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סיפור של טיפול שהוא חיפוש אחר  -גשר על פני מים סוערים 

 1"גשר"מרפאת בטיפול במבקשי מקלט  :תקווה

 שלומית בן שמואל

 תקציר

מרפאת קמה  ,, ביוזמה משותפת של משרד הבריאות ונציבות האו"ם לפליטים2014בפברואר 

היא במתן שירותי  במרכז הקהילתי לבריאות הנפש יפו. עיקר העבודה הקלינית במרפאה"גשר" 

מאריתריאה וקורבנות סחר פסיכוסוציאלי לאוכלוסיית מבקשי מקלט -אבחון וטיפול פסיכיאטרי

 ן.  אוסוד

על הנגשה והתאמה : נושאים שוניםיעלו לדיון ובאמצעותו  תיאור מקרהיובא  במאמר

 יים ורוויזר, מאהוא לאוכלוסייה שעבורה השיח הפסיכיאטרי והפסיכותרפויטי המערבי  טיפולשל 

יצירה של שפה טיפולית שתגשר על בעל מטפלים המחפשים את דרכם במציאה ו ;סטיגמה

על טיפול, שבחלקו הוא מתן משמעות ותיקוף ; ת השפתית והתרבותית בחדר הטיפולנּוהשֹו

שהיא  לבנה טיפול המכיר ביחסי הכוח שבין מטפלת ;תת והפליטּות, הזרּולחוויות האחרּו

טיפול המכיר ועובד עם הקשר ; חסר מעמד זרשהוא  שחור ות, לבין מטופלבעלת זכוי זרחיתא

טחון יב טראומה בתנאי חוסר-על טיפול בפוסט; שבין האישי לפוליטי, בין הטיפול לפוליטיקה

על הניסיון, במסגרת הטיפול, למציאה משותפת של מרחב, מצומצם ככל ; טראומטיזציה-ורה

  ויצירה גם במציאות הקיימת.טחון, בחירה, משמעות ישיהיה, של ב

עבודה . מגשר תרבותי-תרבותי מתבצע כמעט כולו באמצעות מתורגמן-ןהטיפול הבי

 ,המאמר ידון זו דורשת הסתגלות ולמידה מחדש מכל השותפים, בעיקר מהמטפלים.טיפולית 

כל בשאלות אידיאולוגיות, אתיות, תאורטיות וטכניות העולות בטיפול, הנע  ,דרך תיאור המקרה

 העת בין האישי, הדיאדי, הטריאדי, הציבורי והפוליטי.

טראומה, טיפול באמצעות תרגום, פסיכיאטריה של מהגרים, -טיפול בפוסט :מילות מפתח

 סוציאלי במבקשי מקלט-יפול פסיכוט
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 הקדמה

קמה במרכז הוות האו"ם לפליטים, , ביוזמה משותפת של משרד הבריאות ונציב2014בפברואר 

 והשפעותיהןסיני מחנות העינויים בזוועות . לבריאות הנפש יפו, מרפאת "גשר" הקהילתי

 התמריץאלה שהיוו את  הן ,ת על מצבם הנפשי של מבקשי המקלט, שהלכו ונחשפוויתהטראומ

ול עיקר העבודה הקלינית במרפאה מתמקדת במתן שירותי אבחון וטיפ. להקמת המרפאה

מאריתריאה וקורבנות הסחר סוציאלי לאוכלוסיית מבקשי המקלט -פסיכו-פסיכולוגי-פסיכיאטרי

דרך תיאור המקרה של טספאי, אשתף במעט מסיפוריהם של מבקשי המקלט  ן.אוסוד

 במרפאה.הייחודי חווית המפגש והטיפול ובמרפאה, ם במטופליה

העולות בטיפול  מרכזיות יותוסוגמקרה, ולאחריו אתמקד במספר תמות האפתח בתיאור 

הקשיים הרגשיים של מבקשי  ם שלמטרת המאמר היא לתאר ולשתף במורכבות .מורכב זה

היא לספר סיפור אחד מתוך של המאמר מטרתו  ,המקלט והטיפול בהם, אך לא פחות מכך

 מעט פחות שקוף. ותלהיאדם אחד מתוך רבים, לאפשר לו  כרות עםיהרבים, לאפשר 

 ר של טיפול שהוא חיפוש אחר תקווהסיפו - יהטיפול בטספא

מרדיפת לסודאן כתוצאה  2012-נמלט ב, רווק ללא ילדים, יליד אריתריאה, 19בן  2,טספאי

 ן לסיני, שםדאהשלטונות במדינתו. מעולם לא התכוון להגיע לישראל, אך נחטף בגבול עם סו

חשוף לעינויים קשים ולסכנת , היה 17הוחזק כשלושה חודשים. במהלך תקופה זו, והוא רק בן 

באמצעות ברזל מלובן, נכווה יומי, לעיתים מהיה קורבן לאלימות ישירה באופן יו, חיים מתמדת

היה עד לאלימות כלפי חטופים אחרים ולמותם של אלה שלא שרדו. נמנעו ממנו מזון, שתיה 

. עיניום כיסוי על עופעמים רבות  ברגליוו ת בידיוכפּו ,ושינה, והוא אולץ לעמוד שעות בשמש

סבלו , חלקם מהתעללות מינית בסיני סבלורבים מהחטופים . טספאי שלל אלימות מינית כלפיו

