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שלנו הנה לאפשר את הנסיבות שבהן התהליכים  המשימה "
 .  הקונסטרוקטיבים הלטנטים יכנסו לפעולה

הוא אינו מתקן  : ניתן לדמות זאת לתפקידו של המנתח
 ,  עצמות

הוא מנסה ליצור נסיבות המאפשרות לעצמות לתקן את  
 (   (Bowlby,1949"עצמן
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 התמודדות עם אובדן בראי תיאורית ההתקשרות . 1
 רצף דו ממדי   -התקשרות בבגרות       

 הבטוח שבפנים וויסות רגשות  הבסיס          
 בטחון בהתקשרות והתמודדות עם פרידה ואובדן         

 

 אובדןמודלים עכשוויים של התמודדות עם . 2
     

 התמודדות עם אובדן במשפחה.  3
 דיאלוג ודינאמיות, דיאלקטיקה - D’s-שלושת ה        

 "  נופל מחוץ לזמן"       
  Cycling around the emotional core of sadness -חגים סביב גרעין העצב        

 

 זוגי ומשפחתי  , אישי –השלכות לטיפול .4     
 כל אחד בדרכו  .: ב.א.כ       
 "נסיבות המאפשרות לעצמות לתקן את עצמן"       
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   –הבטוח הבסיס.א

 ההתנסויות עם דמויות ההתקשרות מופנמות
   Internal working models -כ( 1960) בולבילפי 

 .של אחרים ושל הקשר, ייצוגים של העצמי

 

 The)ככל שקיימת נוכחות זמינה רגישה מצד דמות ההתקשרות 
stronger and wiser) ,  כך נוצר בסיס בטוח לאקספלורציה

 . במציאות החיצונית והפנימית כאחד, הולכת ומתרחבת

 

היכולת לגייס ייצוגים פנימיים של בטחון בהתקשרות מנבאת ויסות  
 פרידה ואובדן, והתמודדות במצבי דחקרגשי 
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Avoidant- 
Dismissing 

Fearful- 
Avoidant 

  

 -  - 

Secure Preoccupied 

 
 

 
 

Bartholomew (1990); Fraley & Shaver (2004);  
Mikulincer & Shaver (2007)       ,( .) ,        5 
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  -     

מגע ממשי או דמיוני עם אחרים זמינים ורגישים מגביר את תחושת  
גם אצל אנשים לא (  FELT SECURITY)בהתקשרות הביטחון 

 .  בטוחים בהתקשרות

 

 , דהיינו,  הפעלה הקשרית של סכמת הבסיס הבטוח
 לדמיין ולתאר אֵחר משמעותי 

 רגשות חיוביים ומפחיתה רגשות מעלה 
 שליליים במצבי דחק

 (self efficacy)מגבירה ציפיות למסוגלות עצמית 

 אמפתיה  מגבירה  הגנתיותמפחיתה רמה של 
Mikulincer & Shaver (2001) 
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  -Security script  

תסריט פרוטוטיפי מופנם של הפרט לגבי מערכות יחסים  
 .  משמעותיות

 ( . if – then" )אז-אם"התסריט כולל סדרת משפטי 

סביר  ; אני יכול לבקש עזרה מאחר משמעותי, אם אני במצוקה"
כתוצאה מהקרבה אליו אחוש הקלה  ; שהוא יהיה נגיש ותומך

 ".כך אוכל לחזור ולהמשיך בפעילויות אחרות; ונוחות
Mikulincer & Shaver (2001) 
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 Reorganization of Rather than Detachment  
“Anger is an 
emotion “born of 
fear” of loss 

-Attachment and Loss  
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 Grief as    פ   1.
Transformation 

פ2.       -  
Continuing Bonds (Klass, 1996) 

 "פ"          
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3 .          
 

פ    . 4   . 

5 .  –   Re-construction of narrative  

 
https://www.youtube.com/watch?v=pR7e0f

mfXGw&noredirect=1 

 2 המשך -מודלים עכשוויים 
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 Dual Process Model of Bereavement 

1999, Schut&  Stroebe     
2 
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http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi
http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi
http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi
http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi
http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi
http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi
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“Through the answerlessness” 

אבל עתה  . למרות הכול, כן, נותרה לא אבודה, השפה, היא"
,  לעבור ולצאת מתוך העדר התשובות שלה עצמההייתה צריכה 

מתוך אלף האפילות של  , לעבור ולצאת מתוך היאלמות נוראה
היא עברה ויצאה ולא היו לה מילים למה . הדיבור הממית

עברה ויצאה  . אבל היא עברה דרך ההתרחשויות האלה, שאירע
.  עמוקה יותר ומועשרת מכל זה, ושוב ניתן לה לצאת לאור היום

"]...[ 

 

 

 (Felstiner, 1982, p.27). 

