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 *איינאבנר  –קולות פיצוצי הזיקוקים על אנשים עם פוסט טראומה השפעת 

 

פוסט טראומה היא תגובה לאירוע מאוד דרמטי, בו נקלע האדם  מה זה בעצם פוסט טראומה?

 למצב סכנה, המשלב בדרך כלל סכנת מוות, יחד עם תחושת חוסר אונים.

 יום.-התגובה כוללת כמה מאפיינים, הגורמים לפגיעה בתפקוד התקין בחיי היום

מפעילויות  תהימנעוכרונות חודרניים, עוררות פיזיולוגית גבוהה, יהמאפיינים הללו כוללים ז

 המזכירות את האירוע, ודפוס חשיבה שלילי יחד עם תנודתיות במצב הרוח.

כרונות החודרניים באים לידי ביטוי בתגובה לטריגרים שונים שהיו יחשוב להבין שהז

האירוע, תאריך האירוע, ועוד ימים, מקומות שמזכירים את ריחות מסו נוכחים בזמן האירוע.

כך למשל, לא תמיד מובן לאנשים שלא תמיד מובנים למי שלא חווה חוויה דומה.  ,טריגרים רבים

לית מים, לתגובה הלכאורה לא פרופורציונשלא חוו חוויה דומה, מה הקשר בין קולות ורעשים מסוי

 של הנפגע.

ועי לחימה, או במי שמתמודד כשמדובר בחיילים שמתמודדים עם פוסט טראומה עקב איר

עם פוסט טראומה עקב פיגוע, אחד הטריגרים המשמעותיים ביותר הוא צלילים המזכירים 

 קולות של ירי, או פיצוץ. 

לקולות של נפצים בסמוך לחג  לא תמיד מובנת הרגישות הרבה של המתמודדים, ,מן הצד יםלעומד

מופע של זיקוקים יכול להיראות  - נוהפורים, או לקולות של הזיקוקים בערב יום העצמאות. ל

, אבל למי שמתמודד עם פוסט טראומה קולות הפיצוצים הם חזרה הולהישמע כאטרקציה יפהפיי

 לשדה הקרב, או לפיגוע.

המוח, במקרה של פציעה פוסט טראומטית, מתרגם את מה שהוא שומע לאותה חוויה של האירוע 

חוויה של "יורים עלי! אני שוב בסכנת  הטראומתי, והתגובה האוטומטית של המתמודד היא

 חיים!".

זר לא תמיד יבין זאת, אבל חשוב להבין שבכל פעם שמופעל הטריגר שמזכיר קולות של ירי, 

אנשים,  חווים מצוקה משמעותית, שמשבשת את חייהם לתקופה ארוכה. יםעשרות אלפי אנש

הנגרמת להם. מצוקה, שניתן  שאנחנו שלחנו אותם לשם, ואנחנו צריכים לחשוב טוב על המצוקה

 לצמצם אותה במאמץ קטן.
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בגישה התנהגותית קוגניטיבית, מנחה קבוצות, מטפל בשיטת ביו פסיכותרפיסט אבנר ינאי הוא 

מלווה כאיש טיפול את קבוצות הריצה "רצים עם רמי" למתמודדים עם פוסט טראומה על  פידבק.
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