  ו-10=מפריע  ניטרלי, 

במשבצת הרביעית מה שעולה בך עכשיו.
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איור 4: רצפת הסטודיו במהלך העבודה 

נשים שעברו טראומות מיניות סובלות בין היתר גם מקשיים בוויסות רגשי וגופני. הקרבה של 

וכחלק מהקבוצה  הקבוצה  מול  איתם  והמפגש  עצמה,  הפגועים שלה  לחלקים  כל משתתפת 

3(, יוצרים בכאן ובעכשיו של הקבוצה פגיעה בוויסות ויציאה מחלון הסבילות )איור  )איור 

2(. כתוצאה מכך, רמת העוררות בקבוצה עולה או יורדת בצורה משמעותית כתגובה לתהליך 

מתאפיינים  כזאת  בקבוצה  רגשי(  )פורקן  האבריאקציה  מופעי  רגע.  באותו  בה  שמתרחש 

מנסיגה  נע  שלהם  המנעד  הסבילות.  חלון  של  הקצוות  בין  ונעים  במיוחד,  חדות  בתנועות 

אינטנסיבי  בכי  דרך  חולף   ;)Freeze( התחתון  בחלק  בקיפאון  לשיאה  המגיעה  והצטמצמות 

משותף ותוקפנות המופנית כלפי המנחות, הקבוצה והעצמי, ומגיע לשיאו בביטויים של כעס 

 .)Fight/Flight( העליון  בחלק  הטיפולי,  מהמרחב  ויציאה  צעקות  הכוללים  ואקטינג־אאוט, 

התנהגות אבריאקטיבית של משתתפת אחת עשויה להעלות את רמת העוררות של המשתתפות 

הגבוהה עשויה  העוררות  רמת  טריגרים.  ומפעילה  כיוון שהיא מציפה פלאשבקים  האחרות, 

את  משקפת  העבודה  במהלך  הסטודיו  רצפת  בחדר.  הנוכחות  כל  על  ולהשתלט  להתפשט 

הכאוס הפנימי בתהליכי עבודה השלכתית בעזרת קלפים )איור 4(.

התמודדות )EMDR שלב 4(
הרגשות  המחשבות,  מה  עליו?  והתגברה  המכשול  עם  הגיבורה  התמודדה  כיצד  הנחיה: 

0 ל-10 )0=בכלל לא מפריע/נייטרלי,  והתחושות שליוו אותה? מה מידת המצוקה שלה בין 
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במשבצת  ציירי  או  כתבי  דו־צדי(.  )גירוי  לדמיין(  שאפשר  מציק  מאוד/הכי  ו-10=מפריע 

החמישית מה שעולה בך עכשיו.

לצד שפע המשאבים   ,)2 )איור  חלון הסבילות  בקצוות של  והשהייה  הגבוהות  העוצמות 

הנבנים במהלך העבודה הקבוצתית )איור 3(, מאפשרים לעבודת החלמה משמעותית להתרחש. 

המאפשר  עצמי  וויסות  התמודדות  של  מודלינג  יוצרת  הקושי  באזורי  המשותפת  השהייה 

המשתתפות  משאילות  חיקוי,  באמצעות  חדשות.  התמודדות  דרכי  להפנים  למשתתפות 

הטראומתיים  הזיכרונות  של  רה־קונסולידציה  ומאפשרות  האדפטיבי,  החיבור  את  מהמנחות 

והיווצרות של מסלולי תגובה חדשים )Alberini & Ledux, 2013(, המהווים כר נרחב ללמידת 

דפוסים בריאים של ויסות והענקת תמיכה )שני־אדום, 2004(. כאשר משתתפת בוכה, למשל, 

חברות הקבוצה מגישות לה טישו, מציעות חיבוק, ומתקפות את החוויה שלה. תמונת הידיים 

משקפת חברות, אמון ושותפות )איור 5(.