. הגברים כמעט ואינם מספרים. גם הנשים ממעטות לספר, מתביישות, יומיממאונס קבוצתי יו

מספר ההפלות שנערכו בשנים עם זאת, . לה נחשפוחוששות לשתף באלימות המינית 

במרפאה הפתוחה של רופאים לזכויות אדם ביפו, לא משאיר הרבה מקום לספק, יות הרלוונט

 3.דיווח-ומעיד על תת

ידי -על בפתאומיות הושכמוהוא ושאר החטופים, טספאי סיפר על לילה אחד בו            

דלק. אחד החטופים הוצת וטספאי ושאר החטופים כיבו את  הםעלי יםפכואלה שתוך שם, השובי

והצילו את חייו. במקרים אחרים הם לא הצליחו להציל את חבריהם וטספאי סיפר על  הדליקה

בעצם מהות  ווז –פני מת. טספאי, כמו רבים אחרים כשהוא מעמיד בין גופות  שעות בהן התחבא

בגבול בתמורה לשחרור  אלף דולרים 35הסיפור הקשה של סיני, נדרש לשלם כופר של 

דולרים, כך שסכום הכופר  500-באריתריאה היא פחות מ תיתהשנהמשכורת הממוצעת . ישראל

. היה בטוח שמותו קרובהיה דמיוני. טספאי לא חשב שמשפחתו תוכל לגייס את הכסף ולכן 

הוא שוחרר בגבול ישראל.  2012הכסף ובנובמבר משפחתו הצליחה לאסוף את סכום לבסוף, 

 "סהרונים"ים, הוא הוחזק בכלא , כשנה וארבעה חודש2014 ארסהגעתו לישראל ועד ממיום 

הוא נסע לקבלת טיפול רפואי בליווי אחיו הגדול  "חולות". מולאחר מכן במתקן השהייה "חולות"

( הגיש Hotline For Refugees And Migrants. המוקד לפליטים ומהגרים )למתקן ולא חזר

הטיפול לו הוא ויוכל לקבל את  "חולות"לשוב ליאלץ בשמו עתירה לבית המשפט כדי שלא י

. למרפאת חווהיים אותם תזקוק על רקע מצבו הנפשי והבריאותי ועל רקע האירועים הטראומ
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חג החירות. כשהגיע אלינו,  –, ימים ספורים לפני פסח 2014בתחילת אפריל טספאי הגיע  "גשר"

 .ברורהיה לא עתידו העתירה בעניינו הייתה עדיין בדיון ו

בית חולים באריתריאה והבחין באחיו שהיה אח  ו שלודטספאי הגיע למרפאה בעיד    

כיוון שעבור קהילה זו טיפול מבמצוקה הנפשית שלו. העידוד של אחיו היה משמעותי ביותר 

-פסיכיאטרי ופסיכולוגי הוא זר ואף מאיים ורווי סטיגמה. מצב זה מועצם  כאשר הטיפול ניתן על

דוחה, מדירה ופוגעת בחלקה ברה אשר ידי ישראלים אשר נתפסים פעמים רבות כחלק מהח

 בקהילת מבקשי המקלט.

יצר קשר  לאטספאי כמעט  (Intake-ה הערכה הראשונית במרפאה )פגישותת הובפגיש    

ענה בקצרה על השאלות ועט לדבר ימושפל, הוא נראה מבוהל ושברירי, מהיה עין, מבטו 

ך בשקט שדוויט, המתורגמן בר כל כישטספאי ד יהשנשאל. אחד הדברים הבולטים ביותר ה

תקרב עד כמה שניתן ועדיין בקושי שמע אותו. ובכל זאת התקשה לשמוע אותו, השישב לידו, 

מצבים אלה, לשמוע על קשיים חריפים בשינה, קושי להיות עם אנשים והימנעות מ נוצלחה

רגישות לרעש, פלאשבקים וזיכרונות חוזרים, מציפים וטורדניים מהאירועים דריכות ו

בנוסף, יים בסיני, ירידה בתאבון ובמשקל, מצב רוח ירוד וירידה חדה בהנאה ובהנעה. תהטראומ

טספאי  .19בן  עוד לאוהוא , העדר כמעט מוחלט של תקווה ויכולת לדמיין עתיד טוב יותרנצפו 

בל טיפול יוק( Posttraumatic stress disorder - PTSD) יתתטראומ-אובחן עם הפרעה פוסט

שמרתי על חל להגיע לשיחות שבועיות. במקביל, הוגד דיכאון וחרדה.  כמו כן הוא תרופתי נ

 וסימכתבים שנ נוכתב ,ואני ר עידו לוריא,"המטפל, ד הפסיכיאטר .קשר רציף עם עורך הדין שלו

