
 

 

 

 

 

 עקרונות להתערבות דיאדית

 

 ילד-בטיפול הורה

 

 ממוקד טראומה



ילד ממוקד טראומה   -טיפול הורה 

 ,מסייע לילד לחזור למסלול ההתפתחות התקין    

 .  באמצעות שיפור ושיקום היחסים    

 ההורה הוא הדמות הכי משמעותית בתמיכה וסיוע לילד      

 .  בדרכו להחלמה מהשפעות הטראומה    

   

 היחסים כאמצעי השינוי המרכזי

 עבור הילד  



התמודדות אדפטיבית , חזרה להתפתחות נורמטיבית

ומעורבות בפעילויות עכשוויות  ומטרות עתידיות עבור 

 .ההורה והילד

 שפור הוויסות הרגשי  . 

שיקום יחסים אינטימיים והדדיים. 

ייסוד מחדש של אמון בתחושות גופניות. 

עידוד יכולת טובה יותר להגיב באופן ריאלי לאיום. 

נורמליזציה של התגובה הטראומטית. 

 הארועעידוד הפרדה בין זכירת האירוע להחייאת. 

מיקום ההתנסות הטראומטית בפרספקטיבה. 

 

 מטרות הטיפול
 



1.חוד 1-3-יצירת ברית טיפולית והמשגת המקרה' 

  ( זמן הורה  , והחולשות של הדיאדה החוזקותהיכרות עם
 (.זמן ילד

 

2.תרגול פתרון  ( 'חוד 4-8: )הבהרת הנושאים הבעייתיים
 .בעיות ואסטרטגיות התמודדות

 

3 .דגש על הישגים והתפתחות    9-12' חוד:  סיכום וסיום
 על רגשות שמתעוררים בעקבות פרידה, ופחות על קשיים

 

 שלבי הטיפול



עמדה אקטיבית חמה ומיטיבה 

תקשורת רגשית ברורה 

גישה אופטימית המחזיקה את התקווה 

  שואפת ליצירת תחושת ביטחון מרבית של ההורה ושל

 .הילד

 

 cppעמדת המטפל בטיפול 



  כדי להתערב במערכת היחסים בין ההורה לילד הן בתוך 

 הטיפול הדיאדי והן מחוצה לו על המטפל להוות דמות      

 התקשרות השואפת ליצור עם ההורה מערכת יחסים      

 .המבוססת על התקשרות בטוחה  

 

יצירת בטחון ושימורו  -העיקרון המכונן בעבודה טיפולית 

 

  לאורך זמן הביטחון בקשר עם אדם משמעותי מופנם כקול

פנימי ועוזר לאדם בפעילות שלו בעולם גם בהיעדר  

 הנוכחות הפיזית של אותו אדם

 

 מטפל כדמות התקשרות



 

 

 מה יוצר ביטחון

 "בעדי: "תחושה של

 

 "מסוגל לראות אותי: "תחושה של

 
 יעשה מאמץ לחזור , כשלא רואה אותי: "תחושה של 
 

 "לראות אותי



משחקיות-                                                          Playfulness  

 

קבלה-  Acceptance 

 

סקרנות-Curiosity  

 

אמפטיה-Empathy 

Pace- Daniel Hughes 



  מטרת ההתערבות היא לחזק ולטפח את הדיאדה ולכן כל

התערבות נבחרת רק אחרי שנשקלה ההשפעה שלה על  
 ההורה על הילד ועל האינטראקציה

 

  מטרת התערבות היא לאפשר להורה להיות זה שמנחה

את הילד לאורך ההתפתחות כמו גם בתוך עיבוד  

לכן כל התערבות צריכה להגדיל את  . הטראומה הנוכחית

 .התחושה של ההורה שהוא מסוגל וראוי לעשות זאת

 

עקרונות בסיסיים המנחים את  

 ההתערבות



פסיכולוגיה  , נשען על ידע מתחומי העבודה סוציאלית

,  פסיכואנליזה ותורת ההתקשרות, התפתחותית

,  התערבויות ממוקדות טראומה וידע תאורטי על טראומה

תיאוריות למידה חברתית ופסיכולוגיה קוגניטיבית  

 .התנהגותית

  לקח בחשבון את הצרכים של הילד של המשפחה ושל

 .החברה בה הוא חי

מתערב בכל תחומי החיים של הילד. 

