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CPP :התערבות מבוססת ראיות 

 

(National Registry of Evidence-Based Programs 
and Practices, 2010). 

מתאים במצבים בהם גורמי דחק טראומטיים  
מחלה או סטרס  , אבדן, כגון חשיפה לאלימות

פוגעים או משפיעים לרעה על הקשר בין  , כרוני
או מטפלים מרכזיים  )הילד בגיל הרך והוריו 

 (  אחרים

כדי , לחזק את הקשר בין הילד וההורה: המטרה
,  (safety)להחזיר לילד תחושת ביטחון 

ולשפר את תפקודו  , וויסות עצמי, התקשרות
 .וקוגניטיבי, חברתי, ההתנהגותי



 מפתחות ההתערבות

 אליסיה ליברמן' פרופ ל"הורן ז ון פטרישה' פרופ

המרכז לחקר 
, טראומה בילדות

אוניברסיטת  
סן  , קליפורניה
 פרנסיסקו



 פרייברג סלמההורה של -תינוק פסיכותפריהמתבסס על 



CPP –   התערבות לילדים
 בגיל הרך

 ילד-טיפול דיאדי הורה

 נמשך כשנה

מבוסס על אינטראקציה  
ספונטנית ומשחק חופשי בין  

 הורה וילד



CPP הנחות היסוד של 

בעיות רגשיות ובעיות התנהגות בינקות ובגיל הרך 
מטופלות בצורה הטובה ביותר באמצעות דמויות  

שלוההתקשרות   
2 

מערכת ההתקשרות מארגנת את תגובת הילד לסכנה  
 1 הראשונותשנות חיים  5-ולביטחון ב

אקונומי ותרבותי של המשפחה מכתיב  -הרקע הסוציו
 3 טיפולהמשגה ותוכניות 



CPP הנחות היסוד של 

אלימות במשפחה מהווה אירוע טראומטי עם תוצאות 
 4 אותהפתוגניות ספציפיות עבור אלה שעדים לה וחווים 

5 

6 

 הקשר הטיפולי הינו גורם משמעותי להבראה

 speaking the)" מדברים את אשר לא ידובר"בטיפול 
(unspeakable מעודדים ביטחון  , כאשר בעת ובעונה אחת

 .ותקווה

המשך -  CPP הנחות היסוד של 



   CPP -  יעדים 

 נורמטיביתלעודד התפתחות 

 לווסת רגשות

להשיג הדדיות בקשרים  
 אינטימיים

  (reliving) להבדיל בין להחיות מחדש 
 remembering))לבין לזכור 

במילים   רלתת ביטוי למה שלא ניתן לומ
(speaking the unspeakable) 

 את התגובה הטראומטית" לנרמל"

 לשים את הטראומה בפרספקטיבה



   Foundational phase -שלב ההתבססות 



 תקופת הערכה ארוכה עם ההורים

 שינוי פרדיגמה

 ?מה קרה לילד

 ?מה לא בסדר עם הילד

עם ההורה רקשיצירת   



 מילוי שאלונים  

TESI – Traumatic Events Stress Inventory 
י "למילוי ע, אירועים טראומטיים של הילדים

 ההורים

          LSC  – Life Stressors Checklist 
 אירועים טראומטיים של ההורים

 "מלאכים בחדר הילדים"שאלון 
מה זיכרונותיך לגבי רגעים  : שואל הורים

 ?או מוגן לחלוטין, מובן, בהם הרגשת אהוב



 הפורמולציה

?  מה מצבם של ההורים
כמה הם יכולים לגעת  

 ?בטראומה

מה קרה לטיב ההתקשרות 
בין הילד והוריו בעקבות 

 ?הטראומה

משהו שהמטפלת  
מה הסימפטומים של   .עושה בעצמה

 ?הילד

היו  ? מה היה הטראומה
איזו מהן  ? יותר מאחת

 ?זקוקות להתייחסות

מה מטרות הטיפול  
 ?עם המשפחה הזאת



 תכירו את המשולש

הרגשות  
 והסימפטומים שלך

 מה קרה לך

 עזרה ותקווה



מה עלול להקשות על הורים   
 עבודת ההכנה? CPP-ב

 הורים הם גם בטראומה

 אשמה או חשש שיאשימו אותם

הילד ישכח  , אמונה שאם לא ידברו על זה
 ויתאושש

 בחדר הילדים" רוחות רפאים"

