
 

 

 

 

 

 

 

 בט דגני

 מדריכה התפתחותית, פסיכולוגית התפתחותית חינוכית מומחית

 מומחית לטיפול הורה ילד ממוקד טראומה

 "רגעי מפגש"מרכז טיפולי 

 

 תהליך ההערכה
 על פי עקרונות הטיפול בטראומה

 בגיל הרך

https://www.rigeymifgash.co.il/   

https://www.rigeymifgash.co.il/


 המטרות של תהליך ההערכה
 

 Creating space to begin to form a therapeutic alliance with the parent 
 Creating a collaborative stance with the parent 
 Allowing the therapist and the parent to reach basic agreements about the 

therapy 
 Gathering information 

 

 :מטרות ההערכה

 ליצור מרחב ליצירת ברית טיפולית עם ההורה -

 ליצור עמדה של שיתוף פעולה עם ההורה -

 השגת הסכמות בסיסות בין המטפל להורה לגבי הטיפול -

 איסוף מידע-

 



 יחס המטפל להורה

 Develop and maintain a collaborative stance and relationship with 

the parents 

 Preserve parent's self esteem around interventions 

 Use psychoanalytic understandings to help parents feel understood 

 Avoid judging and blaming parents 

 

לפתח ולשמר עמדה טיפולית ויחסים המבוססים על שיתוף פעולה עם ההורה 

   בזמן התערבויות לשמור על הערך העצמי של ההורה 

 להשתמש בהבנות פסיכואנליטיות באופן שיעזור להורה להרגיש מובן 

 להימנע מעמדה שיפוטית או מאשימה 



Basic Domains of Assessment 

 Presenting Problem 

 Present Trauma 

 Child’s and parent's history of traumatic experiences 

 Individual and relationship functioning 

 Contextual variables 

 Angels in the nursery 

 

 :תחומים עיקריים להערכה

סיבת הפניה 

הערכת הטראומה הנוכחית 

היסטוריה טראומטית של הילד והוריו 

הילד והיחסים ביניהם, תפקוד של ההורה 

גורמים סביבתיים 

 בעברו של ההורה ושל הקשר" מלאכים"זיהוי 

 



בשנה הראשונה לחיים: 

קשיים באכילה  , בכי לא מווסת, חוסר ארגון סנסומוטורי
מצוקה משמעותית  , head banging, עוררות יתר, ובשינה

 .במעברים

 (:פעוטות)משנה שנייה לחיים 

חוסר שקט, העדר חקירה, סף תסכול נמוך, התקפי זעם ,

התנהגויות של סיכון עצמי ונטייה  , פחדים מוגברים והסתגרות

 לתאונות  

במסגרת החינוכית: 

קשיים התנהגותיים  , קושי בוויסות רגשי, קושי חברתי

 צמצום אפקט, חרדת זרים מוגברת, קשיי פרידה, ונגטיביזם

 סימפטומים  



 
Assessing Traumatic Exposure 

 הערכת החשיפה לטראומה
  

Assessing the trauma that led to referral 
 Use interview to elicit details: 

• what happened 
• emotional responses to events  
• most frightening moments 

 Parent may be reporter for child’s experience 
 Verbal children can also report their own experience 
  

 :הערכת האירוע הטראומטי שהביא לפניה 

שימוש בראיון הורי להבנת פרטי האירוע: 

 מה קרה•

 תגובות רגשיות לאירועים•

 הרגעים המפחידים ביותר•

ההורה מדווח את חווית הילד 

ילדים מילוליים יכולים לדווח את החוויה של עצמם 



 
Child Domains of Functioning 

 

 Developmental history 
 Temperament 

• Sorting pre-trauma traits from trauma responsiveness 
 Attachment style 

• Observations 
• Questions to parent 

 Symptoms of PTSD 
 Behavior problems 

 
היסטוריה התפתחותית 

טמפרמנט 
 להבחין בין תכונות ורמת תגובתיות טרום טראומה ולאחר הטראומה•

אינטייק, תצפיות: סגנון התקשרות 
סימפטומים של פוסט טראומה 
בעיות התנהגות 
 



בט דגני:  ערכה 
  

התפתחותי אינטייק 
תאריך:___________ 
פרטים אישיים: 
שם הגן_______________ : של הילד. ז.ת_____________  : תאריך לידה_____________  : ה/שם הילד  :

 _________________: טלפון בבית________  :מיקוד_______________________ : כתובת_______________ 
נייד' טל_______________   : מקצוע__________________     : שם האב :_________________ 
נייד' טל_______________   : מקצוע___________________  : שם האם :_________________ 
 וגילאיהםמספר אחים                                            (:של ההורים)סטטוס זוגי:_________________ 
 מה הסדרי הראייה ומה טיב היחסים הין   –במידה וההורים גרושים , סידורי מגורים חריגים, קשר עם הרווחה)מאפיינים מיוחדים

(: ההורים
____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________                                       
  
באיזו תדירות הבעיה ? מתי התחלתם לשים לב לקושי? מה מדאיג אתכם לגבי הילד שלכם/ מה מביא אתכם לכאן היום :  סיבת הפנייה

 ?איך אתם מבינים את הקושי? איך התמודדתם עד היום? כמה השפעה יש לך על חיי היומיום שלכם/ מתרחשת 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________ 
(._____________י מי"ע, אם כן)לא     /כן?    האם מטופל במסגרת אחרת או טופל בעבר 
  
סיבוכים  ? תקין? רצוי? מתוכנן)? איך היה ההיריון: הריון

_____________________________________________________________________________________(?רפואיים
____________________________________________________ 

קיסרית, רגילה)סוג הלידה ?________________________________________________________ איך הייתה הלידה: לידה  ,
 ._____:ציון אפגר________ : משקל בלידה________ :שבוע לידה?________ (ואקום

 

Developmental Intake 



Trauma Screening as best practice 
 סקירה של אירועי טראומה: 

אני רוצה לשאול לגבי אירועים שונים שאולי הילד שלכם נחשף אליהם ואולי לא, אבל אלו 

 אירועים שאנחנו יודעים שיש להם השפעה על ילדים:

האם במהלך חייו של הילד אירע מקרה של מוות במשפחה, או של אדם משמעותי וקרוב  -

 לו?