טראומה -פוסטהסובל מ, שתנאי כליאה אינם מצב מיטיב עבור אדם המובן מאליולהסביר את 

 ט.בפרעבור טספאי בכלל ו

 התמזלידי אחיו שדאג לכל צרכיו. בכך -א עבד, הוא נתמך באופן מוחלט עללטספאי     

, שיש בה כוח של קהילתיות. קהילת מבקשי המקלטבמובנים מסויימים זו גם מזלה של ו. מזל

מטופלים  במרפאה,פעמים רבות הקהילה היא מקור התמיכה היחיד שיש למטופלים 

ללא שירותי בריאות , ת, אך ללא שום משאבי עזרה ממסדייםממדיו-המתמודדים עם בעיות רב

תמיד בלקיחת הטספאי רחוב, שירותי סל שיקום או שיקום בכלל.  לדריורווחה, ללא דיור 

אחר כמה שבועות הוא ללאכול טוב יותר ושתפרה, והוא החל איכות השינה שלו ה .התרופות

מבט הישיר אליי ולרגעים מעט  משקלו עלהמשהו בלבוש, בישיבה, בעמידה. . נראה אחרת

 . ייולאמירות ייגיב לשאלותהאו יזם דבר אך לבשיחות הוא כמעט  סתכל עליי.הו

יום, משל סיפור המסע הטראומתי, לבין התמודדות עם היו ועיבוד יחד, בין פתיחה נונע

ציפו את טספאי. הנגיעה ה, חוסר האונים וחוסר הוודאות שהייאושהכאן ועכשיו, ותחושות 

לאפשר, להיות עדה, ולהיות אתו בזוועות שעבר,  ניסיתיככל הניתן בעדינות;  הטראומה נעשתב

בפניו שבכל שלב  תידגשהו יחזרתכמציצנית או פוגענית.  חוות ישלא לפלוש, לא לה יאך נזהרת

מפורש הוא אף פעם לא אמר לי, אך את  'לאלו לסרב או לעצור. 'אפשר להפסיק, שתמיד מותר 

על המשך נטילת התרופות  'משא ומתן'אחרי כמה שבועות דרך  טאימפורש, הוא ב-, הלא'לא'ה

 לפגישות אני מתעקשת שיבואמדוע בין הועל תדירות הפגישות שלנו. הוא רצה פחות, ולא 

  גיע לפגישה הבאה.הלא אכן , והוא המוותרת עליו. ההתעקשות שלי לא עזראינני ו

כעיס. בתפקידים האלה  הט המתורגמן, זה דאיג ואת דוויהברגע הראשון, אותי זה 

לשים , ציע להתקשר לטספאיהדוויט לא פעם במהלך הטיפול. כמו אב או אח גדול  פנותחלה
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כמה הוא רוצה טוב עבורו,  יאותו. בין השורות ובקולו הנרגש של דוויט, שמעת 'לארגןו' גבולות

דוויט עצמו גוייס לצבא  רוצה שהוא יילחם ומתוסכל ממה שהוא חווה כוויתור של טספאי.

על המודל  יחשבת , ושירת עד שהצליח לברוח מהמדינה. 13בהיותו רק בן ה איאריתר

את עצמי אם למרות  יאי ושאלתפשדוויט יכול להוות עבור טס ועל "הזולת עצמי"להתמודדות, 

 כל השונות והקשר המתווך, גם אני יכולה. 

בטיפול עם טספאי;  יםטיפול ועל ביטוי על מושגים של נובריבשיח ביני לבין דוויט ד

, החזקה והכלה. (acting outביטוי בפעולה ), התנגדות, טראומה-פוסטכאון ויטומים של דסימפ

יתור, בין חולשות לכוחות ועל הקשרים תרבותיים, על שילוב ואיזון בין הכלה לו נובריד

הוריים שאנחנו מחזיקים גם על התפקידים ה נוברי, בין אמפתיה לסמכות ודרבון. דהישרדות

 נולטספאי ושכנע התקשרנואחר השיחה שלנו, ל בחדר, ועל ההורות החסרה כל כך לטספאי.

  אותו לבוא.

יודע שאנחנו רוצים לעזור לו, אמר שהוא הוא תמיד בטיפול, הבשבועות הבאים טספאי 

 יים, אבלתטראומ-הטבה בחלק מהסימפטומים הפוסטנצפתה  אבל אי אפשר לעזור לו.

נראה קצת מופתע , משיך לבוא לטיפולה. ובכל זאת ותחזקהואף נמשכו המרכיבים הדיכאוניים 

ברגעי הדיכאון המציף,  שוב, שבוע אחר שבוע. וכל פעם מחדש מכך שאני מתעקשת לראות

מתוסכלת מהתיווך של חשתי עוד יותר מודעת ולעיתים  יכשכל כך קשה להגיע אליו, נעשית

להגיע לטספאי על אף דרך יחד לא הפסקנו לחפש שלי הוא דוויט, ו התרגום. למזלי, השותף

זה את זה יזקנו ח, כן, גם שפה משותפת ודרך ליצור מרחב טיפולי משמעותילחפש התיווך, 

  .גם אותנו ציףהכשהדיכאון 

של הטיפול היא בעשייה קונקרטית בחדר ומחוצה ביותר גדולה העיתים, המשמעות ל

בהוראת עורך דינו. המכתב מכתב שטספאי נושא עימו בכיס  ושובשוב לו, למשל, להקריא 

 עשרהפסיקת ביניים של בית המשפט שאומרת כי אם הוא נתפס ברחוב, יש לעורך דינו כולל 

ימים לעתור לבית המשפט, ובזמן זה אסור לכלוא אותו. אני מקריאה בעברית, דוויט מתרגם, 

אבל עדיין חרד מיציאה מהבית. , נרגע קצתו ביןשוב ושוב אנחנו מוודאים שהוא מבין. הוא מו

 –י תטראומ-שגרת החיים שלו אינה כוללת יציאה מהבית או עבודה, והפחד שלו אינו רק פוסט

, ועורך דינו מתלבט אם להגיש בקשה למשרד הפנים, מחשש אשרה תקפההוא מציאותי. אין לו 

טיפול  וזהניתן לומר ש. תזכיר להם את קיומו של טספאי ותביא למעצרו מחדש שהבקשה

. תחושת חוסר האונים, חוסר המוצא וחוסר התקווה של טספאי, עוטפות גם 'ידיים קשורות'ב

 אותי. 

