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כותרת :פולה דוד עו"ס מנהלת האגף לתכניות
לימוד במכון חרוב :כנס חייבים לדבר כדי
אביהו שפירא :

חייבים לדבר כדי שזה ייגמר הוא כנס שנערך

ביום שלישי הקרוב ,ה 1.7-במכללה האקדמית בתל חי .זו לדעתי
השנה השישית לזכרם של לאה ,יעל ויאיר שנרצחו על ידי
המשפחה ביולי ,1999

אנחנו בחרנו לדבר רק על עניין אחד מתוך

הכנס המרתק הזה הכנס
במשפחה,

אב

כולו יעסוק בילדים נפגעים מאלימות

השלכותיו ודרכי ההתערבות .הגב' פולה דוד היא עובדת

סוציאלית מנהלת האגף לתוכניות לימוד במכון חורב ,צהרים טובים
לך הגב' פולה דוד
פולה דוד :

שלום לך זה מכון חרוב

אביהו שפירא :
פולה דוד :

חרוב מה אמרתי חרוב.

חורב.

אביהו שפירא :

כן אוקיי סליחה מכון חרוב כמובן .שתי הרצאות

את תיתני אחת עוסקת בטראומה

בילדות למה לדבר על זה,
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והשנייה עוסקת איך מדברים עם ילדים בגיל ה..

שחשופים

לאלימות ,ואני לא כל כך ידעתי כי כולם מרתקים אולי כולם
מעניינים אותי ,במה להתעסק אבל נדמה לי שהכי חשוב זה
בעצם איך מדברים עם ילדים בגיל צעיר
פולה דוד :

על אלימות.

כן

אביהו שפירא :

מתי הם מבינים ומה מותר להגיד ומה אסור

להגיד..
פולה דוד :

במליאה ואחר כך אני אחת

אני נותנת הרצאה

מבין משהו כמו  5שנותנים את הסדנה באיך לדבר עם ילדים.
אביהו שפירא :
פולה דוד :

שולחנות זה נקרא ואתם מוזמנים כמובן..

נכון ,ילדים שחשופים לטראומה

היכן מגיל הרך

זוכרים אותו גם אם הם לא מסוגלים לדבר אם זוכרים אותו
בגוף ,מכיוון שהחוויה של טראומה ושל חשיפה לאלימת קשה
במשפחה
אביהו שפירא :
פולה דוד :

רק תסבירי לנו שנייה אחת

כן

אביהו שפירא :

כשמדברים על אלימות כזאת בילד קטן את

מדברת על אלימות שהילד חווה או שסביבו קורית בין אבא
לאחים גדולים ,אימא,
פולה דוד :

במה בדיוק אנחנו מדברים?

אני חושבת שאנחנו מדברים על כל סוגי האלימות

אבל הכנס הזה ממוקד בעיקר באלימות
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בין בני זוג שהילד

חשוף לו.
אביהו שפירא :
פולה דוד :

רואה אותם שומע מרגיש
זה נכון,קורה..

אביהו שפירא :
פולה דוד :

הוא לא עובר אותה

בדיוק הוא לאו דווקא עובר אותו ,למעשה יש

סטטיסטיקה שאומרת
גם להיפגע

עלולים

ילדים אחרים.

שילדים שחשופים לאלימות בין בני זוג גם
מאלימות פיזית במשפחה יותר

אבל

מאשר

כן באמת נתמקד בילדים שחשופים

לאלימות אתה צודק.
אביהו שפירא :

איך  ..קודם כל איך משכנעים באיזה גיל

מתחילים לדבר עם ילד כדי להבין בעצם מה הוא חווה .מה הוא,
מה עבר עליו
פולה דוד :
במירכאות

האמת היא שאפשר "לדבר" ואני אומרת לדבר
מכיוון ש..

אביהו שפירא :

כן ציורים לא משנה,

תשתמשי בכל הכלים

שיש לך
פולה דוד :

אבל אפשר לעבוד עם ילדים קטנים מגיל מאוד

מאוד קטן ,מגיל של כמה חודשים מכיוון שיש משהו ני אגיד
מגיל שנה והלאה בוודאי ,מכיוון שאפשר תמיד למצוא את הדרך
להגיד שאנחנו יודעים משהו שקרה לו .הוא זוכר את זה בתוך
הגוף

שלו.

אפילו אנשי מקצוע מאמינים

רוב המשפחות גם
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שילדים לא קולטים אם הם

היו בחדר אחר או היו רדומים

כשזה קרה ,או לא מבינים גם מבינים ,חושבים שילדים

שוכחים

מאוד בקלות ויכולים גם להתגבר על אירועים טראומטיים מאו
בקלות אבל האמת היא שכל החוויה המאוד מעוררת אימה נשארת
אצלם מגיל אפס למעשה .אפשר להתחיל לדבר איתם על זה
אפילו לפני שהם יכולים להתחיל לדבר ,ואנחנו
שעה שילד

מדברים

לפי

יכול להבין בגלל זה אנחנו חילקנו את הסדנאות
החוויון לגיל ההתבגרות כי ילדים נורא נורא

לגיל הרך לגיל

קטנים למשל הרבה פעמים זקוקים למישהו יחד איתם בחדר,
מישהו שקשור אליהם ,אנחנו יכולים להגיד דברים כמו שמעת
בום ,או אבא הלך

או אימא חולה או ראית דם ,כן אנחנו

יכולים

לתאר חוויה ונורא פחדת ..ואפשר לתאר חוויות כאלה

לילדים

מאוד קטנים.

