
דיבור עם ילדים על אירועים טראומטיים

קרן גולדברג



  הבנה של חשיבות הדיאלוג עם ילדים לגבי טראומות ומצבי סיכון
.וחרדה בחייהם

  התייחסות לאספקטים התפתחותיים המשפיעים על מטרות השיח
.ואופני השיח

  בניית בטחון רב יותר בצורך להתחייב ולהיות נחושים במאמץ לקיים
.שיח עם ילדים על מצבים טראומטיים

מטרות המפגש  



:יכולתו של הילד

  יכולת לכונן יחסים אינטימיים ובטוחים עם מטפלים

.משמעותיים

לשאת ולבטא קשת רחבה של רגשות ללא קריסה   , לחוות

.וויסות רגשות–רגשית מתמשכת וללא צמצום  

  לפתח ולשמור על יכולת הסקרנות והחקירה ופיתוח מיומנויות

.תואמות גיל על פי נורמות תרבותיות בהן הילד גדל

בריאות נפשית בגיל הרך
zero to three 2005



אירוע טראומטי        ניפוץ המגן         פגיעה בהתקשרות

יכולת חקירה      יכולת ויסות          אמון ובטחון ביחסים

השלכות פגיעת הטראומה בהתקשרות
על ההתפתחות



בשל פגיעותם של ילדים  , שכיחות של אירועים טראומטיים אצל ילדים בגיל הרך גבוהה
.בתקופת חיים זו

יש תת דווח ותת הערכה של אירועים טראומטיים בגיל הרך.

הנחה שגויה רווחת אצל מבוגרים היא כי ילדים צעירים לא זוכרים אירועים טראומטיים  ,
ילדים צעירים מתגברים על חוויות , ילדים צעירים לא מבינים אירועים טראומטיים

.טראומטיות

    כאשר אין תשאול אקטיבי של איש המקצוע יש סבירות גבוהה שלא ידווחו אירועים

(ח מאיר"ביה-דוגמאות). טראומטיים

K מהיזכרות וידיעה על חוויות טראומטיותלהימנע לכולנו יש נטייה.

  אי ידיעה על התרחשותם של אירועים טראומטיים תמנע הבנה קלינית אמיתית ונכונה של
אבחון שגוי של הפרעות קשב . )החברתי והקוגניטיבי של הילד, ההתנהגותי, תפקודו הרגשי

(.וויסות

למה חשוב לשאול ולדעת על אירועים טראומטיים



 (בעיקר הפרעות שינה ואכילה)חוויה מחדש באופן סומטי

 (אוכלכסא, אבטיה)החייאה התנהגותית

 (דוגמה שירה)התנהגות סימבולית

 (לו'אנגדוגמה )משחק סימבולי

שיח-המללה

הטראומה מסופרת בצורות שונות



פועל נגד הנטייה הטבעית שלנו להגן על ילדים.

המחשבה שילדים צעירים לא מבינים או זוכרים אירועים טראומטיים.

נטייה לחשוב שדרושה מומחיות נפרדת ומיוחדת.

אנחנו פוחדים שהמילים יעשו נזק.

 לחשוף את עצמינו לתוכן אלים-קשה לנו לומר את המילים הקשות.

אנחנו לא בטוחים על מה מעידה תגובתו של הילד.

חוששים שמא הדיבור יעורר רגשות קשים יותר מהקיימים כרגע.

מדאיג אותנו שישפיע על ילדים נוספים במשפחה.