 

 מודל אינטגרטיבי



שפה ועידוד מגע לקידום התפתחות, שימוש במשחק. 

בניית נרטיב  . 

זיהוי והתייחסות לתזכורות טראומטיות 

של התנהגויות מגנות מודלינג. 

הדרכה התפתחותית רפלקטיבית לא מובנית. 

פרוש ושיום רגשות  , חיבור העבר  וההווה: פרוש ושיום רגשי

שמשתקפים דרך התנהגויות לא מאורגנות ובלתי מובנות  
 .להורה ולילד

תמיכה רגשית. 

התערבות בעת משבר, עזרה קונקרטית, ניהול מקרה. 

 

 ואסטרטגיות טיפוליות  אופנויות



הגברת האמון בדיאדה 

 

יצירה ושיפור היכולת למשחק והנאה משותף 

 

שיפור היכולת לוויסות הדדי 

 

הדגשת יכולות קיימות ונבנות ביחסים 

 

 מטרות לקידום בדיאדה



  מטרה טיפולית מרכזית היא לעודד שינויים בהתנסויות של הדיאדה ובדפוסי

 .המבוססים על הייצוגים הקיימים, האינטראקציה הטיפוסיים שלה

 

  מטרה מרכזית נוספת היא שינויים בייצוגים שיתרחש בו בעקבות שינויים

 .  באינטראקציות

(כושל/הורה טוב דיו. מספק/ילד מאכזב)של העצמי  יצוג 

(האחר אינו מבין מה עובר עלי)של האחר  יצוג 

(. הכרה והתייחסות לאחר הסובייקטיבי, הבנה הדדית) של היחסים יצוג 

 

  כל זה באמצעות אינטראקציות חדשות חוזרות ונשנות שמקבלות פשר

 .  עתידיים, ומהוות תבנית לעיצוב  יחסים חדשים, ומשמעות

שינויים הן ברמה ההתנהגותית והן ברמת הייצוגים של  : המטרה היא כפולה

 האחר והיחסים, העצמי

 שינוי התנהגויות וייצוגים



Port of Entry    נמל כניסה דרכו המטפל /שער/הוא הנתיב

על מנת  , בוחר להתערב בתוך הדיאדה ברגע קליני נתון

 .  להשפיע ולהביא לשינוי המרבי

 

 

 קיימים נתיבי כניסה שונים לתוך מערכת דינאמית שיש בה 

 של ההורה ושל  , דרך התנהגויות או דרך ייצוגים, תלות הדדית    

 .הילד    

 התערבות/שערי כניסה



 בכי עז של  , התפרצות זעם של פעוט)התנהגות הילד   . 1   

 (.'תינוק וכו            

 מתלונן על כך שעייף כי התינוק  )התנהגות ההורה  .2    

 (בוכה כל הלילה או כי צריך להשגיח על הפעוט           

 חוסר תגובתיות לצרחות של )ילד -אינטראקציה הורה .3    

 ('הילד מכה את ההורה וכו, סיכון עצמי, תינוק            

 אני לא אוהב  : "ילד גן אומר)ייצוג הילד את העצמי שלו  .4    

 "(.את עצמי            

 אתה לא אוהב  : "ילד  שאומר)ייצוג הילד את ההורה  .5   

 "(.אותי           

 

 שערי כניסה אופייניים  
LIEBERMAN AND VAN HORN 



  6  . אף פעם לא הייתי טוב        )"ייצוג ההורה את העצמי שלו 

 "(בשום דבר            

7 . (הוא רע כמו אבא שלו)"ייצוג ההורה את הילד " 

8 .כשאבא  : "ילד אומר לאמו)אבא -אמא-אינטראקציה ילד 

 "(יגיע אומר לו להרוג אותך        

9 . האב אומר לאם  )קונפליקטים בין הורים ביחס לילד
אתה לא מתייחס  :"משיבה  והאמאשהיא מפנקת את הילד 

 (אז אני צריכה לתת לו יותר אהבה, אליו

10.הורה אומר  , הורה לא מגיע למפגש)הורה -יחסי מטפל
 " (תכניות הן בעיות:   " למטפל ביחס לתכנית הטיפולית