לפעמים ההורים הם אלה שגרמו 
 לטראומה



הכנת הורים לדיבור  עם 
 ילדים

לפעמים נדרשת תקופת הכנה להורים לפני  
 .שהם יכולים להסכים לדבר עם ילדיהם

נדבר עם ההורים על הקשר בין אירועים  
 למצוקת הילדים

נשאל הורים מה הם מוכנים לחלוק עם  
 ובאיזו שפה, ילדיהם

ננסה להבין ביחד את הרתיעה או חשש  
 של הורים

 .לפעמים נאלץ לספר רק חלק מהסיפור

יש מצבים בהם לא ניתן להמתין לאישור  
 (כמו בהשמה חוץ ביתית)   ההורים



 הסיפיפימרכיבי ? איך זה נראה

 דגש על ביטחון  

 בניית נרטיב של טראומה  



עידוד אינטימיות והנאה    
 ילד -בקשרי הורה

מה ילדים : חינוך-פסיכו  
 ?  מרגישים? מבינים



 עבודה על וויסות  

עבודה עם הורים על   
 רוחות רפאים ומלאכים



 שימוש בצעצועים
,  אמבולנס/אוטו משטרה, ערכת רופא)צעצועים שמזכירים את הטראומה 

בובות  , נשק אם היה, בובות המייצגות הרכב משפחתי מתאים

 (חיילים/משטרה

 (כלי אוכל, בובות)צעצועים שמעודדים משחק של טיפוח וטיפול 

 יצירה/כלי ציור

 צעצועים שמזכירים משפחה  



 שער כניסה
להתערב בתוך הדיאדה  ת /המטפלת בוחרכניסה דרכו נמל /שער/הנתיב

 המרביולהביא לשינוי מנת להשפיע על , ברגע קליני נתון



 ?איזה סוגים של שערי כניסה יש

,  התנהגותו: הילד
קשר עם  , רגשותיו

 ייצוגים פנימיים, הורה

קשר עם  : ת.המטפל
 עם ההורה, הילד

הנאה  : הדיאדה
,  משותפת

הסבר , קונפליקטים
 בניית נרטיב, זה לזה

,  התנהגותו: ההורה
קשר עם  , רגשותיו

ייצוגים  , הילד
 פנימיים



-מיומנויות מיוחדות ב
CPP 

 להתמודד עם דיאדה בחדר

 להחזיק את צרכי ההורה 

גם כאשר , הילדוצרכי   

מתנגשיםהם   

 לדבר עם ילדים מאד קטנים 

אירועים טראומטייםעל   



 CPP-אתגרים ב

 הורים שלא אוהבים לשחק

 הורים שמציפים עם התכנים שלהם במפגש הדיאדי

 תוקפנות בין הורים וילדים

 יציאה משותפת מוויסות

 לספר את הנרטיב הטראומטי/קושי של הורה לשמוע

 (הורה/מטפל, הורה/ילד)אי הסכמה לגבי הנרטיב 



 ועוד אתגרים

 משפחה עם יותר מילד אחד בגיל הרך

 -מודל ה –הורים גרושים 
co-parenting 



 CPPשל  האימפיריהבסיס 

 National Child Traumatic Stress -הפצה דרך ה
Network (NCTSN) 2002-מ   

 מקומות עבודה אימצו אותה 150-כ

 ניסויים רנדומליים עם קבוצה ביקורת 5
 



 ?מה נבדק

 אצלי ילדים PTSDסימפטומים של 
 

 התנהגות של ילדיםבעיות 
 

 ילדיםשל ייצוגים פנימיים של מודלים 
 

 בהתקשרותביטחון 
 

 של אימהות PTSDסימפטומים 
 

 PTSD-של בריאות נפשית חוץ מסימפטומים 



 ?  CPPאיך את יודעת שאת עושה 
 ( נאמנות) בפידליטיהצורך 



 !תודה רבה
 paulad@haruv.org.il, דודפולה ר "ד


