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מנהלת המרכז לשלום המשפחה וסגנית ראש מינהל , ס"עו
 .  נתניה, הרווחה

 אביב-אוניברסיטת תל

 צוות הוראה והדרכה מכון חרוב  



טיפול במשפחה במסגרת של טראומה  
 מתמשכת

כיצד טראומה  . אירועים טראומטים מתמשכים? מהי טראומה
 ?מתמשכת נחווית על ידי הורים וילדים

 האם ניתן לקיים טיפול כאשר ישנם אירועים מעוררי חרדה
 ?מתמשכים

 עבודה בתוך חדר הטיפול ומחוצה לו -לשים את האצבע בסכר. 

אבחנה בין טריגר טראומטי לבין טראומה מתמשכת. 

האמנם? מה שלא הורג מחשל... 

חוזר על עצמו, מחמיר, מתפתח, עבודה עם נרטיב משתנה. 

קביעת מטרות טיפול במצבי טראומה מתמשכים. 

Safety first – כיצד מיישמים עבור המשפחה? 

כיצד מייצרים התקשרות בטוחה במסגרת טראומה מתמשכת? 

 

 

 

 

 



 ?מהי טראומה

כל אירוע אשר מהווה איום פיזי לחיים או לשלמות הגוף . 

 איום רגשי אשר גורם לחרדה קיצונית ותחושת חוסר אונים (

 (.מתמשכת או רגעית

יש בו שיבוש של  , יש בו אלמנט של אימה, האיום הוא בלתי צפוי

 .תפיסת הבטחון וההגנה שהיו ברורים עד כה

האירוע מעורר חוסר אונים קיצוני ותחושת אבדן שליטה  . 

 גם חשיפה לאירוע המהווה איום על הדמות   –עבור ילדים

למרות שהילד עצמו לא בסכנה  , (הוריו)העיקרית המטפלת בילד 

 .  תחשב כטראומה עבור הילד, פיזית



 אירועים טראומטיים    
 מתמשכים

אלימות פיזית –התעללות מתמשכת : טראומה מתמשכת  ,
 .הזנחה פיזית ורגשית. פגיעה מינית, אלימות רגשית

חשיפה לאלימות בין ההורים  . 

כולל הסתה, מצבי גירושים קשים בהם המאבק בלתי פוסק  ,
אירועים קשים בעת , הכמתה של בן הזוג, סרבנות קשר

 .מעברים

קונפליקטים מתמשכים בין חברי משפחה קרובים  . 

חשיפה למצבי חיים מתמשכים מעוררי חרדה בתוך כך  :
חשיפה לשימוש בסמים  , דיור לא קבוע, אבטלה, מצבי עוני

אירועים משפחתיים מעוררי דחק בלתי  , או אלכוהול
 .  פוסקים



סבים קרובים/ אח/ מחלה מתמשכת של הורה. 

 מחלה נפשית, הרחקה)העדרות של אחד או יותר מן ההורים ,
 .ח מעוררי חרדה"ביה, ביקורים בכלא(. מאסר

בריונות והתעללות של קבוצת השווים. 

הגירה לא מוצלחת. 

איום מתמשך על החיים של ההורה או הילד. 

מוות של הורה, מוות במשפחה: מצבים טראומטיים נקודתיים  ,
או מחלה (. רצח, מחלה קצרה, תאונה)מוות פתאומי . אח

עזיבה טראומטית  , נטישה של הורה. ממושכת שאינה מתווכת
 (.יכולים להיתפס כמתמשכים(. ) פנימיה, מרכז חרום)של הבית 

רצח  , שבי, מלחמה, אירוע אלים על רקע פוליטי בכלל זה פיגוע
 .עם

 

 



 התנהגויות נצפות בעקבות טראומה  

  (.סיוטי לילה, פלאשבק)שחזור של הטראומה 

 התכנסות פנימה, נסיגה חברתית –קהות רגשית. 

 חוסר קשב, חוסר שקט מוטורי –עוררות יתר. 

אגרסיה, הרטבה: סימפטומים שלא היו לילד בעבר  ,
פחדים  , רגרסיה בהתפתחות תקינה, התנהגות מינית

 .חדשים

 



תנועתיות יתר, בלתי ניתן להרגעה, הרטבה, בכי  . 

 סיוטי  , (אכילה קומפולסיבית, העדר תאבון)בעיות אכילה
 .  עצירות, שילשולים, התעוררויות בלילה, לילה

התקפי זעם. 

הצמדות להורה. 

אפקט שטוח או עוררות יתר  . 

 

 חוסר תגובתיות לאירועים שאמורים 

 .להלחיץ אל מול חרדה מוגברת מדברים פעוטים

 תגובות סומאטיות בגילאים הצעירים



השפעות של טראומה על התפתחות עתידית    

 (סומאטיזציה)חולי פיזי 

 (חרדה, דיכאון)חולי נפשי 

קושי במשחק מותאם גיל, קושי להתפנות ללמידה. 