 

 שערי כניסה אופייניים  
LIEBERMAN AND VAN HORN 



11. אל תחייך  : "ילד גן אומר למטפל)מטפל -יחסי ילד

פעוט אוחז במטפל בסוף הטיפול  , "אלי אתה מגעיל

 "(לא ביי, לא ביי: "ואומר

12. הבן  : "ההורה אומר למטפל)מטפל -ילד-יחסי הורה

 "(.שלך מעדיף אותך על פני

 

 שערי כניסה אופייניים  
LIEBERMAN AND VAN HORN 



ה: אין רק נתיב התערבות אחדCPP       לא נשען רק נתיב

 .  התערבות קונספטואלי אחד

 

לכן הם פותחים כל  , ביחסים יש כל הזמן השפעה הדדית

 .הזמן אפשרויות אינסופיות להתערבות

 

פ הסיטואציה כדי  "הקלינאי צריך להפעיל שיפוט קליני ע

לקבוע איזה שער כניסה הוא הכי יעיל ליצירת שינוי על  

 .  של הילד וההורה ורצפטיביותבסיס תזמון 

 

 

 

 קוים מנחים לבחירת נתיב התערבות



באיזה אופנות התערבות  , אין זה חשוב באיזה שער כניסה

חשוב  להתערב  , או באיזה תחום(  פעולה, דיבור, משחק)

תוך שלוקחים  בחשבון את ההשפעה של ההתערבות על  

 .  שני השותפים לדיאדה

 

 קוים מנחים לבחירת נתיב התערבות



 

 

ובוודאי  , גם אם ההורה אינו חלק ממנה, כשמתרחשת טראומה

האמונה של הילד ושל ההורה  , כשההורה הוא חלק ממנה כמו אלימות

ננצל נתיבי כניסה  לפי כך . שההורה הוא דמות מגנה מתערערת

באותה מידה נחפש . שיעזרו  להרגיש שהם יכולים לסמוך על הוריהם

נתיבי כניסה שיעזרו  להורים להרגיש שוב שהם יכולים להגן על  

 .  ילדיהם

 

 קווים מנחים לבחירת נתיבי התערבות



  אופנות הטיפול בפסיכותרפיה הורה ילד  היא לא הצגת מודל

 .  למעשה זהו אמצעי אחרון. הורי טוב על ידי המטפל

 

  המטפל בטיפול הורה ילד לא רוצה להדגים בדבריו או

 .  שהוא יכול להתמודד עם הילד טוב יותר מההורה, בהתנהגותו

 

להרהר על מה  , המטרה של המטפל זה לעזור להורה לחשוב

ולעזור להורה  , לעזור להורה לחקור את רגשות הילד, קורה 
 .לנקוט במעשה

 

 קוים מנחים לבחירת נתיב התערבות



בדרך כלל יש פתח   -אפשר לתקן התערבויות לא מועילות
 .  לתיקון בהזדמנויות רבות אחרות

 
ילד ממוקד טראומה הוא להתערב  -הפילוסופיה של טיפול הורה 

 התערבות פשוטה ורק כשאינה יעילה לעבור להתערבות יותר     

 .  מורכבת   
 
פונים להתערבויות  ,  כאשר ההתערבות הפשוטה אינה יעילה

אז צריך לסגל התערבויות שיעמדו מול  . אחרות פחות פשוטות
חוסר אמון או מכשולים פסיכולוגים  , מנגנוני הגנה, התנגדות 

ייחוסים  , אחרים כמו למשל רוחות רפאים בחדר הילדים
 . חזרה של דפוסים בלתי יעילים מהעבר של ההורה , שליליים

 

 

 קווים מנחים להתערבות



   עקרון מנחה מרכזי עבור כל התערבות הוא שכל פעם
שמדברים באופן ישיר להורה או לילד המטפל צריך לשמור  

 .   שלו את  היחסים של ההורה והילד במיינד –בראשו 

 

  התערבויות חד צדדיות שלא מתחשבות היחסים יכולות לטפח
במקום לטפח   –את יחסי ההורה והמטפל או הילד והמטפל 

 .  ולהעשיר את יחסי הילד וההורה

 

 