?מדוע זה מרגיש כל כך מסובך לדבר עם ילדים



הילד , אינה מקבלת אישור ומעובדת בקונטקסט של יחסים בטוחים, במצבים בהם הטראומה מוכחשת או אינה מדוברת

(דוגמא נורית זרחי. )להבין ולהתמודד עם ההשלכות של הטראומה על חייו, נדרש בכוחות עצמו לעבד

הקושי להבין סיבה ותוצאה והחרדות הבסיסיות אשר מתעצמות ומקבלות אישור עקב  , החשיבה האגוצנטרית הלא בשלה

(אוריה ונעמי: דוגמאות . )יהיו הכלים דרכם פעוט יפרש ויתרגם חוויות אלו, אירועים טראומטיים

אשמה והעדר אמון ביחסים שילוו אותו  , לא מובנת עם תחושה של רוע פנימי , ללא עזרה הוא יישאר בחוויה בודדת

.  התנהגותיות וקוגניטיביות, בהמשך התפתחותו עם השלכות רגשיות

  ילד שנמצא במצוקה או עובר אירוע קשה והמבוגר לא מתייחס לחווייתו או לאירוע לומד למידה חברתית רגשית על מידת

.העניין והמקום שהחוויה שלו אמורה לקבל גם בעיני  עצמו  וגם  בעיני הסביבה

כ חשוב לדבר עם ילדים על אירועים טראומטיים"למה כ



  התפתחות העצמי כעצמי קוהרנטי נבנה בהדרגה מחוויות גופניות אפקטיביות שהילד חווה

ילדים זקוקים להתייחסות לחוויה הגופנית אפקטיבית שלהם  . בתוך הקשר של קשר משמעותי

.באותו הרגע

  היכולת של ילדים להיעזר בטיפול בהווה או בעתיד תלויה בהתנסות הישירה ביחסים עם

.  מבוגרים ובמסר שקיבלו לגבי המידה שבה חשוב להתייחס לחוויה שלהם לגבי אירועים טראומתיים

י איומי הפוגע לתוצאות עגומות  "בקרב ילדים שעברו הזנחה ופגיעה הטאבו על דיבור צרוף ע

.אם הילד יספר מה קרה

הילד יסיק שהאירוע הוא נושא אסור וישמור אותו  , כשמטפל לא דן באירועים טראומטיים

.  ארוג בין הפחד לדבר לבין התקווה שהמטפל יאשר דיבור על הלא מדובר, כסוד

 הדיבור ועיבוד הטראומה מאפשרים מיתון ושחרור מחרדות התפתחותיות שהוגברו וקיבלו

.  אישור ומונע התפתחות של הגנות וייצוגים פנימיים לא אדפטיביים

כ חשוב לדבר עם ילדים על אירועים טראומטיים"למה כ



 ממצאים ממחקר של טיפול הcpp מראים שכאשר ניתנת לפעוט הזדמנות
לעבד ולתת משמעות ופשר לחוויות טראומטיות בנוכחות אדם עמו יחסי  , לאשר
ניתן לצמצם ולהקטין את ההשפעה ההרסנית של טראומה על , אימון

.  ההתפתחות המיידית והעתידית

כ חשוב לדבר עם ילדים על אירועים טראומטיים"למה כ



 0:54סרטון נורית זרחי

 0:46סרטון רענן שקד



דיבור מפחית חרדה וחוסר וודאות, הסבר: המילים כעוגן.

הגיון בשיגעון'הסבר מייצר , דיבור: המילים כתיקוף לחוויית העצמי'.

 רצף ויחסי סיבה ותוצאה  . לאירועים כאוטייםיצירת נראטיב מארגן

(.לדוגמה אל מול אשמה)

 הן עורכות סדר בדברים-מילים לא מייצרות טראומה.

הילד זקוק למבוגר שניתן לסמוך עליו: השיח כבסיס להתקשרות.

חשוב שלילד תהייה יכולת לפנות למבוגר: השיח כבסיס לאמון ועזרה

.כבוד לילד כאדם המגיע לו הסבר. שנמצא מחוץ לסיטואציה

השיחה מבהירה לילד שאנו מתעניינים בו ברגשותיו ומחשבותיו.

השיחה מעודדת את הרצון הטבעי של הילד להבין את עולמו ולשלוט יותר בחוויותיו.