איור 5: חברות, אמון ושותפות

הסוף )EMDR שלב 5(
מה  בגיבורה?  שעולים  והתחושות  הרגשות  המחשבות,  מה  הסיפור?  הסתיים  איך  הנחיה: 

 7 עד  מ-1  בסולם  הגיבורה,  בעבור  נכונה  היא  כמה  ועד  אותה,  החיובית שמלווה  המחשבה 

מה  השישית  במשבצת  ציירי  או  כתבי  דו־צדי(.  )גירוי  מאוד(  ו-7=נכון  נכון,  לא  )1=בכלל 

שעולה בך עכשיו.
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התהליך הקבוצתי מכוון על ידי המנחות להניע החלמה, וסוחף את המשתתפות שיש להן 

יכולת לבחור להרגיש, לחשוב, לחוש ולהיות אחרות. ההתנסות הקבוצתית ביצירה, וההנכחה 

לתבנית  ומתגבש  המתבסס  החלמה  של  תרגול  מאפשרות  עוברת,  אחת  שכל  התהליך  של 

גדול  השלם  שבו  ה״ביחד״,  התהוות  את  מסמלת  התמונה   .)2019 ורביד,  )סגל  אדפטיבית 

מסכום חלקיו )איור 6(.

איור 6: התהוות ה״ביחד״

הממד הגופני הוא חלק בלתי נפרד בכל טיפול ב-EMDR. התחושה הפיזית בגוף היא חלק 

מהזיכרון, והוויסות של רמת העוררות באמצעות נוכחות מתבוננת מניע החלמה. 

ההנחיה מזמינה את תשומת הלב לסריקה גופנית: עצמי עיניים, התרכזי במסע הגיבורה 

ובמחשבה החיובית, וסרקי את כל גופך. שימי לב איפה את מרגישה משהו? )גירוי דו־צדי(

השיתוף במעגל של “מסע הגיבורה שלי״ מאפשר למשתתפות לבחון ולהתנסות בסגנונות 

ויוצר מאגר משאבים קבוצתי. הדיאלוג הקבוצתי משמש לסיכום וסגירת  התמודדות שונים, 

ואחרות מביאות  7 בפרוטוקול(. חלק מהמשתתפות מביאות סיפור קונקרטי,  התהליך )שלב 

ייצוגים השלכתיים דמיוניים. 

הנחיה: כל אחת תבחר באיזו מידה להיחשף בפני עצמה והקבוצה, וכמה להשאיר לדמיון, 

למופשט ולעצמה. בהמשך אתן מוזמנות להשאיל זו מזו משאבים ודרכי התמודדות. 
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התרגשות  של  ביחד,  של  באווירה  מסתיים  המפגש  להירקם.  מתחיל  הקבוצתי  המארג 

והנאה. פוטנציאל הריפוי הנוכח מעורר תקווה, ועוזר למשתתפות להעמיק במפגש שלהן עם 

עצמן והקבוצה. המשאב האישי והקבוצתי שנוצר במפגש השני מלווה את הקבוצה עד סיומה. 

דרך  עיבוד  לתהליכי  הקבוצה  תעבור  נוספים,  משאבים  של  והנכחה  איסוף  לאחר  בהמשך, 

חשיפה ואינטגרציה בין המשאבים והטראומות. 

סיכום
ושלם  ממוקד  תהליך  לקיים  מאפשרת   )2006 )להד,  חלקים״  בשישה  “גיבורה  הפרוצדורה 

של עיבוד התמודדות עם קושי וחיבור לכוחות ולמשאבים במפגש אחד. בדומה לפרוטוקול 

הבסיסי ב-EMDR, התרגיל מאפשר להשלים עיבוד חסר ולהניע החלמה דרך חיבור למשאבים 

והקהיה של כאב. החיבור בין התרגיל והפרוטוקול התבקש מבחינתנו כמטפלות EMDR, ואנו 

וביסוס המשאבים בקבוצות  משתמשות בו בשלבים הראשונים של הטיפול כאמצעי לחיזוק 

ועם יחידים. בסיומו של המפגש חוות המשתתפות חיבור למשאבים - כל אחת מתחברת גם 

למשאביה האישיים וגם למשאבי הקבוצה כולה. 

