
מהם עקרונות של טיפול  
?בטראומה

ר פולה דוד"ד



הבנות ודרכי פעולה  
ארגז  "שנוכל להוסיף ל

שלנו בטיפול  " הכלים
בילדים שעברו אירועים  

טראומטיים

התערבויות  
וססות עקרונות  במ

של טראומה



,  הפגיעה בלמידה והתפתחות
ובוויסות, בהתקשרות

: ילדים שחוו טראומה מרגישים
ורעים, משוגעים, טיפשים

הפגיעה בבריאות פיזית ונפשית  
לטווח ארוך

של טראומה  השפעתה 
ילדיםעל 



"  המוח ההורי הטראומטי"
?איך הוא נראה–

בחדר  " מלאכים"ו" רוחות רפאים"
דורית-טראומה בין: הילדים

מיתון השיפוטיות שלנו כלפי  
הורים והגברת הרצון ליצור  

קשר מיטיב

השפעתה של טראומה על  
הורים ועל ההורות



לשאול על אירועים טראומטיים

שימוש 
בשאלונים  

((TESI, LSC

אם לא 
לא , שואלים

....יודעים



מדוע להורים קשה לדבר עם ילדיהם  
?טראומהעל 

?למה לאנשי מקצוע קשה לדבר

?מי מדבר עם הילדים

"לדבר את הבלתי מדובר"ללמוד
הרתיעה הטבעית  לעבד את 

לדבר עם ילדים על טראומה  



שינוי פרדיגמה

?מה קרה לך

מה לא בסדר 
?איתך

הוריו /גישה סקרנית ולא שיפוטית לגבי מה קרה לילד



מידע על ההשפעה של  נותן •
,  טראומה על ההתפתחות

וההתנהגות, הרגשות

לאדם שחווה טראומה להבין עוזר •
אלא מגיב  , כי הוא לא משוגע

לולמה שקרה 

עם  , מתאים לעבודה עם הורים•
.ועם הילדים עצמם, צוות

חינוך  -פסיכו
(psychoeducation)



טראומטיזציה-הימנעות מכוונת מרה

טראומטיזציה-רה

מהי 
?טראומטיזציה-רה

שני האלמנטים של  
:  התעללות בילדים
חודרנות והזנחה

המשמעות של 
תזכורות טראומטיות



?מה הן תזכורות טראומטיות
מקומות

אנשים

ריחות

רעשים/קולות

מראות

רגשות



דגש על ביטחון ומוגנות
 ”safety first“!מוגנות, קודם

מוגנות פיזית ורגשית

העדר אלימות כנורמה חברתית  
אלימות כתוצאה  לקבל במקום )

(בלתי נמנעת



עבודה על וויסות רגשי



תחום מוזנח בטיפולעבודה על כוחות

אחד מעמודי היסוד בטיפול 
יחד עם וויסות )בטראומה 

(והתקשרות

נותן תחושה של מסוגלות  
עצמית ושליטה



כשקורות חוויות  
קשות במשפחה

כשמופיעים סימפטומים  
י  "בולטים שניתן להסביר ע

הרקע הטראומטי

אינטייק/בהיכרות

כשילד מעלה את  
הטראומטיהאירוע 

תמה בקבוצה-כ

לדבר על טראומה



?איך מגדלים ילדים בכל תרבותטיפול בטראומה רגיש תרבות

מדברת על  "כמה התרבות 
"?הדברים

?מותר לדבר/על מה אסור

מהן אמונות רווחות לגבי אירועי  
'?וכו, מוות, חיים כגון לידה



אותהוכיצד למנוע –להיות ערניים לאפשרות של תשישות החמלה 



תודה רבה
 paulad@haruv.org.il, ר פולה דוד"ד