חשיבות השיח



ילדים לעיתים מוכנים יותר מהר מהוריהם לדבר על חוויותיהם  , כשניתן להם אישור

3. הטראומטיות הזכורות

עלינו , למרות שתיזמון קליני הוא בעל חשיבות בעבודה עם ילדים צעירים שחוו טראומה

כמטפלים לפתח נכונות ואומץ לדבר על הטראומה ולא להידבק מעמדה של הימנעות  

(. היא מדבקתהמנעות-ליברמן)

 האמירה שנדבר על זה רק כשההורה או הילד מוכן היא לעיתים מנגנון הגנה השומר על

המטפל מלדבר את הבלתי מדובר מתוך חשש שיפגע ויטלטל או מתוך הקושי שלו עצמו

חשיבות השיח



“Knowing what you are not supposed to know and feeling what you 

are not supposed to feel”                                                                                 

BOWLBY    

"שאינך אמור לדעת ולהרגיש מה שאינך אמור להרגישלדעת מה"

בולבי



סרטון אליסיה



יצירת חוויה של סביבה בטוחה גם במצבים סוערים .

עידוד השתתפות בפעילויות מקדמות התפתחות בחיי היומיום וביצירת מטרות לעתיד.

ונחמה, עזרה, שיקום האמון של הילד שהוא יכול להישען על המבוגר לצורך ויסות.

תוך הבנה של, הגברת יכולות החשיבה המנטלית של הילד על עצמו ועל רגשותיו

.בעזרת מבוגר שחושב את התנהגותו. המניעים והכוונות להתנהגות

באופן שיוצר הגיון, הבנת ההשפעה של הטראומה על הילד ועל ההתנהלות שלו.

הגברת היכולת להגיב באופן מציאותי לאיומים וסיכונים.

החזרת האמון בחוויה הגופנית כחוויה שניתן להישען עליה לצורך הכוונת העצמי.

 זכרוןיצירת הבחנה ביןremembering החייאה של החוויה מחדש  , לשחזור
reliving 

יצירת פרספקטיבה וקונטקסט למקום של הטראומה בחיים.

מטרות של עיבוד אירוע טראומטי



כדאי לספר על המצב בפשטות כך שהילד ידע שאתה יודע על

.ויכול לשער שזה מלווה ברגשות קשים, המצב

כדאי להקשיב ולהגיב מבלי לנסות לשלוט או לכוון את השיחה.

לתת תשובות לשאלותיו, לפי גילו ומידת ההתעניינות שהילד מגלה.

    כדאי לענות על שאלות של הילדים גם אם השאלות קשות ומפחידות אותנו

.בהתאם לגיל-ורצוי מאד להשיב תשובות אמיתיות

שאלות ונושאים המועלים על ידי , כדאי להימנע מלהטיל טאבו על רגשות
.ילדים

דגשים בדיבור על טראומה



חיבור הקשיים של הילד  , כשהסימפטומים של הילד מחוברים למצוקה ולטראומה
המסר שלרגשות קשים יש משמעות וניתן לתקף את  לאירוע נותן לילד ולהורה את 

.  הטראומה

(האירוע הטראומטי)ׁ ׁ ?מה חווה הילד

(סימפטומים)? איך הילד מתנהג ומרגיש מאז האירוע

האפשרות של עזרה (repair and hope)

ראשונינארטיב



וגם לחוויות הרגשיות והסנסוריות והתגובות ,  נתייחס למה שקרה ברמה קונקרטית
.ההתנהגותיות שזה עורר

 ההבנה הקוגניטיבית והיכולת הרגשית, נתאים את המילים לגיל ההתפתחותי–גיל הילד.

נתחשב במה סופר לילד עד כה?

כיצד הדברים עולים מזווית הסיפור של הילד?

 כיצד רואים את הדברים ההורים?