הגיבורה  ממסע  חלק  המספרות  תמונות  בשש  המשתמשת  פרוצדורה  הדגמנו  זה  במאמר 

מינית בשיתוף עם מרכז הסיוע לנפגעי  והטיפול לנשים לאחר פגיעה  של קבוצות התמיכה 

חלקים״  בשישה  “גיבור  הכלי  בין  החיבור   .)7 )איור  והצפון  חיפה  מינית  תקיפה  ונפגעות 

ל-EMDR מתאפשר בזכות נקודות ההשקה, ההקבלה והדמיון הרבות השוררות בין המודלים. 

השימוש בפרוצדורה מתפרש על פגישה אחת מתוך עשרים.

איור 7: מסע הגיבורה
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הקבוצה התפתחות  לשלבי  מותאמת  הקבוצתי  ההחלמה  תהליך  של  הטיפול   תוכנית 

ונפש  גוף  ולתהליכי   )1992 )הרמן,  מטראומה  ההחלמה  לשלבי  גם  ובמקביל   ,)1992 )בנסון, 

)Van der Kulk, 2015(. השימוש בפרוצדורות EMDR מותאם, מנוהל ומכוון בהתאם למשתנים 

את  מחברת  משאבים  מעטפת  הקצרים.  העיבוד  ושלבי  המוכתבות,  העיבוד  מטרות  הרבים, 

המשתתפות לכוחותיהן, ומאפשרת לתנועה הדיאלקטית בין הקטבים להתרחש. המשתתפות 

חולקות את המשאבים ואת הכאב, וכך תומכות זו בזו בתהליכי ההחלמה המקבילים. תהליך 

לצמיחה  המסייעים  התפקידים,  וחילופי  הקבוצתית  הלכידות  בזכות  מתאפשר  ההחלמה 

ולהחלמה האישיים והקבוצתיים כאחד. 

במיוחד,  גבוהות  להיות  עשויות  העוצמות  מינית,  בטראומה  טיפול  בקבוצת  כשעובדים 

הרחם  של  האלסטיות  אמון.  לתת  המשתתפות  של  ביכולת  קשות  פוגעת  שהטראומה  משום 

הטיפולי )בר שדה, 2009( נבחנת, והמתקפות על החיבורים )ביון, 1992( אינן פוסקות. כיוון 

שכמות המשאבים מוגבלת, מתעוררת תחרות הכרוכה בתוקפנות. תהליכי ההעברה וההעברה 

הנגדית, ובפרט חילופי התפקידים - בין קורבן ומתעללת, לא רואה ומזניחה, מפתה ומפותה, 

הסבילות  חלון  קצה  אל  המנחות  את  גם  להביא  עלולים   -  )2004 )גרטנר,  ומוצלת  מצילה 

שלהן. לפיכך גייסנו את הכלי של “סיפור הגיבורה בשישה חלקים״ הנשען על מודל כוחות 

וחוסן, ומאפשר להפעיל כוחות יצירתיים של משחק והשלכה בחיפוש אחר הכוחות המוכרים 

והחבויים של המשתתפות. 

השהייה המשותפת באזורי הקושי יוצרת מודלינג של התמודדות וויסות עצמי המאפשר 

משאילות  המשתתפות  חיקוי.  של  בדרך  חדשות,  התמודדות  דרכי  להפנים  למשתתפות 

הזיכרונות  של  רה־קונסולידציה  ומאפשרות  האדפטיבי,  החיבור  את  ומחברותיהן  מהמנחות 

הטראומתיים, ויצירה של מסלולי תגובה חדשים )Albertini & Ledux, 2013(. כיוון שזיכרונות 

בחרנו  הרגשי,  התחום  על  האחראית  הלימבית  ובמערכת  הזוחלי  במוח  נצרבים  טראומתיים 

במודל זה המאפשר להימנע מהתמקדות בנרטיב המילולי, הקשור יותר לתפקוד הקוגניטיבי 

של המוח. במקום זה מיקדנו את תשומת הלב הטיפולית בממדים של דימויים, אמונות, רגשות 

ותחושות גופניות המתקיימות בתוך הגוף, ובתנועה במרחב המייצגת את גוף הקבוצה. ממדים 

אלה ידועים כמשפיעים על הזיכרונות שנאגרו בחלקים אלה של המוח )שוורץ, נסים וזוהר, 

הטראומה  שרידי  של  השחרור  ולכן  העצבים,  מערכת  של  להצפה  גורמת  הטראומה   .)2015

פוסט־ מתופעות  לשחרור  להוביל  יוכל  שהתהליך  כדי  הכרחי  העצבים  במערכת  שנותרו 

טראומתיות )לוין, 1997(. 