  
“  
   

Cudmore, L. and Judd, D., (2001), Traumatic Loss and the Couple  in Clulow, 

C. (ed.), Adult Attachment and Couple Psychotherapy, Brunner - Routledge. 
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 בטחון בהתקשרות וזוגיות 3
Hazan & Shaver (1990 )-  אהבה רומנטית כרוכה בפעילות

בדומה לדינאמיקה של ויסות החרדה ביחסי , מערכת ההתקשרות
המווסת חרדה בעת   Safe havenבן הזוג מהווה .  הפעוט ואמו

 ממנו אפשר לצאת לאקספלורציה - Secure baseמצוקה ו

 

Earned Security   - בטחון הנרכש בזכות השקעה 

 

 משבר מעניקים הזדמנות לעדכון  מצבי 

 מוקדמיםייצוגים של 

 

 

    
   

16 



3 
•    "   " 

•    "( "Ruptures) 

•    

•    

•     

•       

 

 
 

     
 

 

©  ,2012 

17 



 ( D’s-שלושת ה)הקשר הזוגי בשכול      3

 מתח פנימי בין הרצון להיפתח   –דיאלקטי כתהליך

ולחלוק את הכאב והצורך לשמור את התחושות והמחשבות  
 .לעצמי

 משחק דינמי מתמשך   –בקשר הזוגי  – דיאלוגיכתהליך

,  (כוח מרחיק ומפצל)והסתגרות ( כוח מחבר)בין פתיחות 
 .ביחסים

 כל פעולה של דבור ושתיקה מעוגנת  –דינאמי כתהליך

אפיוני  , מאפיינים אישיים, תרבותי, הסביבתי, ההסטוריברקע 
 .  בהקשר של זמן ומרחב. / קשרים והקשרים

 

 

HOOGHE, A., NEIMEYER, R. A., & ROBER, P. (2011). The complexity of couple 

communication in bereavement: An illustrative case study. Death Studies, 35, 

 

 
 

18 



3 Cycling around an emotional core of sadness 

19 



3 
 יחד ולבד  

 

 קרבה וריחוק

 

 זיכרון ושכחה

 

 שתיקה ודיבור
20 
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 נופל מחוץ לזמן 

21 



 השפעות של אובדן על הקשר הזוגי  : התנסות  3

22 

 



 כל אחד בדרכו   -ב.א.כ 3
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 המחשה 3

24 
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,                                יש לי כאן בחזה גוש כל הזמן"
.                                                                                    כמו האבן הזאת

,                                גם כשאני רוצה לזרוק את האבן
.                                                                   זה קשור אלי. אני לא יכולה
 ."זה חלק ממני

26 



 

 .האנוש בני שאר זה הספינה ....אחרי המשפחה ,אנחנו זה ,האי"
  יכול .שלא להיות ויכול תתקרב שהספינה להיות יכול .גדול הים

  איך להבין זמן הרבה צריך .שלא להיות ויכול יתקרב שהאי להיות
  ."יקרה התהליך
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  ,אטומים ,כסגורים מצויירים הפרצופים לכן ,השני את אחד לראות באמת יכולים לא אנחנו הזה במצב"
 .עיניים ללא

  והתמונות שלו המחשבות ,שלו הרגשות עם לבד אחד כל אך ,ביחד לבכות ,ביחד לצחוק אמנם יכולים .
 ".שלו הילד של
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 .הלשון את לקשור למדתי"

 ,אחרים אנשים של בחברה 

 ,שחייכתי כמו לחייך להמשיך רציתי 

   .מסוגל הייתי לא אבל

 ,מבפנים לחייך יכול לא אני

 הפה את למתוח לנסות קצת למדתי אז 

 שמאלה קצת ,ימינה קצת 

 ...חיוך כמו שייראה 

                 ,הלב במקום גדול חור עם אני לבד 

 "…שחור חור ,פעור חור
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,                                       אנחנו בצבעים שונים"
.                                                                          אבל שייכים לאותו עץ

 ."להיות ביחד מחזק אותי
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    .בגשם כמו אני לבד כשאני"

   ,ספר עם חם בית בתוך

   ,בעולם שקורה מה על לחשוב בלי

 ."כלום על לחשוב בלי
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  לכל להוסיף יכולה אני מאתמול .קליפה רק ,יבשה קליפה .אצלי מת שהכל הרגשתי אתמול עד"
  לבנות והתקווה המשמעות את עבורי מייצגת הקטנה התאנה .יחיד ,חי ,קטן ,ירוק דבר כאן היבש
 ."בחיים חדש משהו