אביהו שפירא :

השאלה אם אז בעצם אתה לא מכניס לילד

דברים שלא בטוח שיושבים אצלו .אני רוצה ברשותך לקחת אותך
טיפונת לנקודה אחרת  ,כי יש מחקרים אין סוף על העניין הזה,
על האלימות שנשארת בילדים שלא טופלו בגילאים הרבה יותר
מאוחרים.
פולה דוד :

על אלימות? לא הבנתי על אלימות..

אביהו שפירא :
עבר את האלימות

ילד שהיה במשפחה

אלימה הוא אישית לא

כמו שאת אומרת אבל
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במשך השנים מה

קורה לו לילד כזה מה יקרה לו אם לא
פולה דוד :

יטופל?

אני חושבת שהשאלה באמת היא כמה יהיו לו ,כמה

יהיה מישהו או

הורה או איש מקצוע או מישהו אחר שיכול

לעזור לו לעבד את החוויה ולהבין מה זה עשה לו .אם הוא לא
מטופל זה נורא תלוי ,יש ילדים שיכולים לזכור

נורא נורא חזק

את האימה שקרה כשהם היו חשופים לאלימות ולהגיד לעולם לא
אני לא אעשה את זה לא לבת זוג של ולא לילדים שלי ,זה
הילדים שמסוגלים לזכור את הטרור שהם הרגישו .אבל יש ילדים
מהטרור הזה מכיון שזה כל

כשהם גדלים שהם צריכים להתנתק

כך ,כל כך קשה להם ,האימה כל כך קשה לשאת,
לפעמים יש

ואז להם

נטייה לשחזר את מה שהם ראו בתוך הבית מתוך

תחושה של עדיף להיות בין החזקים מאשר להרגיש את האימה
שהחלשים מרגישים.
אביהו שפירא :
מאוד קטן

ואז

האלה או הטיפול

השיחות

שנעשה בילד

כמה הוא מסוגל לשחרר אותו כמה הוא מסוגל לרפא

אותו ,הוא צריך להתרחק מהמשפחה מה צריך לקרות מסביב כדי
שהילד..
פולה דוד :

לא ,ילד נורא קטן

צריך להיות עם דמות קרובה

אליו כמה שיותר .אם זו אימא שלו אם זו דודה שלו אם זו
סבתא שלו ,כמובן שבמקרים

שבהם ה בת זוג

נרצחת שלצערי

יש הרבה יותר מדי כאלה בארץ ,אז עם דודה עם סבתא והוא
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צריך קודם כל שיחזירו לו תחושה שהעולם בטוח ושיש מי שיטפל
בו .ושהוא פחות או יותר לא ייחשף לאימה עוד פעם .זה באמת
הדבר הראשון שעושים על ילדים נורא נורא קטנים.

ואחר כך

אנחנו עובדים איתם ,אפשר לעבוד עם ילדים כאלה ,כדי לשחזר
את החוויה

והרבה פעמים הם יראו כבר סימפטומים בגיל נורא

נורא קטן ,קשיים לישון קשיי פרידה ,קשיים באוכל ,מי שכבר ..
בניקיון כבר יתחיל עוד פעם

ללכלך  .זה לא נורא קשה לראות

איך ילד מגיב לטראומה .אז אנחנו יכולים אנשי מקצוע יכולים
לטפל בהם כדי

לעזור להם לשחרר

אביהו שפירא :

אנחנו כמובן היינו משוחחים

עכשיו עוד שעה

בערך,
פולה דוד :

נכון

אביהו שפירא :

יש לי כל כך הרבה שאלות .אבל אם זה מרתק

גם אתכם כמו שזה מרתק אותי ,חברים ביום ראשון ה1.7-
המכללה האקדמית תל חי אפשר עדיין להירשם

תיכנסו

באינטרנט של מכללת תל-חי יש שמה כפתור אחד ,לוחצים עליו
ואתם נרשמם.
פולה דוד :

וגם אגב לאתר של מכון חרוב

אביהו שפירא :

וגם לאתר שלכם גם לאתר

של מכון חרוב

הכנס השנתי

המרתק  ,באמת מרתק כל שנה אני חוזר על

המשפט הזה,

אבל כל שנה עושים אותו כנראה יותר טוב לזכרם
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של לאה יעל ויאיר

כהן שכאמור נרצחו על ידי אבי המשפחה
עוד את הרגע הזה את

ביולי  1999הנוראי ההוא למי שזוכר

הסיפור הזה מאוד קשה שהיה אז בעיתונים,

אנחנו רוצים

להודות לך על השיחה המצוינת הזאת.
פולה דוד :

תודה רבה.

אביהו שפירא :
עובדת סוציאלית

להזמין אתכם את כולכם כאמור ,פולה

דוד

האגף לתוכנית לימוד במכון חרוב ,בואו
עוד רבים רבים  ,המון עניינים מאוד

בהמוניכם .שווה .יש שמה

מרתקים באמת נוסף על פולה אז כדאי לכם לבוא .תודה לך
פולה דוד :

תודה ,כל טוב.
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