במאמר זה תיארנו את החיבור בין EMDR לכלי “סיפור בשישה חלקים״ שנוצר בחשיבה 

ליצור  אותנו  הביאו  הטיפולי  בשדה  נתקלנו  שבהם  הצרכים   .AIP-ה מודל  על  המבוססת 
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הכוח  בעזרת  המטופלות  בקרב  החלמה  ולהניע  משאבים  לגייס  במטרה  חדשים  חיבורים 

המחלים של סיפורים המבטיחים לנו שהחלש יכול להתגבר, שיש תקווה, ושהמסע להחלמה 

אפשרי,  שהשינוי  והאמונה  להחלמה  התקווה  את  מחזיקות  המנחות   .)Lahad, 2017( אפשרי 

הזקוקות להחזקה והכלה בשלבים הראשונים של הקבוצה. בהמשך התהליך מופנמות האמונה 

והתקווה, ומסייעות בתהליך ההחלמה.

מקורות
bhttps://www. מאת ד״ר אודי אורן. פסיכולוגיה עברית. אוחזר מתוך EMDR .)2003( .אורן, א

hebpsy.net/articles.asp?id=35

אורן, א. ולבבי, י. )2019(. שימוש בתרפיית ה-EMDR בטיפול באירועים טראומטיים. בתוך 

תל   .)82-57 )עמ׳  נפשית  בטראומה  טיפול  לזיכרון  משחזור  )עורכות(,  וסלומון  להב 

אביב: רסלינג.

ביון, ב. ה. )1992(. התנסויות בקבוצות ומאמרים נוספים. תל אביב: דביר.

בנסון, פ. ב. )1992(. יצירתיות בעבודה עם קבוצות. קרית ביאליק: אח.

טיפול  על  מבט  לקליניקה:  ומעבר  בתוך  הטיפולי  הרחם  אלסטיות   .)2009( נ.  שדה,  בר 

במטופלים רגרסיביים ובנפגעי טראומה מינית. אוחזר מתוך

https://www.israpsych.org/books/?p=464  

שנוצלו  בוגרים  גברים  בקרב  מינית  פגיעה  של  בינאישיות  השלכות   .)2004( ר.  ב.  גרטנר, 

בגילוי  סוגיות  ושברו:  הסוד  )עורכות(,  סולומון  וז.  זליגמן  צ.  בתוך  בילדותם.  מינית 

עריות )עמ׳ 163-125(. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

דורון, מ. )2016(. טראומה והטיפול בה. הוצאה עצמית.

הרמן, ג׳. ל. )1992(. טראומה והחלמה. תל אביב: עם עובד.

בזיכרונות טראומתיים אצל מטופלים עם הפרעות  )2017, מרץ(. הטיפול  א.  דר הארט,  ואן 

דיסוציאטיביות מורכבות. הרצאה שהוצגה במכון מטיב, ירושלים.

 .BASIC PH להד, מ. )2006(. איתור משאבי התמודדות באמצעות סיפור בשישה חלקים, מודל

בתוך ש. לוינסון )עורכת(, פסיכולוגיה בבית הספר ובקהילה: בעת רגיעה ובימי חירום 

)עמ׳ 70-55(. תל אביב: הדר.

----- )2006(. מציאות פנטסטית: הדרכה יצירתית בתרפיה. טבעון: נורד.



נעמי רביד ודורית סגל 52

מקבץ כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי כרך 24 / גיליון # 2 /  דצמבר 2019

לוין, פ. )1997(. להעיר את הנמר: מרפאים את הטראומה. הוד השרון: אסטרולוג.