?למה נתייחס בשיח



רצף האירועים דרך מתן פשר ומשמעות.

 דאגו לך", "חשבו שיהיה לך נכון"דגש על החשיבה על טובתו של הילד"

דגש על כוונותיו המיטיבות של ההורה

דגש על מגבלותיו של ההורה

דגש על חוסר ההתאמה בין צרכיו של ההורה וצרכי הילד.

יצירת פשר לקטיעה בהתקשרות

יש לאפשר לילד סיפור והסבר שמסיר את האשמה ממנו

נרטיב שמפחית חרדות התפתחותיות

צריך להיות מוכנים לחזור על הסברים שוב ושוב .

ראשונינראטיב 



ניתוק    פחד          כעס         כאב            אשמה           בושה/אדישות

  חשוב להעביר מסר שרגשות שליליים או כל רגש אחר שמתעורר אצל ילד הם
.לגיטימיים ונורמליים

 זה בסדר להרגיש כך" "הרבה ילדים במצב דומה מרגישים כעס כזה"אפשר לומר."

  חשוב ללמד שיש ערך לביטוי של הרגש וכאשר רגש לא מבוטא במילים הוא לעיתים
.ועוד, משחק, מוצא דרכים אחרות לבוא לידי פורקן כמו התנהגות

ומנסה לחשוב בעצמו כיצד הוא  , מסר שהמבוגר רוצה לדעת כיצד הילד מרגיש
.מרגיש

?מהם הרגשות עמם ילדים מתמודדים



הילד לא יוזם את השיח אך כאשר המבוגר מתייחס לטראומה הילד משתף-הרחבה

.פעולה עם השיח ומשתתף בו על ידי מתן אינפורמציה והרחבה של ההבנה לגבי החוויה שלו

ברמה הלא ורבאלית נראה כי הוא, קשוב, הילד מתעכב על דברי המבוגר-הקשבה

מתעניין וחש כי מה שנאמר לו חשוב מצד אחד אך מצד שני בולט כי הוא מתקשה

לרוב הילד יוצר  . ולכן  נראה מעט מופתע או קפוא, לארגן את החוויה שלו מול התוכן

.קשר עין עם המבוגר כדי לחפש רמזים אפקטיביים לביטחון בפניו

תגובות של ילדים בשיח על טראומה



הילד עושה רושם כי אינו קשוב הוא אינו -ויסות עצמי על ידי סינון-המנעות
לא יוצר קשר  , מפריע למבוגר אך עשוי להראות עסוק במקביל במשהו אחר

deactivating. 'וכולהפנות את הגב , עין

במהלך השיח הילד הופך להיות מעורר-חוסר ויסות בהתנהגות-עוררות יתר,

במידה ועסק במשחק יכול , "שטויות"מתחיל לעשות , לא שקט, תנועתי מאד
overactivatingמויסותלצאת 

הילד פועל באופן אקטיבי מול המבוגר על מנת למנוע ממנו לדבר-התנגדות  .
".אני לא מרשה: "אומר, מקלל, מרביץ, "די"צורח , סותם אוזניים

תגובות של ילדים בשיח על טראומה



האם אני אשם במה שקרה לי או למישהו במשפחתי?

על מי אני יכול לסמוך?

אולי אני גרמתי לזה? מגיע לי?

האם אני רע ולכן זה קרה? האם ההורה אוהב אותי: החרדות ההתפתחותיות ?

חשוב לזכור שילדים מונעים מפחדים ראשוניים ולפיכך לעיתים מפרשים  

.מצבים באופן שגוי או מסבירים הסברים לא רציונליים לעצמם

צריך להיות מוכנים לחזור על הסברים שוב ושוב .

עוזרת לילדים להשיג בטחון ויוצרת תחושת עקביות וקביעות שהם זקוקים לה על  חזרתיות
.מנת התמודד עם הפחדים

?עם איזה פחדים ילדים מתמודדים