נים והחוץ מתערבבים ללא הרף, אפשר לדמיין את תחושת ההקלה בטיפול בו הפ  

 הוסר מעל ראשוכליאה ה. איום "חולות"מתקן פסק על סגירת , בג"צ 2014 כשבסוף ספטמבר

טספאי. עבורנו ב"גשר" זו הייתה פסיקה חשובה מאין כמוה ברמה הערכית, ברמת צביונה של 

זוהי האפשרות לקיים חיים וטיפול עבור המטופלים שלנו וחברינו . יתרה מזאת, של מדינת ישראל

 העבר 4הסתננות למניעת חוקהשל נוספת אוש כשגרסה ילעבודה. אפשר לדמיין את תחושת הי

כל אותנו  וויודאות שלוואת תחושת הטלטלה וחוסר ה ,דשים ספורים לאחר מכןשוב בכנסת חו

  .ם במרפאהמטופליהוהרבה יותר מכך, את העת 

דיבור, הקול אחר חודשים ספורים של טיפול הוא טון הלשתנה בחדר ההדבר המרכזי ש

רגוני על אעוס על האו"ם, לכ .רשה לעצמו לכעוסהמוע אותו, והוא לשהיה של טספאי. אפשר 
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והדבר שמטריד את  –ועל ישראל. על ישראל שלא מאפשרת לו שום תקווה  עלייעלינו,  הסיוע,

 הגבוהים את דמי הכופר תולא מאפשרת לו לעבוד ולהחזיר למשפח –טספאי יותר מכל 

רבות  בטיפול עסקנוששילמה עבורו. הוא מתבייש ומרגיש אשם כלפיהם וכלפי אחיו שתומך בו. 

בורח היה סביר לי שכל זה לא היה קורה אם לא הוהאשמה. טספאי תחושות הבושה ב

למצוא את המילים  ניסינויחד עם דוויט . "מת יתי, עד שהיסובל שם בשקט: "]הייתי[ מאריתריאה

לתחושות ולכעס  מציהימקום ולגיט, להכיר ולתת המתאימות להבחנה בין אשמה לאחריות

 ,כל כך מצומצםהיה גע שלו עם אנשים טספאי כעס בשקט. מרחב המחיה והמ .שמתעורר

יום. מטופלים רבים אחרים, עוזבים בזעם יום עבודה מזדמן מא פגע בהתנהלות חייו ביולשהכעס 

חלו להשיג, בגלל יחס משפיל של מעביד או בגלל רעש או צליל בלתי נסבל. נוטשים ישכל כך י

מתווכחים  מים ארוכים.בזעם את התור במשרד הפנים בו הם עומדים שעות על גבי שעות י

  ורבים לעיתים עם האנשים היחידים שתומכים בהם.

לפעול לנסות ר עם  נציבות האו"ם לפליטים כדי בקש  היינובמקביל וכחלק מהטיפול, 

, מדינה בה יוכל לקבל מעמד וזכויות של פליט, במדינה שלישיתשל טספאי מחדש  ליישוב

, ושלאמירה "כל החיים לפניו" באמת תהיה 19א בן שאולי יוכל למצוא בה תקווה  ולהיזכר שהו

את מכתבי המלצה המתארים בבהירות ובחריפות את מצבו הנפשי הקשה,  נוכתב משמעות.

טחון הבסיסי יאת  חוסר התקווה וחוסר הב, מהם הוא סובל ייםתטראומ-הסימפטומים הפוסט

נציבות בבצער רים לנו נות, מסבינפשי. אך המכסות ליישוב מחדש קטואת השפעתם על מצבו ה

  זמן רב. ארךאו"ם, והסיכויים קלושים, וגם אם כן, התהליך יה

ללא מעש אר שגרת חיים של ישיבה יאחר פגישה מייאשת במיוחד בה טספאי תל

דמיוני צליח לדמיין ולו דבר אחד ששווה לחלום עליו, הלא אף ו ,בדירהבמשך שעות רבות מאוד 

עשות נסות לחייבים ל. היינו נזמין גם את אחיוישה הבאה פגלשהצעתי ומופרך ככל שיהיה, 

איון יאחרי עוד רהגיעו השניים . לפגישה מציאות החיצוניתיום, במהיו בשגרת ולו קטן ביותר שינוי

נקטנו זהירות מחשש לאכזבה ואני גמן רהמתו דוויטפה רק לזה, אבל אחיו, יטספאי צ .באו"ם

צל כדי לנ כדאיואת הזמן הזה , זמןיארך התהליך  רהבכל מקהדגשתי בפני טספאי כי . נוספת

במדינה שלישית ויצליח לעזוב גם אם יקבל יישוב מחדש  ;ציע לימודי אנגליתהדוויט להתחזק. 

