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 בעת טראומההורות      

ותגובות  , קיים קשר הדוק בין תגובותיהם של הורים לטראומה

 ילדיהם

התגובות להורים לטראומה עשויות לנבא טוב יותר את ההתפתחות 

מאשר האירועים , טראומה אצל ילדים-של סימפטומים של פוסט

 עצמם  

:  פונקציות הוריות חשובות נפגעות כתוצאה מטראומה

 .תקווה, אירגון, הכלה, וויסות, רגישות



הקושי לעזור לילדים עם 

הורים שנמנעים מלדבר על   אירועים טראומטיים

 האירועים הטראומטיים

הורים המתעלמים מתגובות  

ילדיהם לאירועים  

 טראומטיים

התנהגות של הורה הגורמת  

 .לילד להרגיש חרד או אשם



 המוח ההורי וטראומה



על אף ההבנה שלנו כיום שהמוחות 

,  י טראומה"של ילדים מושפעים ע

השפעת טראומה על המוח ההורי  

 .מהווה תחום מחקר חדש יחסית

 

 ?"המוח ההורי"מה אנחנו יודעים על  



שתי רמות של מערכת 

 המוח

,  יותר של המוח" גבוהים"האזורים ה

: המאפשרים תפקוד הורי מורכב

,  שליטה עצמית, אנשים" לקרוא"

היכולת להשתנות לפי מצבים  , וויסות

 (קדמי-הקורטקס הקדם)משתנים 

מערכת  )יותר " נמוכים"האזורים ה

המגיבים לסכנה  , (הלימבית

 י רגשות ותחושות"ומופעלים ע





 אינטגרציה של שני חלקי המוח 

 אנחנו הורים בעת מגוון מצבי חיים מלחיצים

ובו  , על הורים להיות מחוברים לרגשות שלהם

 זמנית להשתמש בתפקודי מוח הגבוהים

 )”Feel and deal“(" להרגיש ולהתמודד"
(Fosha, 2000)  



     בפרספקטיבה  " הורות טובה"

 המוחשל 

 :כוללת

גורמים המגנים על המוח  

 המתפתח של הילד 

(neuroprotective factors) 

גורמים שמגרים את  

 התפתחות המוח

(growth enhancing 

factors) 

 ?דוגמאות





 המוח ההורי   

התגמול  "מערכת 

 "ההורי

קריאת "מערכת 

 "הילד

בניית  "מערכת 

 "פשר

ניהול  "מערכת  5

 "תפקודים הוריים

הקרבה  "מערבת 

 1 2 "ההורית

3 4 



 הורות עם מוח טראומטי

מופעלים  , בעת דחק קיצוני או טראומה

מה שעוצר , התפקודים הנמוכים של המוח

,  מודעות, באופן זמני תפקודים כמו וויסות

 או אמפתיה  

הורות הופכת לתגובתית ומתמקדת  

בתכונות שליליות של הילד והתנהגותו  

 השלילית  

ההורה מגיב יתר על מידה להתנהגות  

שהיא הדבר  )הלא וורבלית של הילד 

הראשון שהאינסטינקטים של ההורה  

 (קולטים

נטייה חזקה של ההורה להרגיש כי הילד  

 .מהווה איום לתחושת הרווחה שלו



“While parents are in this state of mind, they 
are essentially ‘mindless,’ not ‘mindful’.”  

 

Dan Siegel 



 Hughes & Baylin, 2012))" טיפול חסום"   



 PACE": טיפול חסום"עבודה עם        

 Playfulnessמשחקיות  

     Acceptance     קבלה 

   
    Curiousity   סקרנות 

    
   Empathyאמפתיה  

    



 ההעברה הבין דורית של טראומה       

בחדר  רוחות רפאים 

 הילדים
 מלאכים בחדר הילדים



 ואליסיה ליברמן פרייברג סלמה      





 טראומה בעבר של ההורה ורוחות רפאים



 :  רוחות רפאים בחדר ילדים     

 לא רצויים מהעבר של ההורהאורחים    

 ישנם רוחות רפאים לא מזיקים שמגיעים וחולפים

חלק מופיעים בתקופה כלשהי בחייהם של ילד  

 ונשארים, והורה

 ועוברים לילד, וממאירים חלק חודרים



 לאפקט שמתלווה לזיכרונות טראומטיים יש תפקיד מגן

מדוע הורים מסוימים משחזרים את העבר  
 ?ואחרים לא עושים כך, הטראומטי



 

https://www.youtube.com/watch?v=r

Zmb7SCreBk&t=646s 

    HELP ME LOVE MY BABY 

https://www.youtube.com/watch?v=rZmb7SCreBk&t=646s
https://www.youtube.com/watch?v=rZmb7SCreBk&t=646s
https://www.youtube.com/watch?v=rZmb7SCreBk&t=646s
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https://www.youtube.com/watch?v=rZmb7SCreBk&t=646s
https://www.youtube.com/watch?v=rZmb7SCreBk&t=646s