  כשהמטפל מחזיק את השותפים לאינטראקציה הוא יוצר אקלים
כיוון שהיחסים מרכזיים  , שמקדם קרבה רגשית בין ההורה לילד

 .  בתמיכה בהתפתחות הילד

   

 

 

 

 

 

 

 במיינדהחזקת היחסים 



 
מגע פיזי ושפה בכדי להשיג יעדים  , שימוש במשחק

 .התפתחותיים

 
 

   

 

משחק סימבולי המסייע בבניית הנרטיב של הטראומה 

- משחק המסייע בוויסות הרגשי 

- משחקים ומסלולים העוזרים לביסוס תחושת הגוף במרחב 

- מגע המסייע בבניית של האמון בקשר גופני 

 

דוגמאות 

 



העבר הרחוק- ghosts in the nursery 

ההתנסויות הטראומתיות של הילד וההורה: העבר הקרוב 

Co-construction of the trauma narrative 

 של נרטיב הטראומה בתהליך   מתמשכת אקטיביתבנייה

הכולל את  ( אמא)ההורה והמטפל , בין הילד אינטראקטיבי

,  ית על הילד וההורהרגשהשפעתם ה, האירועים

 .איתם התמודדותיהם והתוצאות, םמשמעות

 

 חיבור העבר וההווה: פירוש



  המטפל מתרגם בעבור ההורה את המשמעויות

כלומר הוא הופך את ההתנהגות  הילד  . שבהתנהגות הילד

לברת משמעות וכך מקדם הבנה הורית לחיי הנפש של  

 .  ומסייע ביכולת לבחור דרכי התנהגות, הילד

המטפל מנצל נתיבי כניסה כדי לתרגם ,  באותו אופן

 .  ואת מניעיו, בעבור הילד את התנהגות ההורה

 

 

 התערבות כגשר בין הורה לילד

 הגברת הרפלקטיביות



הכוונות והמחשבות של הילד ושל  , לשים לב ולתמלל את הרגשות.1
 .ההורה

 
 אחר כך עם אחרים  , בהתחלה עם חפצים, לפתח את היכולת לשחק. 2
 

 .רגשות, מחשבות, ולבסוף עם רעיונות    
 
י מיקוד  "בהתחלה ע, לעורר סקרנות ועניין במצב המנטלי של האחר.3

 .בתפיסת ההורה    את המצב המנטאלי של הילד
 
להדגים את היכולת של המטפל לוויסות חוויות באמצעות  .4

 .  רפלקטיביות ותמלול
המטפל יחלוק עם  , במקרים של יכולת רפלקטיבית מוגבלת מאוד.5

 .  הדיאדה את התהליכים הרפלקטיביים של עצמו
 
 

 הגברת הרפלקטיביות בדיאדה



  ציפיות התפתחותיות מותאמות 

עזרה לילדים לשיים ולהתמודד עם רגשות עוצמתיים 

שאלות של משמעת פיזית: 

-עשוי להיות קשור לרגשות מודחקים 

- עשוי להיות התנהגות נלמדת של פתרון בעיות 

- עשוי להיות סוגיה תרבותית 

 

 הדרכה התפתחותית



 הדגמה של התנהגות מגנה

  הכרחי בכדי לעזור לילד ולהורה לזהות סכנות ולהגיב

 .אליהן בצורה מתאימה

לאותת להורה כשיש מצב של סיכון 

לקחת פיקוד כשיש סכנה וההורה לא מגיב 

להחזיר את ההורה לתפקיד המגן 

 

דוגמא 



מאפשרת דיבור על תכנים קשים ומורכבים 

  מאפשרת להורים ולילדים להביא אינטראקציות בעייתיות

 לפגישות

  עוזרת למשפחה להתמודד מול מערכות מעוררות חרדה

 ופחד

  משמשת תפקיד מהותי בהחזרת ההורה לתפקיד מגן

 ושומר

 

 תמיכה רגשית



הדרכה במסגרת החינוכית של הילד 

מעורבות בסוגיות ובקשר עם הרווחה ורשויות החוק 

התערבויות בתחום התזונה והאוכל 

דיור 

טיפול רפואי 

שמירה על העמדה של המטפלת בזמן ניהול המקרה 

 

והתערבות  , ניהול המקרה, עזרה מעשית

 במצבי משבר