נו משכה מוכן לנסות, אם נסביר לו כיצד.היה סס אך יטספאי היהיה זקוק לשפה. את ישראל, 

תעקש לקחת חלק הירת אחיו. טספאי הקטן של טספאי בד 'תא המעצר'בנות שגרה בלנסות ל

יחד  ש אשמה על הנזקקות שלו.חבעבודות הבית, גם אם לאחיו אין בעיה לעשות אותן. הוא 

לפני שיצא  ,מגלה לראשונה שבאריתריאהאני ו הנה לעשותימשהו שהוא ילמצוא  יתיסינאתו 

תהיה, מוגבלת ככל ש –למסע, אהב לצייר. לאט לאט אנחנו מחפשים יחד את האפשרות 

 לבחירה, למרחב מצומצם ככל שיהיה, של שליטה ויצירה.

 טיפול מורכב במציאות מורכבת

 הטיפול הרגשי במבקשי המקלט של םיהייחודימקצת המאפיינים ב דוןאשל המאמר  הבאחלק ב

שפה לאתייחס לעמדה ו .של טספאיסיפור הטיפול ם באים לידי ביטוי בכפי שה במרפאת "גשר"

הטיפולית ולתהליך של למידה מתמדת ויצירת משמעות משותפת בטיפול מודע תרבותית; 

אמצעות טיפול ב; לרחב בין האישי לציבורי והפוליטיליחסי הכוח בטיפול הנע כל העת במ

שאין בה ית במציאות תטראומ-לטיפול בהפרעה פוסטו; אתגרים והמשמעויות שלולותרגום 

 טחון בסיסיים.ייציבות וב
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 למידה מתמדת 

בטיפול , ואת הזולתידיעתנו לגבי התוקף של  לשים סימן שאלה יש אני מאמינה,כך  בכל טיפול,

וגישור תרבותי של למידה מתמדת עמדה ב נמצאיםאנחנו, המטפלים, . במיוחד "גשרמרפאת "ב

אנתרופולוגית של -כמו למידהשל הבניה משותפת של משמעות עם המטופל והמתורגמן. ו

סמלים, שפה,  ,מנהגיםהתמקמות המטופל בתוכן, הקבוצות בתוך הקהילה, ת, הקהילה, התרבו

למידה מתמדת, בה דבר כם, בתולכל אלה ושל עצמנו ביחס  הלמידו. ועוד ועוד תפקידי מגדר

יחד עם זאת, לצד העמדה הלומדת והמעודדת הבניה משותפת של משמעות,  .אינו מובן מאליו

מישהו הם זקוקים למידה של ודאות וידענות מצדנו, צורך גם במביעים רבים מהמטופלים, 

מציאת האיזון בין . בתוך המציאות הכאוטית של חייהם שאפשר לסמוך עליו, שינחה את הדרך

צורך בסמכות מקצועית במצבים של מצוקה בין ההצניעות שבעמדה הלומדת והשיתופית ל

 .תומאתגר תמורכבהיא גדולה וחוסר ודאות, 

נה מזו שאנו רגילים לה של שפה טיפולית שוויצירה למידה נדרשות מטפלים, מאתנו, ה

לנסות להישאר בשפתו של , עלינו במקום לנסות ולפרש את המטופל בשפתנו .בדרך כלל

להרחיב את , שלנו לשפה שפחות תלויה במיליםהטיפולית להרחיב את השפה , לנסות המטופל

 יטות ממוקדות, ולנסות לחקור את דפוסי בקשתהכלים הטיפוליים, לאמץ ולהתאים כלים מש

מוותרים על איננו וקבלת העזרה של המטופלים והקהילה ממנה הם באים. ה, הגשתהעזרה, 

מקומנו ותפקידנו על עיבוד טיפולי של סיפור הטראומה, ועל מושם דגש רבים  במקריםוהמילים, 

, לא בט, לא לעצום את העינייםכמי שמוכנים לשמוע ולראות, לא להסיט את המ כעדים לסיפור,

 האוזניים, ולא להפנות את הגב.לאטום את 

לא חוששת נדרשת עמדה טיפולית ש, כל טכניקה או גישה טיפולית ספציפיתלפני 

 חיבור לאלמנטים בסיסים בטיפול על ודאות ושמה דגש על, מוותרת יתלהיות גמישה, יצירת

יצירת תחושה בלתי מתווכת נדרשת תוקף. הגשת עזרה, הקשבה, הכרה ומתן  – וביחס אנושי

בעיניים. לייצג, לתווך, לסנגר ולהשמיע את  להציע קפה, ללחוץ יד, להסתכל .של אכפתיות

 קולם של מטופלים שהם חלק מקהילה מושתקת ומודרת.

 בטיפול יחסי כוח

 תבין המטפלומחוצה לו  הטיפול ניתנים מקום והכרה ביחסי הכוח בחדרבמרפאה טיפול ב

במשרד  תזכויות ומעמד, שעובד תבעל יתאזרח, תישראלי, לבנה אישה (;'בעלת הכוח')

עמדה טיפולית מתפתחת במרפאה  חסר זכויות ומעמד.ו זר, לבין מטופל שחור ,ממשלתי

מודעים בין המטפלת הישראלית למטופל -המודעים והלאשמאפשרת ומעיזה לתת ליחסי הכוח 

הוא הפוליטי, והפוליטי הוא האישי, לא כסיסמה ולא  האישי .להיות על השולחןחסר המעמד, 

מהמטפלים הפוליטי הוא חלק מהטיפול. כקלישאה אלא כמציאות חיים והתמקמות טיפולית. 