 מלאכים בחדר הילדים     

זיכרון של חוויה של הורים  

בילדותם בה הם הרגישו כמעט 

מובנים  , מוגנים, לגמרי אהובים

 או מקובלים



 ?מדוע מלאכים כה חשובים בהורות      

י אירועים  "הם יכולים להגן על הורים המוצפים ע

 טראומטיים

, הם עוזרים להורים להזדהות עם הדמות המגנה

 ולא עם התוקפן

הם חשובים ביותר בשבירת המעגל של טראומה  

 בין דורית



       

 

(Brave Heart, 2003) 

 

 

 "טראומה היסטורית"

שמתרחשת , פגיעה רגשית ופסיכולוגית מצטברת במשך דורות

 התוצאה מטראומה קבוצתית מאסיבית

 historical trauma)תגובה טראומטית היסטורית  

response) :  מקבץ של תכונות הקשורות לתגובה לטראומה

 קבוצתית מאסיבית 

אבל  : (historical unresolved grief)אבל טראומטי לא מעובד 

 בלתי נסבלים מצטברים  מאובדניםעמוק ולא מעובד הנובעת 



  

1 

4 3 

6 5 

כיצד תיאוריות אלה יכולות לכוון את 

 ?ההתערבויות שלנו עם הורים

מוח  "להשאיל אל ה

 שלנו "הגבוה

מיטיבות כלפי הורים  

 החווים דחק

עזרה להורה כדי 

פחד  /שיראה את הכאב

 מתחת לזעם של הילד

חינוך לגבי -פסיכו

 צרכיהם של ילדים

" וויסות בשניים"

 מטפלת והורה –
להבין  : אם יש זמן

 רוחות רפאים ומלאכים

2 



 תימות התפתחותיות שכיחות 12   

בכי וחיפוש קרבה הינם דרכי התקשורת  

וילדים  , השכיחות ביותר של ילדים קטנים

מפתחים תחושת ערך עצמי ומסוגלות עצמית  

 .כשההורה מנחם אותם

חשוב מאד לילדים צעירים לרצות את  

 .גם כשזה לא נראה כך, הוריהם

חרדת פרידה היא ביטוי של אהבה ופחד 

 .ולא תכסיס מניפולטיבי, מאבדן

ילדים צעירים חוששים שמא יאבדו את  

 .אהבת ואישור הוריהם

 



ילדים צעירים מחקים את הוריהם כי הם 

 .רוצים להיות כמוהם

ילדים מאשימים את עצמם כשהורה כועס או 

 .נסער או כשמשהו משתבש בחיים

ילדים צעירים מאמנים שהוריהם תמיד  

ויכולים לעשות את כל  , הכליודעים , צודקים

 .מה שברצונם

ילדים מרגישים אהובים ומוגנים כשהוריהם  

בטוחים באופן גידול הילדים ואוכפים חוקים לגבי  

 .מותר ואסור, צודק ולא צודק, מה בטוח ומסוכן

 המשך   



פעוטות וילדים בגיל הרך משתמשים  

כדרך לבנות תחושת  " לא"במילה 

ולא מתוך חוסר כבוד כלפי  , אוטונומיה

 הוריהם

יש . תינוקות וילדים  צעירים זוכרים

,  מפותח מגיל מוקדםכרון יזלהם 

והיכולת שלהם לזכור היא קודמת  

 המשך    .הזיכרונותליכולתם לדבר על 



 

וילדי גן מרגישים דברים , פעוטות, תינוקות

אבל עוד לא יודעים לווסת את  , באופן חזק

ותוקפנות  , התקפי זעם, בכי חזק. רגשותיהם

אלא  , אינם ביטויים של הטבע של הילד

ביטויים של מצוקה שהילד טרם יכול להביע  

 .בדרכים מקובלות

קונפליקטים בין הורים וילדים הם בלתי  

  נדות'ואג, אישיויות, נמנעים עקב המטרות

 .  התפתחותיות שונות

 

       מילים על  וכמה   

 קונפליקט



 תודה רבה

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