 32 



  החיים ,שם נמצא העולם של האושר כל ,שלי והילדה אני רק הזה בבית בית ובתוכו עיגול ציירתי"
  מלא היה איתה הבית .שלי הילדה עם קטן אחד רגע ,אחד רגע עוד לעומת עבורי שווים לא כולם

  .אשמה כלפיו מרגישה אבל שלי הבן את אוהבת אני .מוצאת ולא האור את עכשיו מחפשת אני .אור
  את מרגיש שהוא בטוחה אני ...אותה מחבקת אני ,אותו מחבקת כשאני גם אבל אותו לחבק רוצה

 ."לו לעזור איך יודעת לא אני אבל ,זה

 

33 



  היה לא .סגור תא בתוך לבד פצועה חיה כמו מתרוצצת זמן הרבה הרגשתי"
 ...נוראי כאב עם לבד . ליציאה פתח

  לשגרה נחזור לא פעם אף אמנם ,לצאת שאפשר ,יציאה שיש הבנתי הזמן עם
 ,סגור מעגל רק לא שזה ראיתי הזמן עם .שאפשר כמה להמשיך חייבים אבל
 יש ,מעגל באותו ושוב שוב מסתובבת שאני למרות .ספירלה גם זה אלא

  זה ,לזה הכוח את שנותן מה .האור לקראת לעלות קצת פעם כל אפשרות
  האנשים את לפגוש האפשרות את לי נתן ע"סל .יד שמושיטים האנשים

  אנשים גם פגשנו כך אחר .מעלה כלפי הספירלה התחילה וכך ;האלה
 האור לקראת התנועה ,הביחד זה בשבילי הספירלה .בת או בן הם גם שאיבדו

   .ביחד רק אפשרית

 ".מלמד הזמן ,מרפא לא הזמן
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 זוגי ומשפחתי  , אישי –השלכות לטיפול  4
  

Kete  
36 



 טראומה בראי תיאורית ההתקשרות 4

  

TRAUMA = 
AFRAID + ALONE 

 

The essence of traumatic experience is being 
afraid and alone (Allen, 2011) 
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4 
, מחפש אדם, של החרדות ושל המחשבות, בתוך ים הדאגות"

והוא מנסה להגיע  , שם שקט קצת יותר, איזה אי, ולעתים מוצא
ואני מרשה  … המוגןהאזור זהו  –לאי הזה ולהיצמד אליו 

החיבוק  , לעצמי להביע גם את המחשבה שאולי התנועה הזאת
מאמץ , סוגר עליו, שההורה לוקח את הילד ומגן עליו, הזה

 "  זו ההתחלה של כל התקוות, אותו

 

 (15' עמ, 23". )פסיכולוגיה של התקווה: " ברזניץשלמה 

38 



4 
  

SECURE 
CONNECTIONS 

 

 

   ?((Secure connections   
פ          

"- ( "safe haven) ,   
 (secure base )      פ

      . 
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4 
 

 .לגיטימציה ונורמליזציה•
 

 .רשות לאבל כל אחד בדרכו ובקצב שלומתן  •
 

 טיפוח דיאלוג אפקטיבי רפלקטיבי   •
 

קרובה ונוכחת של  , אמפאטיתעמדה : המטפל כבסיס בטוח•
מטפלת מאפשרת לו להוות עבור כל אחד מבני הזוג בסיס  

להתבונן  , בטוח המאפשר להם לחקור את רגשותיהם
אחרת על הדינאמיקה הזוגית שלהם וליצור דרכים חדשות  

 .  לאינטראקציה
 

 משפחות/עבודה עם זוגות
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4 Talking about not-talking  
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 "  אחר"הקשבה ממקום  4
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 התקשרות ונרטיבים–הטיפול והבניית נרטיב  4

פ            :  
     (  ) ,  

פ  " " " "פ     
פ         

    (Fosha, 2000, p.270) 

 

"  " :Alicia Lieberman 
"  המלאכים בחדר הילדים"גיוס השפעתם המטיבה של זיכרונות של  

 רוחות רפאים  "על  פרייברג סלמהבהמשך לתרומתה של )
 "(  בחדר הילדים

 

Re-membering –  קישורי חיים 
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 חוסן משפחתי ויכולת המשפחה להיות בסיס בטוח 4

 התארגנות   

 

 תקשורת

 

 משמעות  
Re-authoring Narratives (Neimeyer,2001b) 
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 נרטיבים ותהליכי צמיחה 4

  שינויים בתפיסה העצמית 

אישיים   -שינויים ביחסים בין 

שינויים בתפיסות לגבי החיים 

 
 

Calhoun & Tedeschi, (2013).  Post-traumatic growth in 

clinical practice  

Brookhouse et al, (2011) Vicarious Exposure to Trauma 

and Growth 
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