מתוך  אוחזר   .EMDR-ב קבוצתי  לטיפול  מודל  החלמה:  שוזרות   .)2019( נ.  ורביד,  ד.  סגל, 

www.emdr.org.il

קמפבל, ג׳. )2013(. הגיבור בעל אלף הפנים. תל אביב: בבל.

מינית.  טראומה  לנפגעות  בתנועה  מיינדפולנס   .)2015( ד.  זוהר,  ר.,  נסים,  נ.,  שוורץ, 

 https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3328פסיכולוגיה עברית. אוחזר מתוך

גילוי  בנפגעות  קבוצתי  טיפול  ברבורים:  ללהקת  מכוער״  מ״ברווזון   .)2004( ע.  שני־אדום, 

עריות. בתוך צ. זליגמן וז. סולומון )עורכות(, הסוד ושברו: סוגיות בגילוי עריות )עמ' 

333-302(. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

Alberini, C. M., & Ledux, J. E. (2013). Memory reconsolidation. Current Biology, 
23(17), 746-750.

Alli, M. (1975). Lecture to Harvard students. Retrieved from:

 https://www.indy100.com/article/remembering-when-muhammad-ali-invented-
the-shortest-poem-in-the-english-language--ZyxNUgk37W

Bonanno, G. A., Pat-Horenczyk, R., & Noll, J. (2011). Coping flexibility and trauma: 
The perceived ability to cope with trauma (PACT) scale. Psychological Trauma: 
Theory, Research, Practice and Policy, 3(2), 117-129.

Cameron, C. (2000). Resolving childhood trauma: A long-term study of abuse 
survivors. CA, Sage: Thousands Oaks.

Corigan, F. M., Fisher, J. J., & Nutt, D. J. (2010). Autonomic dysregulation and the 
window of tolerance model of the effects of complex emotional trauma. Journal 
of Psychopharmacology, 25(1) 1–9.

Disch, E. (2001). Research as clinical practice: Creating a positive research experience 
for survivors of sexual abuse by professionals. Social Practice, 3, 221-239.

Forgash, C., & Copeley, M. (2007). Healing the heart of trauma and dissociation 
with EMDR and Ego-state therapy. New York: Springer.

González Vázquez, A. I., Rodríguez Lago, L., Seoane Pillado, M. T., Fernández, 
I., García Guerrero, F., Germán, S., & Ángel, M. (2017). The progressive 
approach to EMDR group therapy for complex trauma and dissociation: A 
case-control study. Frontiers in Psychology, 8, Article 2377.

Lahad, M. (2017). The lonely ape that told himself stories: On the necessity of stories 
to human survival. New York: Nova science publishers.

Laub, B. (2001). The healing power of “resource connection״ envelope in the Standard 



53שזירת EMDR בטיפול קבוצתי עם נפגעות תקיפה מינית

מקבץ כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי כרך 24 / גיליון # 2 /  דצמבר 2019

EMDR Protocol (special edition). EMDRIA Newsletter, 21-27. 

Leading Leaders (2018). Me We - A poem by Mohammed Ali, retrieved Feb. 23, 2020 
from https://www.leadingleadersinc.com/me-we-a-poem-by-mohammed-ali/ 

Luber, M. (2009). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) scripted 
protocols. New York: Springer.

Parnell, L. (2006). A therapist's guide to EMDR: Tools and techniques for successful 
treatment. New York: Norton.

Shapiro, E. (2009). Four elements exercise for stress management. In M. Luber (ed.), 
Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) scripted protocols 
(73-80). New York: Springer.

Shapiro, F., & Solomon, R. M. (2010). The Corsini encyclopedia of psychology. 
New York : John Wiley.

Shapiro, F. (2001). Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, 
protocols, and procedures. New York: Guilford Press.

Solomon, R., & Shapiro, F. (2008). EMDR and the adaptive processing model. 
Journal of EMDR Practice and Research, 2(4), 315-325.

Van der Kolk, B. (2015). The body keeps the score: Brain, mind, and body in the 
healing of trauma. New York: Penguin.

Weiner, N., & Laub, B. (2007). The pyramid model-dialectical polarity in therapy. 
Journal of Transpersonal Psychology, 39(2), 199–221.