המסוגלת לקחת אחריות, להבין ולתת מקום לביקורת  פנימית,-עמדה טיפולית נדרשת במרפאה

התמודדות עם נדרשת יכולת ל ., חלק ממנועל הממסד במדינה, שאנחנו המטפליםשל מטופלים 

, אנחנו נתפסים כמי שלא עוצמים עיניים, כמי "גשר"ההכרה שאולי בעיני עצמנו, המטפלים ב

כך מודרת הזו, אבל עבור חלק מהמטופלים, חלק -לטפל ולסייע לאוכלוסייה הכל יםשמבקש
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את, ילגיה, הישראלית, הממסדית, המדכבבעלת הפרי ,כלבנה נתפסת ,אני-מהזמן, אנחנו

 הכולאת.

שאחריותו המוסרית של המטפל באופן כללי ובמקרה של טיפול עלינו להכיר בכך 

בחדר הטיפול. הטיפול במבנים הנפשיים מתערבב עם  מסתיימתבמבקשי מקלט בפרט, אינה 

לאפשר שיח , גם כאן חשוב לאזןיחד עם זאת,  הטיפול במבנים הממשלתיים של מדינת ישראל.

 השיח. תלכפות א אך לאטפל למטופל ובין קבוצות ההשתייכות שלהם, בין המעל יחסי הכוח 

 שאנחנו פוליטיים-חלק מההקשרים החברתייםכלפגוש את האדם לא רק כחלק מקבוצה או 

זמנית -להחזיק בו מסוגלותנדרשת  הייחודי.ולא למחוק את האישי, האישיותי,  מייחסים לו

ולחרדות הפרטיות והייחודיות לחוויות , המופנמים, למבנים הפנימייםלאובייקטים הקשבה 

התנועה בין האישי, הדיאדי,  .המסויםמביא לחדר במפגש עם המטפל  המסויםשהמטופל 

 והפוליטי היא מתמדת. הטריאדי לציבורי

 טיפול מתווך

 ערבית. ל, רובו ככולו, נעשה באמצעות תרגום לטיגרית או "גשר"הטיפול במרפאת 

שיחות, שיחות טלפון, תיאום פגישות, מחוות של : מתווךבטיפול באמצעות תרגום הכל 

המתורגמן הוא עבורנו הרבה יותר מקביים, הוא הפה והאוזניים  אישיות.-ןרות בייאכפתיות, מני

צורת עבודה זו דורשת  הסתגלות עבור כל השותפים  ומי שמעבד, מסביר ויוצר יחד משמעות.

חדר הטיפולים כאשר דברים בסיסיים כל כך לשבת ב: בטיפול, אך במיוחד עבורנו, המטפלים

 ; יכולת להעביר מסר באמצעותבדיבורלבטאם  או בלתי אפשרי מאליהםבטיפול אינם מובנים 

תי מילוליות הבנת המחוות המילוליות והבל ;הבנה הדדית של אינטונציה ;מילים או אינטונציה

נראה לי לפני  'כן'הנהון ל לעיתים גם לאחר זמן רב של התנסות בעבודת טיפול זו,)למשל, 

יש הוא מגשר תרבותי, נעשית אתו חשיבה ו , אלאהמתורגמן אינו רק מתורגמן (.'לא'התרגום כ

הוא מנסה להנגיש אותי ואת הטיפול למטופל, ולהנגיש לי את  .הבנה משותפתלהגיע אתו ל

להציע )כך למשל יכול המתורגמן  באהוא פתו הייחודית ואת התרבות ממנה המטופל, את ש

יכול להציע הוא לנו כתיאור של שמיעת קולות,  להישמעהסברים מותאמי תרבות למה שעשוי 

(. נוספת ועוד ,מה מתאים או לא מתאים לומר בשיח בין גבר לאישה בטיפול ובאיזה אופן

העובדה שהמתורגמנים עצמם הם לא רק חלק מאותה קהילה, קהילה גם המתוארת למורכבות 

עצמם עברו  שגם המתורגמנים, אלא וחוששים לפרטיותם ם זה את זהמכירי הקטנה שאנשי

יחד עם זאת, עבודת התרגום  ועוברים חוויות קשות, פעמים רבות דומות לאלה של המטופלים.

רגע  '.דוברי שפתנו'מאפשרת דברים שלעיתים אנחנו משוועים להם בטיפולים במהלך הטיפול 

להיות התרגום לטיגרית(, כמו גם האפשרות לא של הפסקה לחשוב ולעבד את הדברים )בזמן 

 לחלוק.ו להתייעץאלא לבד בחדר, 

  טראומה-בפוסט טיפול

סיפורו . (PTSD) יתתטראומ-מאובחנים עם הפרעה פוסט "גשר"מהמטופלים במרפאת  40%-כ

בתנאים , טראומה-בפוסטלמורכבות הכמעט בלתי אפשרית של טיפול  הדוגמ טספאי הואשל 

של חיי המטופלים, כמו טחון וחוסר שליטה על המרכיבים הבסיסיים ביותר יב חוסרסטרס, של 

חוסר זמניות, תחושה של במתקיים טראומה -טיפול בפוסטהוביטחונם האישי.  החופש שלהם
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ולא רק מקוצר" "תחושת עתיד טיפול ב, גזענות ועוינות ,טרטור, בתנאים של חוסר ודאות, יציבות

מתי  לגביהמשותפת למטפל ולמטופל,  ודאות חוסרבשל  יים אלאתטראומ-מטעמים פוסט

בשל בפתאומיות בכך שייתכן כי הטיפול יסתיים יש להכיר  .ובאילו נסיבות יסתיים הטיפול

על צמצום  יםמתבססטראומה, -פוסטלטיפול בחלק מהפרוטוקולים המוכרים  כליאה או גירוש.