אגרסיה. 

  שימוש בחומרים פסכיואקטיביים להפחתת תחושות
 .אשמה, חרדה

נטיה לסטיה חברתית. 



פגיעה בדימוי העצמי. 

שינה מוגברת או קושי להירדם. 

תלונות סומאטיות מוגברות. 

בריחה מהבית, אבדנות, פגיעה עצמית. 

פרפקציוניזם. 

הימנעות מהזמנת חברים הביתה. נסיגה חברתית. 

 לאדם אין שליטה על מה  –חוסר אונים וחוסר שליטה נלמד
 . שקורה או יקרה לו



 .ילדים חשופים לטראומה מתמשכת
 ?מה הם חווים? מה הם רואים



  מערכת ההיתקשרות של הילד אל המבוגר היא המערכת
 .המארגנת העיקרית של הילד בתגובה לסכנה

 ההורים אשר היו   –מנקודת המבט של תאוריית ההתקשרות
או , היו בעת האירוע חסרי אונים, אמורים להגן על הילד

במצב זה ההורה אינו מהווה  . שהיוו את מקור הסכנה עצמו
 .  משענת בטוחה

חוסר : נמהל ב/ מוחלף, האמון הבסיסי שהילד אמור לרכוש
אלו עומדים בסתירה עם  . חוסר אמון, כעס, פחד, בטחון

 .הבקשה ההתפתחותית לקירבה ובטחון מצד ההורה

הופכים  , יחסי התקשרות שהיו אמורים להיות בטוחים
 .למעורערים

 

 

 מערכת ההיתקשרות של ילדים החשופים לטראומה



 מתוך חוויות טראומה אוtoxic stress   תפיסתינו את העולם ואת עצמינו
.  היכולת לתפוס את העולם כמקום בטוח נפגעת, הדימוי העצמי נפגע. משתבשת

 .טרואמה מתמשכת מייצרת מציאות שמחזקת ואינה מתקנת תפיסות אלו

 ההורה ממשיך להיות גורם מעורר –אירועים מתמשכים בהם מעורב ההורה .
 .ההורה ממשיך להיות מי שאינו מספק הגנה

 היכולת לווסת את האפקט שלנו   -אירועים מתמשכים שאינם תלויים בהורה
אך אם היא ממשיכה להתמודד עם  , תלויה בדמות העיקרית המטפלת בנו

 . הרי שאינה מסוגלת לווסת את הילד, טראומה

 ילד   –הרי שמערך הורה ' לפעול'במידה והמציאות הטראומטית ממשיכה
 .מצויים במצב של עוררות וחרדה מתמשכים

  יש לזכור כי טראומה מתווכת על ידי המטפל העיקרי בילד ועם זה יש לפעול גם
 .במציאות של טראומה מתמשכת

עבודה עם אזורי התקשרות בטוחה. 

 תפקיד משמעותי במצבי טראומה מתמשכת. 'מגן' 'שומר'המטפל כמלאך  .
 .מייצר נרטיב מארגן גם להורה וגם לילד. מספק בסיס בטוח במצבי שיגעון

 
מערך ההתקשרות של ילדים חשופים לטראומה  

 .מתמשכת
 



 מטרות טיפול באירועי טראומה נקודתיים

מציאת דרכים לחזרה לשיגרה. 

מתן תוקף ולגיטימציה לתחושות הפוסט טראומטיות. 

זיהוי של טריגרים לטראומה. 

בניית נרטיב של הטראומה. 

אבחנה בין האירוע הטראומטי לאירועים אחרים. 

ויסות מחדש, למידה של שליטה בגוף לצורך הרגעה. 

 "הטראומה במטרות ההתפתחותיות" שילוב. 

מציאת דרכים להיתמך ולסמוך מחדש. 

  אבחנה בין האירוע הטראומטי למצבים מעוררי חוסר שליטה וחוסר
 .אונים אחרים



 
האם ניתן לקיים טיפול כאשר ישנם אירועים 

 ?מעוררי חרדה מתמשכים/טראומטיים
 

 :שאלות שאנו כמטפלים צריכים לשאול את עצמינו

האם הטיפול משמש עלה תאנה? 

האם המסר למשפחה   –במידה ולא ? על הדיאדה? האם הטיפול מגן על הילד
 ?שסותרת את מטרות הטיפול safetyהאם ישנה פגיעה כזו ב? בעייתי

חזרה לויסות רגשי תקין. שימור התפתחות תקינה: האם הטיפול ישיג את היעדים .
 .חזרה לחקירה ולמידה תקינים תואמי גיל. חזרה למתן אמון בבני אדם

(אפיגנטיקה, רוחות רפאים)? כיצד ניתן לעצור את השרשרת הבינדורית 

 הקלה  )כיצד ניתן להשיג תוצאות מיטיבות במצבים טראומטיים מתמשכים
 ?(בניית נרטיב, יצירת בסיס בטוח עבור הילד, עבודה על משולש, בסימפטומים

ובהתאם בניית  ? כיצד יש לקבוע את מטרות הטיפול במצבי טראומה מתמשכת
 .poe, משולש ,פורמולאציה

מערכות שעל המטפל לעבוד מולן/ מיהם הגורמים? 

