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 بنت الستین خرج السكین  בת ששים שווה בסכין 
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הבת אם גדלה, אז להכריח או לקבור 



מחוץ לעור 
חקירת תפקידים חדשים בדרמה תרפיה 
עם נערות פלסטיניות במצוקה בישראל

כנס י.ה.ת. מוסר ומסרים  
יום שני 11.2.2019 

  
נטלי חאיכ דאמוני 

עובדת סוציאלית ודרמה תרפיסטית מוסמכת 



בהרצאה היום:

מסרים 

• המ
של
ים 
הע
ממ
יים 
המ
ועב
רי
ם 
מד
ור 
לדו
ר  

• דיכ
וי 
מש
ול
ש 

של 
נע
רו
ת 
פל
סט
יניו
ת 
בי
שר
אל 

תיאור מקרה 

• הצ
גת 
הק
בוצ
ה 

• המ
שג
ות 
מע

ולם 
דר

מה 
תר
פי
ה 

מוסר 

• או 
"תו
רת 
הח
ובו

ת"  
המ
חוי
בו
ת 
של
נו 
לע
צמ
נו, 
למ
קצו

ע 
ולמ
טפ
לינו



הייחודיות של מטפלת מאותה חברה 

אז כולנו כמטפלים רגשיים עובדים עם אוכלוסיות 
מוחלשות מסוג זה או אחר, ההרצאה, החלה 

בפסימיות ותסתיים באופטימיות מחדר הטיפול.    
מעבר מתהליך דיכוי והפחתת ערך לתהליך העצמה 

ובחירה עצמית.
אלה שילוב מלים גם מעולם העבודה סוציאלית וגם 

מהטיפול 



הקסם של הדרמה תרפיה 

איך זה עובד באמת ? •
תפנית בראיה הטיפולית למקום חברתי / פוליטי•
המשגות ושימוש במונחים מעולמנו המקצועי כגון :  •

חוויה קטרתית, מרחק אסטטי/ דרמטי , פרדוקס 
ההרחקה, טרנספורמציה ותיאורית התפקידים 

מונחים מקצועיים משפות אחרות :  העצמה, דיכוי •
משולש, שינוי חברתי ועוד ...



מספרים – רצח •
המציאות  אתר הארץ •

הווארי, מ.  (2014) •
ראייה שאראבי, ה. (1988) •

חברתית 



מעמד נחות בתוך החברה 
הפטריארכאלית 

 ¤ חברה ניופטריארכאלית (שאראבי, ה. 
 (1988

¤ קשר הורי שונה בין בנים לבנות 

¤ 59 נשים נרצחו על רקע מה שנקרא "כבוד 
המשפחה" 9 הן קטינות מתחת לגיל 17.  

דיכוי משולש של האישה הפלסטיניות  

דיכוי במדינת ישראל מעצם היותן 
פלסטיניות 

מיעוט אתני – 20 % מהמדינה -

"האדמה והכבוד" – אל ארד ואל ערד -

פליטים פנימיים מ 1948 -

דיכוי במדינה מעצם 
היותן נשים 



המעגל החברתי 
   בחזרה למסרים: המשלים העממיים המשמרים את התרבות 
הערבית פלסטינית, הם מסרים המנחיתים את מעמדה של 
האישה, ומעודדים את האלימות נגדה, בנוסף לתלותיות 

ושייכות לגבר. 

    לפי הווארי מ. (2014), ישנם חוקים "לא כתובים"  שנקראים 
חוקי הכבוד, ואלה מסרים לא פורמאליים שעוברים מדור 
לדור המכוונים לאישה, ולהתנהגותה בכל תחומי החיים, 
מנקודת מבטה של החברה הפטריארכאלית, כשאישה 
"שוברת" את חוק הכבוד, היא מנפצת את התשתית 
החברתית, ומערערת את השלטון הגברי – וכך היא נענשת 
על ידי סדרה של פעולות כאשר בקצה שלהם הינו – הוצאה 

להורג. המכניזם הזה הינו לצורך שימור השלטון הגברי. 



אתגרים

טיפול בנערות במצוקה: 
יש פחד מ: העלאת המודעות העצמית בטיפולים, הדימוי •

העצמי ובכך המודעות לעצמי שלה. מה יעלה בגורלי בעתיד 
הקרוב?  

התוצאה:  נערות על הכוונת!  חוסר תחושת ביטחון ואמון •
בסיסי. 



תיאור מקרה 

על הקבוצה: 12 נערות בגילאים 13-16, מגיעות מרקע •
סוציואקונומי נמוך.

תיאור כללי: הקבוצה הייתה מלאה בחיים, עם הרבה •
צעקות, שירים ולעיתים נתגלה קושי בויסות רגשי אצל חלק 

ניכר מהנערות. 
ניצנים של מרד •



תהליך טיפולי בדרמה  

טיפול קצר מועד, סיפור מסגרת, אמצע התהליך - •
המפגש השישי !  



תיאור הבחורה 

עדינה, עיניים ירוקות, יפת תואר, מהססת, קול נמוך, •
פעילה אך לא משתפת באופן מילולי אם לא מבקשים ממנה 

נוטה להסתגר מאחורי הקלעים, אחרות החליטו בשבילה 



המשגות וחיבור לדרמה תרפיה 
תיאורית התפקידים מאת רוברט לנדי, השיטה מאפשרת •

לאנשים גישה לחלק מסוים באישיות שלהם בכאן ועכשיו, 
אם כי בנוסף לזה, בעבודה דרך אותו חלק באישיות הם 
יכולים להתעמת פנים מול פנים בעברם. שיטת התפקידים 
איננה מערערת את מנגנוני ההגנה של האדם, זה 

משמעותי ביותר לטבע הדרמטי של התפקיד כפיקציה
פרדוקס בדרמה תרפיה הנובע ממושג שטבע לנדי ריחוק •

אסטטי(1992) בעוד ש סו ג'נינגס (1994) קראה לזה ריחוק 
תיאטרלי, דרך ההרחקה/ הריחוק- אני מתקרב לעצמי .

טרנספורמציה: שהיא הרחבת תפקידים ושינוי צורה •
המאפשרים לה להרחיב את תפקידה בהקשר לעולם שלה, 
ועוזר לה לפתח יותר גמישות ואת היכולת לבחור תפקידים 

בחייה. 



הכשרת מטפלים ערבים באקדמיה הישראלית 

בעולם הטיפול ובהכשרה לעולם הטיפול מתמקדים •
במה שהמטופל מביא, או בחוויה האישית 

והספציפית של המטופל, תוך התייחסות לאינטייק, 
או המידע האנמנטי האישי שלו

הסביבה המורחבת והשפעותיה עליו מקבלות פחות •
יחס



טיפול באומנויות בחברה הערבית 

לחבר תהליכים למקומות פוליטיים וחברתיים, כי אין אנחנו •
חיים בואקום. האישי הוא פוליטי – לא רק בפמיניזם  

 החיבור יתרום לראיה העמוקה, וייתן חדות ומיקוד לטיפול,  •
ברמה מקבילה מתהליכים טיפוליים אישיים:  ההרחקה 

מקרבת. 

אישי 

פוליטי 

חברתי 



שאלות ושיתופים ... 
תודה ... 

נטלי חאיכ דאמוני 
עובדת סוציאלית ודרמה תרפיסטית מוסמכת  
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