 אנחנו מבינים "גשר"בתחושה של חוסר אונים והשבת תחושה של שליטה בחיים. 

טיפול שמטרתו לבסס ומנסים לפתח הקיימים אינם מתאימים או אינם מספקים,  שהפרוטוקולים

 ,מצומצם ככל שיהיה ,למצוא את המרחב, טחוןיעדר ביבתנאים של ה מסויםטחון יתחושה של ב

 , גם במסגרת המציאות הקיימת.של שליטה ויצירה

 כעס

בלתי  הוא התפרצויות כעס יתתטראומ-הפרעה פוסט של ייםתהסימפטומאחד המאפיינים 

, של הפרעהעצם השאלה האם מדובר בסימפטום באנו דנים . במסגרת צוות המרפאה צפויות

אלימות, לחיים בתנאים של  חיוניתתגובה בו/או בביטוי משמעותי של מצוקה רגשית עמוקה, 

סים ניהול כעודה טיפולית על עבנושא של עוני, דיכוי, התעמרות וגילויי גזענות. אנו דנים ב

 אנו רוצים לעזור למטופלמבחינה אתית, שכן מחד, מורכבת  סוגיהזוהי . וויסות רגשילטכניקות ו

יחד , ולשפר את מצבוויכשיל את ניסיונותיו  שהכעס לא יפגע בו, ינהל אותו, ינהל את חייוכך 

ות והוא כל כך מוצדק, , לכעס יש את הפוטנציאל לתת כוח לפעול ולשנות את המציאעם זאת

  עם מציאות מעוולת. ,וניסיון להרגיעו גורם לתחושה של שיתוף פעולה עם המצב הקיים

את הכעס שלי מתגבר.  שתירגה, בטיפול בתהליך מקביל להתגברות כעסו של טספאי

ע, להתעלם ולשכוח.  אבל , לא לשמווביל לרצון לבעוט בכל, להתייאשהלפעמים הכעס שלי 

, לשינוי המצב הקיים, לפעולהחזק ורגשי  דחף והכעס ותחושת חוסר הצדק עורררוב הזמן, 

את הבחירה לי יש י מרגישה שלשנות את המציאות המעוולת. אנן ניסיוחברתית, עם לעשייה 

וגם זה מכעיס אותי. אבל כשאני פחות כועסת וחסרת  .מהמטופלים שלירבים לאך לא  ,לפעול

עמית  - על הרגעים בהם האפשרות של מטופל או של מתורגמןאונים, אני מצליחה להסתכל גם 

, לא לעבודה, להשמיע את סיפורו, לאפשר לאדם מולו להיות עד, לפגוש אדם אחר שמקשיב

גם לכן הם עשייה של שינוי המציאות, עשייה שיש בה בחירה.   ,עוצם עיניים ומוכן להיות שם

חברתית עשייה טיפולית ו הןה שכזו וכתיב לספר את הסיפור של המטופלים שליהאפשרות 

 משמעותית.

 בין תקווה ליאוש

החיפוש אחר תקווה, והתנועה בין . לתיאור המקרה, אינה מקרית (תקווה)הבחירה בשם טספאי 

 יאוש לתקווה, הם בסיס סיפורו של טספאי, של רבים ממטופלינו, ושל המרפאה עצמה. 

וסר אונים ואכזבה, וההסברים לחוסר התקווה אנו פוגשים כל כך הרבה יאוש, ח "גשרמרפאת "ב

 מוקד העבודה שלנו. בהן  ,"ואיך מי מחזיק את התקווה בחדר" שאלות שלהש ,כל כך משכנעים

באחת מישיבות הצוות, מתורגמן אריתראי מזכיר לצוות, שכל כך שקוע בהכרה 

חסר מעמד  ,כאן בישראל ,במציאות המעוולת, שגם הוא שרד ארבעה חודשים בסיני, וגם הוא

 מקשיבש, ולספר את סיפורו לכל מי בכל דרך אפשריתיות, לשקם את חייו וזכויות, אך בוחר לח

העבודה במרפאה, את  תקופת. הוא מבין אינטואיטיבית, אך גם בעקבות הניסיון של כמונו -

של הכרה בקשיים שהמטופלים מתמודדים אתם, אך מזכיר לנו גם את הטיפולית המשמעות 
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לפעול, של שימת דגש על הכוחות שלהם ועל היכולת שלהם לשרוד, לחיות,  החשיבות

  בחדר הטיפול ומחוצה לו. ,ולהעניק משמעות לחייהם

פר בקול שקט, כי היה באותו יסוי מספר חודשים שלנו לפנגיע לפגישה כשטספאי ה

. לא אמרך כ "אמרו לי שאני צריך לארוז שני תיקים": באו"ם וקיבל אישור ליישוב מחדש בוקר

או שהבנתי נכון, או שהוא הבין נכון. אל מול ההתרגשות הגדולה  ,נכון יששמעתהייתי בטוחה 

והשמחה של דוויט ושלי, אפילו פניו של טספאי לא נשארו חתומות. הוא חייך. סוף סוף ממש 

לברר אתו אם יש גם חששות או פחדים  ניסיתיאחרי השמחה ובשיחות הפרידה שלנו,  חייך.

