
 י ההרצאות על המחקריםתקציר

בשורדות  בתנועה בראיונות עם מטפלות מניתוק גופני לאיחוי: הקשבה לתחושות הגוף .1

 גילוי עריות

  , סמינר הקיבוצים. מנחה ד"ר מ. שחםלייה כהן

להציג את תופעת הניתוק הגופני בקרב מטופלות שורדות גילוי עריות ולהמחיש כיצד בהרצאה נבקש 

 לבוא במגע עם הניתוק ובכך ליצור מאפשרים מנגנונים של אמפתיה גופנית והעברה נגדית סומאטית

 כחלופה לפיצול ולניתוק.   איחוי ונראותחוויה חדשה של 

ניתוק )דיסוציאציה( גופני הנו מנגנון הישרדותי העלול להתפתח עקב פגיעה מינית מוקדמת בילדות. 

פסיכוסומאטיות ו"חורים" בזיכרון )הרמן, הפרעות כמו קיפאון, פיצול, נפשיים -הניתוק כולל היבטים גופניים

1994.) 

רגשית והגופנית של האחר. קשר אישי, דרכו ניתן להבין את החוויה ה-אמפתיה גופנית הינה תהליך בין

 . (Finlay, 2005) אישי זה נוצר כאשר הגוף מגיב לחוויות ולתחושות של גוף אחר-בין

. בקרב שורדות גילוי עריותהתמקד בתופעת הניתוק הגופני ש איכותני מחקרההרצאה מתבססת על 

 ויות קשות ובלתי מנוסחותשורדות גילוי עריות בילדות  מבטא חו-הנחת היסוד  היא כי גופן של נפגעות

 . יתוק הגופני דרך גופן ודרך המתרחש בחדר הטיפולוכי מטפלות בתנועה יכולות לחוש ולזהות את הנ

גילוי  שורדות  הן של מטפלות בתנועה שעובדות עם מפי ת הניתוק הגופניביקש ללמוד על תופעהמחקר 

במהלך  ., סטודנטיות לטיפול בתנועהחוקרותמטפלות בתנועה על ידי שתי  6לשם כך רואיינו . עריות

המרואיינות בקרב  הראיונות, שעסקו בפגיעה המינית ובניתוק הגופני, התעוררו תחושות סומאטיות

המרואיינות תיארו שתחושות אלה מאפיינות גם את המפגשים  והמראיינות, כמו כאב ראש, עייפות ומחנק.

 ון התחזקו נוכח התמות שעלו מניתוח הראיונות. קווי הדמי השורדות.-הטיפוליים עם המטופלות

רגשיות של השורדות הועברו למטפלות ומהמטפלות למראיינות -מכאן, ניתן לשער כי החוויות הגופניות

ברצוננו לטעון כי המקום אמפתיה גופנית והעברה נגדית סומאטית. (, resonanceבתהליכים של הדהוד )

י של השורדות, על ידי המטפלות והחוקרת, מאפשר להעמיק את שניתן לתחושות הקשות ולניתוק הגופנ

 ההבנה אודות הפגיעה, דרכי ההתמודדות עמה ואופני הזיהוי שלה בחדר הטיפולים. 

 

 לנצח את חרדת המבחנים .2

 כסיוע למתבגרות המתמודדות עם חרדת מבחנים STREAMשימוש בכלי גוף ומודעות של מודל 

 מרגלית-,  מכללת דוד ילין, מנחה ד"ר מירב טלסיגלית קרטה

 

  שאלת המחקר:

 וכליה יכולים לסייע למתבגרות להתמודד עם חרדת מבחנים? STREAMבאיזה אופן גישת 



  הליך המחקר:

, 2014, 2006מרגלית ,-)טל (SE -ו DMT )שילוב STREAMהתערבות טיפולית במודל קצר של גישת 

נערות מכיתה י"א בעלות הישגים לימודיים טובים, הסובלות  8( לטיפול בלחץ ופיתוח חוסן, בקרב 2017

מפגשים בהתאמה למתבגרות, בתקופת מבחנים, שכללו:  6ההתערבות כללה   מחרדת מבחנים.