 



 
עבודה בתוך חדר הטיפול   -לשים את האצבע בסכר 

 .ומחוצה לו
 

אזורי  הקפדה עלsafety של המשפחה ושל המטפל. 

 בטיפול במציאות ' לא יקרה'להסביר להורים ולגורמים טיפוליים מה
 .הנוכחית

אנחנו שואפים לייצר מציאות חיים מיטיבה ושונה עבור המשפחה. 

מציאות שבה פחות מאזכרים טראומטיים. 

ס"שב, משטרה, מניעת אלימות, ס"ביה: עבודה מול מערכות  ,
 .ח"ביה

 אזורים שמקשים על יצירת אזורי התקשרות  ' מטייבת'מציאות
 .בטוחה

עוני, תעסוקה, דיור: עבודה מול מערכות. 

יצירת אזורי התקשרות בטוחים בתוך מציאות לא בטוחה. 

 



 
אבחנה בין טריגר טראומטי לבין טראומה  

.מתמשכת  
 

האמנם? מה שלא הורג מחשל...... 

 

  היחשפות מחודשת לאירוע דומה-   

 

 הצפה בזכרונות טבועים וחסימה של תפקודים  . ומוצף מחדש' זוכר'המוח
 .מוחיים

בטראומה מתמשכת  . הטריגר הטראומטי מאזכר את הטראומה
בהעדר שינוי  . מתקיימים אירועים טראומטיים שהם תזכורת למצב קיומי

 .rememberingעל פני   relivingבמצב החיים יש מצב של 

 עם דמות עיקרית יכולים  ( אזורי התקשרות בטוחה)התקשרות בטוחה
 .  לסייע בהתמודדות מתמשכת עם מאזכרים טראומטיים

עבודה עם רוחות רפאים ומלאכים בהווה. 

 



 
חוזר , מחמיר, מתפתח, עבודה עם נרטיב משתנה

.על עצמו  
 

 

'אירועים טראומטיים מצטברים...'עוד זה מדבר וזה בא. 

הקושי במתן נרטיב מארגן בתוך עולם כאוטי. 

פתרון? נרטיב שאין בו תקווה? 

 לאירועים מתמשכים' הגיון בתוך השיגעון'לייצר. 

 מייצר סוג של סדר בתוך עולם כאוטי ובלתי מוסבר  -מתן פשר. 

להכיר בה. לתת שם למציאות. 

 (.אמא היום עייפה ויש ימים)נרטיב המוצא אזורים מיטיבים... 



 נרטיב במצבי טראומה מתמשכים

 (.אמא ואבא רבים)נרטיב לאירועים מתמשכים 

 אין , אמא לא מסוגלת)נרטיב למצב חיים קבוע אך קשה
 (.כסף לאוטובוס

 (.אבא מתפרץ, אבא עצוב)נרטיב למצבים רגשיים משתנים 

 (.מחלה פרוגרסיבית)נרטיב מתפתח 

 אמא  , אמא מאושפזת)נרטיב לאירועי חיים משתנים
 (.בבית

  נרטיב לאירועי חיים חוזרים המעוררים את הטראומה
 (.אמא חולה, אמא מוכה)

 



 
.קביעת מטרות טיפול במצבי טראומה מתמשכים  

 
מטרות טיפול המביאות בחשבון מציאות חיצונית לחדר. 

מטרות טיפול ריאליות ביחס למציאות המתמשכת. 

חינוכיים מחוץ לחדר הטיפול/ מטרות טיפול עם גורמים טיפוליים. 

 מטרות טיפול המביאות בחשבוןsafety  עבור הילד ובני המשפחה. 

 מטרות טיפול המביאות בחשבוןsafety   של המטפל והמערכת
 .הטיפולית



 
של ' איים'מטרות טיפול המכוונות ליצירת 

.התקשרות בטוחה בתוך מציאות לא בטוחה  
 

אהבה, קידום אינטרקאציות שיעודדו התפתחות תקינה  ,
 .  גבולות מותאמים

  הפחתה בהבעה של תוקפנות ונסיגה רגשית מצידו של
 .ההורה

  מטרות אלו מושגות על ידי תהליך בו המטפל מקדם
תוך יכולת  , התכווננות של ההורה והילד זה כלפי זה

 . רגשות ומוטיבציות של האחר, להענות לצרכים

מטרות טיפול המכוונות לשלבים. 

Poe ל"הנגזרים מהנ. 

 


