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 תהליך העדות בטיפול זוגי בנפגעי ונפגעות טראומה מינית ובבני/ות זוגם

 21:30עד  16:00, משעה במאי 13-היום ראשון 

 על הסדנה:

שמתאפשר בטיפול הזוגי עם זוגות שלפחות אחד מהם נפגע מינית בילדותו. סדנה זו תתמקד בתהליך העדות 

נוכל גם לבסס מרחב לעדות  ,במהלכה נציע ונדגים כיצד במסגרת טיפולית זו, בנוסף על טיפול בקשיים בתחום הזוגי

אומטיים שהיה נעדר בזמן הטראומה. בהעדר סביבה תומכת שנותנת תוקף לפגיעה ולהרס שנגרם בעטיה, חומרים טר

נותרים בלתי מעובדים ומנותקים, ועל כן ממשיכים לפעול ולהשפיע על נפגע הטראומה גם בבגרותו. באופן מיוחד הם 

משפיעים על היחסים הזוגיים, שם חומרים בלתי מעובדים של שני בני הזוג משפיעים זה על זה ומשחזרים דפוסי עבר 

 טראומטיים של כל אחד מהם. 

סי היחסים שמתגלמים בקשר הזוגי ובנוכחות של עדים שמוכנים לשאת את העדות של מה דרך ההתבוננות בדפו

שארע לנפגע/ת הטראומה, מתאפשר בטיפול הזוגי תהליך של עדות אשר מתרחש בשלושה ממדים: כשהמטפל נעשה 

עד מתוך עד לאספקטים של היחסים הטראומטיים שמשתחזרים ביחסים הזוגיים, כשבן/ת הזוג של הנפגע/ת מהווה 

הקשר כשמגלם עם בת/בן זוגו דפוסי יחסים טראומטיים כמו גם עד שמוכן לשאת את העדות תוך הקשבה לעדות של 

בן/בת הזוג במהלך הטיפול, וכשהנפגע/ת עצמו/ה מתבוננת בגילומי הטראומה ומוסר/ת עדות על אודות חוויותיו/ה 

 בעבר. 

השחזורים הטראומטיים ביחסים הזוגיים ובכך להקל על קשיי  תהליך זה של עדות ומתן תוקף עשוי לתרום להפסקת

 הזוגיות, ולהשפיע על המצב הנפשי של נפגע/ת הטראומה בכלל.

 על המנחה:

פסיכולוג קליני ומטפל זוגי ומשפחתי מוסמך. מרכז את תחום הטיפול הזוגי והמשפחתי במרכז לטם  - מר רון נסים

חבר צוות בקליניקה להתערבות זוגית  .זוגי ומשפחתי בת"אלטיפול בטראומה מינית ומרצה במכון ברקאי לטיפול 

 אילן.-טראומטית ודוקטורנט בחוג לפסיכולוגיה, בר-במצוקה פוסט
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