( SE( בקשב לתחושות )(DMT נפש , תנועה משותפת -חינוכי , התנסות בכלי גופ-פתיחה והסבר פסיכו

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      נשימה, קרקוע , מרכוז, מגע עצמי וחיבוק עצמי , ורפלקציה.                                                                        -, זיהוי ועיגון משאבי גוף כמו

 כלי המחקר:

לפני  -( בודק עוררות גופנית, ומחשבות מעוררות דאגה Test Anxiety Inventory) TAIשאלון 

בתחילה  -מדידת עוצמת המצוקה SUDS ((Subjective Units of Distressשאלון   ;ההתערבות ואחריה

תיעוד הציטוטים בשיתוף הקבוצתי,  -יומן חוקר ;ובסוף כל מפגש. בודק יעילות ההתערבות בכל מפגש 

תוך  STREAM ראיון מסכם. בודק את יעילות השימוש בכלי  –בתחילת מפגש ובסופו. במפגש האחרון 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  התהליך ובסיומו .        

 ממצאים :

 אישוש התמודדות הנערות עם חרדת מבחנים.  •

שינוי לטובה בתחושותיהן לפני הבחינה ומחשבות הדאגה פחתו . בזמן המבחן  -לאחר ההתערבות

בתחושות  הרגישו שיפור בתפקוד, אופטימיות לגבי סיכוייהן להצליח, וחוו  הקלה בתגובות הלחץ

  נפשיות.-הגוף

עלייה בתחושת המסוגלות להתמודד עם המבחן וחיזוק התפקודים הניהוליים: התארגנות לפני  •

 ובזמן מבחן, שיפור הזיכרון ויכולת השליפה.

נפשיים שסייעו להפחתת החרדה: מרכוז וקרקוע, נשימה ותחושה מורגשת, -זיהוי הכלים הגוף •

  תפיסת הגוף כמשאב ועיגונה בגוף . 

 יישום הכלים לעזרה עצמית ככלים להתמודדות בחיים על ידי התלמידות. •

 חיזוק היכולת להתבוננות פנימה ושינוי גישתן  לגוף. •

 שימוש בגוף כמשאב לפיתוח ביטחון, ויסות, מסוגלות ועוצמה. •

 מסקנות :

על התמודדות נערות עם חרדת מבחנים.  המודל מקדם  יש השפעה מיטיבה ומיידית STREAMלמודל 

 ומשתלב עם מטרות גישת 'החינוך הקונטמפלטיבי )המתבונן(' המשתרשת בחינוך היום. 

 

 

למפגש ולעיבוד הקשר  כאפיק תנועה בזמן: תנועה דיאדית בין אם ובתה המתבגרת .3

 הראשוני ביניהן

 שטיין.  מנחה: ד"ר שרון וייסווסרשריף, אילת דיק–סטודנטיות: יעלה אלוני, גליה הדני

 

כדרך  ,אמהלבין בת בראשית גיל ההתבגרות  ביןהמחקר בדק את משמעותה של תנועה דיאדית  תקציר:

מטרת המחקר הייתה לייצר מפגש עם דפוסי הקשר באמצעות  להשבה ועיבוד של ביטויי התקשרות.

תפת, ולהעמיק למשמעותם תנועה דיאדית, תוך צפייה בתנועת הגוף והצטרפות לתנועה משו

ואימהותיהן. המפגש  12הסובייקטיבית בראיון במסגרת קבוצתית. במחקר השתתפו שמונה נערות בנות 

כלל חימום, תנועה אישית ודיאדית, עיבוד בדיאדה ושיח קבוצתי. הנתונים שנאספו נותחו בשילוב ניתוח 

. תנועה בזיכרון 1לוי. הופקו ארבע תמות מרכזיות: -תוכני וניתוח תנועה על פי המודל האפימוטורי של שחר



. משמעות התנועה בין 4. משמעות המגע בקשר; 3. מפגש עם דפוסי התקשרות ראשונית; 2נפש; -הגוף

 'חיקיות' ל'מוליות'.