בתקווה, ך החדשה, שוב לבד, מהפרידה מאחיו. אבל הוא לא רוצה לגעת בזה. הוא נאחז מהדר

 מרכז בה את כל כוחותיו.

עם מין סוף , לספר על טיפול "גשר" הטיפול במבקשי מקלט במרפאת בהקשר של וזרמ

במקרה עם סוף כזה, לא שלי הבחירה . באירופהלדרך חדשה  יוצאהגיבור  .הוליוודיכזה, קצת 

אני . טספאיבדווקא מדוע בחרתי  אני שואלת את עצמי. ואפילו מרגיזה צג, מעוררת שאלותמיי

יום לסיפורי זוועה, ולטיפולים שבהם תחושת חוסר האונים וחוסר המוצא שולטים. מחשופה יו

מינית שלא ניתן לתארה מילולית ו ,יתזפישעברו התעללות  ,וילדיהםגברים  ,סיפורים של נשים

בסיני, יומיים ועינויים מחרידים מארה. שורדים ושורדות של מעשי אונס קבוצתי יואבל חייבים לת

במדינת  קשהבדעת קהל ו במציאותשנתקלים רדיפות אלימות ומטילות אימה בארצות המוצא, 

שכל בקשות העזרה י הרבים מטופלילמה לא לספר על אחד מדווקא טספאי?  מדועישראל. 

ת באין, במחסור, בסירוב, ונתקלוכל פניותיי , י הולך ומחמירנדחו, שמצבו הנפש לגביו ועבורו

אנחנו מתמודדים במרפאה עם  דווקא טספאי? מדוע חוסר רגישות.בעדר, בחוסר צדק ויבה

אנשים הסובלים מהפרעה נפשית, שחורים, לא  – הדרה אוכלוסייה מודרת בכל כך הרבה רמות

 ?הוא טוב כל כךהסוף שתיארתי האומנם ?! טוב"סוף "כאן  אז מה קשור –יהודים, לא ישראלים 

. כאשר המטופל סבל עדיין מקשיים רגשיים משמעותיים ת,חיצוניסיבה שהרי הטיפול הסתיים מ

, שהרי הוא קטיעה יותר מאשר סיום של תהליך, באמת סוף לתלאותהוא הטיפול האומנם 

לליבי והקשר שנוצר  גילו הצעיר, האופן שבו נגעפאי? סמדוע דווקא ט התחלה של מסע נוסף.

העובדה הטכנית שהטיפול בו הסתיים והוא אינו  .חלק משמעותי מהתשובהודאי  הם בינינו

שאר הדברים, הבחירה הזו  אך ביןשפיעה ודאי גם היא. ה ,וכך אני שומרת על פרטיותושראל בי

ה במשמעות וברוח גבית בחוויה של עבוד ,המטפלים, בתקווה ,שלי ושלנומבטאת את הצורך 

, וחסריומית עם שחיקה, טראומטיזציה משנית, מורכבות מטיפולית, שטומנת בחובה התמודדות יו

 וחום אנושי.  הומניות, אכפתיותאבל גם הרבה אקלים חברתי לא אוהד, 

במקרים אבל  .טובסוף אין סוג כזה של , במרפאת "גשר" לרוב המכריע של הטיפולים

טפל, עם המתורגמן, שמרגישים שיש להם מקום יש אנשים שיוצרים קשר חזק עם המרבים 

, שמישהו מנסה לעזור, להקשיב, להסתכל בגובה העיניים, מהם לפנות אליו, שלמישהו אכפת

  להיות שם.

את הסכמתו של טספאי, שכבר נסע  לקבל ביקשתי ,במאמר הטיפולכדי להציג את 

את הפייסבוק שלו,  , שנתן לי. יצרתי קשר עם אחיו שנשאר בארץבאירופהליישוב מחדש 

כדי לקבל . ואחרת מצחיקה, עצובה ,שיחה מרגשת .קצת בצ'אט ואז התקשרנו אליו התכתבנו

מה אני רוצה ור וויט, מה המשמעות של פרסום מאמבעזרתו של דלו הסברתי  את הסכמתו

. הסברתי שחשוב לנו שכמה שיותר אנשים ישמעו ויהיו עדים. טספאי הסכים ללא היסוס ,לכתוב
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 טספאי. סיפורו של בחרתי דווקא בבגלל זה  -יותר מכל ו תספרו למי שמוכן לשמוע.דו, לדי

 

תמשיך להתקיים, ושלנו יתאפשר המרפאה אנחנו מקווים ש כשלוש שנים.פועלת  "גשר"מרפאת 

 לכך. זקוקיםשכל כך  לאנשיםלהגיש עזרה ו להמשיך לטפל
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