 

 16 –אוכלוסיית המחקר אמנות;  פנומנולוגית והרמנויטית מבוססת – מתודולוגיה: שיטת מחקר

חימום במעגל; תנועה  – הליך המחקר(. 36-50ואימהותיהן )בגילאי  12שמונה נערות בנות  –משתתפות 

ניתוח  – עיבוד הנתוניםאישית ועדות לתנועת האחרת; תנועה דיאדית; עיבוד בדיאדה; ראיון קבוצתי. 

 וטורי.תכני של הראיונות; ניתוח התנועה על פי המודל האפימ

במחקר נוצרה תנועה בזמן לעת הבראשיתית של אם ובת, לצד התנועה ב'כאן ועכשיו'. כך פגשה  סיכום:

הדיאדה אופני התקשרות ייחודיים לה, כעין תמונת בסיס הקשר ביניהן, העולה ומשתקפת. תלכידי זיכרון 

דרו, צפו ועלו; ויחד עם השיבה ראשוניים, עד כדי חוויות רחמיות ולידה, המגע ומשמעותו, רכותו או כאב הע

 לינקות ולראשוניות, כריקוד ההולך ושב, הופיעה המוליות וההתבגרות. 

 

חדשנות המחקר טמונה בפיתוח ויצירה של דרך ייחודית למפגש רגיש, מרגש, טעון  תרומת המחקר:

שהמשכה  גיל ההתבגרות. זוהי תחילתה של דרך –ומכמיר לב בין בת לאמה, בשלב כה מורכב בחייהן 

 בת. –בפיתוח מודל תראפויטי דיאדי המכוונן לקשר אם 

 

 התכווננות דיאדית מוזיקלית המגולמת בגוף .4

מודל להערכה של התכווננות תנועתית במסגרת טיפול במוזיקה עם ילדים בעלי לקות על הספקטרום 

 האוטיסטי

 תמר דביר, אוניברסיטת חיפה

 בהנחיית: דר' נאוה לוטן ודר' כוכבית אלפנט

 

היכולת להיות מתואם לאחר ברמת המאפיינים התנועתיים ריתמיים, מהווה את הבסיס התכווננות, 

, ובכך (Amighi, Loman, Lewis, & Sossin, 1999)להתפתחות של אמפתיה ותקשורת הדדית 

משמשת מטפלים בתנועה ככלי לביסוס והרחבה של מאפיינים תקשורתיים. על אף שתנועתיות ריתמית 

 ,Amighi et al., 1999; Thelenמהווה חלק מהתפתחות נורמטיבית של מערכת הוויסות השרירית )

ו (, ילדים בעלי לקות על הספקטרום האוטיסטי מאופיינים לרוב בקשיים באינטראקציה חברתית כמ1979

(. מטרת המחקר American Psychiatric Association, 2013גם בתנועתיות ריתמית סטראוטיפית )

הנוכחי לתעד ולבחון את מאפייני ההתכווננות הריתמית של ילדים בספקטרום האוטיסטי ושל המטפלות 

שלהם במסגרת טיפול במוזיקה שהתקיים לאורך עשרים שבועות. לשם כך, פיתחנו מודל ממחושב 

(. הליך המחקר כלל ניתוח KMPחישוב התכווננות ריתמית המבוסס על פרופיל התנועה של קסטנברג )ל

ילדים בגילאי ארבע עד שש שגויסו לצורך מחקר בינלאומי  19מסוג מיקרואנליזה של סרטי וידאו של 



רטים דקות מס 10בנושא יעילות טיפול במוזיקה בקרב אוכלוסייה זו. עבור כל אחד מהילדים נדגמו 

המתעדים את תחילת וסיום תקופת הטיפול. מתוצאות המחקר עולה כי מטפלות במוזיקה משתמשות 

מחזורים בשנייה( על מנת ליצור אינטראקציות  2בתנועתיות ריתמית בעלת תדירות גבוהה )מעל 

 מסונכרנות עם הילדים וכי שיעור האינטראקציות המסונכרנות עלה בסיום תקופת הטיפול. לא נמצאו

. אנו מקוות כי מחקר ראשוני זה ADOS-הבדלים בין ילדים ברמות אוטיזם שונות כפי שנמדד על ידי ה

יעודד מטפלים בתנועה להשתמש במודל על מנת לבחון את האופן שבו אינטראקציות דיאדיות מסוגים 

 שונים מגולמות בגוף.