 בן כמה הילד היה:__________   איך לדעתכם זה השפיע עליו:_____________________

 האם הילד היה מעורב בתאונה? האם היה עד לתאונה? -

 בן כמה הילד היה:__________   איך לדעתכם זה השפיע עליו:_____________________

 האם הילד אי פעם התאשפז? סיבת האשפוז? -

 בן כמה הילד היה:__________   איך לדעתכם זה השפיע עליו:_____________________

 האם אדם קרוב במשפחה התאשפז או התמודד עם מחלה? סיבת האשפוז? -

 בן כמה הילד היה:__________   איך לדעתכם זה השפיע עליו:_____________________



האם היו פרידות ממושכות ? 

איך לדעתכם זה השפיע __________   :בן כמה הילד היה
 _____________________:עליו

דיכאון אחרי לידה? האם היו מקרים של דיכאון אצל מישהו מבני המשפחה? 

איך לדעתכם זה השפיע __________   :בן כמה הילד היה
 _____________________:עליו

או ( איומים, העלבות)רגשית , האם הילד חווה אי פעם סוג של פגיעה  פזית
 ?מינית

איך לדעתכם זה השפיע __________   :בן כמה הילד היה
 _____________________:עליו

האם מישהו מהמשפחה פעם נעצר או נכלא? 

איך לדעתכן השפיע עליו?                           בן כמה הילד היה? 

פיזית או  )? היו גילויי אלימות במשפחה? האם הילד נחשף למריבות קשות
 ?האם נחשף לאיומי פרידה( מילולית

איך לדעתכם זה השפיע __________   :בן כמה הילד היה
 _____________________:עליו

  

 ולדעתכם הוא חשוב, האם יש משהו משמעותי בחיי הילד שלא דיברנו עליו : 

  אם יש אירוע טראומטי רצוי לשאול את ההורים מה נאמר לילד ואיך הסבירו את
 ?מה שקרה

בני כמה היו ? האם ההורים חוו חוויות מהסוג הזה כשהם היו ילדים? 

 



 Observe and discuss how the parent calms herself when 
distressed 

 Inquire about her calming strategies at times when she is 
aware of distress 

 Teach simple calming strategies: Breathing, Relaxation 

Focusing on Affect: Regulation and  
Soothing 

 ויסות והרגעה: התמקדות באפקט
 

לשים לב איך ההורה מווסת את עצמו במצבי מצוקה בחדר 

  לברר עם ההורה מה עוזר לו לווסת את עצמו במצבים שהוא מודע

 למצוקתו  

הרפייה, נשימות: לימוד טכניקות פשוטות להרגעה עצמית 

 



מידע מתצפיות 

מטלות מובנות 

משחק חופשי 

 מסדרון"תצפיות" 

מידע מתוך ראיונות הורים 

 
Relationship Functioning 

 

 Observational data 

 Structured tasks 

 Free play 

 “Hallway” observations  

 Interview data 

 

 



Assessing parent-child relationship 
 ילד-הערכת יחסי הורה

התרשמות מטיב ההתקשרות: 

 ?האם הילד פונה להורה לעזרה במצבי מצוקה

 ?כיצד ההורה מגיב

ויסות רגשי: 

 ?מהי רמת הוויסות של ההורה והילד

 ?האם ההורה מצליח לסייע לילד לווסת את עצמו

מצבי קונפליקט: 

 ביחסים" תיקון"איך נראים ומי אחראי ל

 ובאינטרקציהתמות משמעותיות במשחק 

הנאה משותפת בקשר 

 



Case Formulation and forming  

treatment goals 

המשגת המקרה ובניית מטרות  

 טיפוליות



 ההורה והיחסים, איך זה השפיע על הילד,מה קרה? 

 

איך ניתן להבין את הסימפטומים בקונטקסט של טראומה 

 
איך מה שקרה משפיעה על ההורה וההורות? 

 
התפתחות, ויסות רגשי, טמפרמנט -?מי היה הילד לפני הטראומה  ,

 סגנון התקשרות

 
  מהי ההיסטוריה הטראומטית של הילד ושל הוריו וכיצד היא

 ?משפיעה על ההתמודדות עם הטראומה הנוכחית

 והכוחות שהילד והוריו מביאים שנותנים תקווה ומהם   החוזקותמהן
 ?שמסייעים( החוויות המיטיבות המופנמות" )מלאכים"ה

 
 

 שאלות מנחות להמשגת מקרה



אילו תזכורות טראומטיות ניתן לזהות? 

 
 לעבד את הטראומה , איך ניתן לעזור להורה ולילד לשקם את מערכות היחסים

ולהתמודד עם הקשיים שהתפתחותו בעקבות הטראומה כך שהילד יוכל לחזור לנתיב  
 ?התפתחותי נורמטיבי

 

 הטיפולי המועדף למקרה הסטינגמה? 

 

מה הם מטרות הטיפול? 

 
סימפטומים קשיים, כיצד ניתן לדבר על זה עם ההורה במונחים של סיבת הפנייה ,

 ?  מטרות ודרכי התערבות

 
כיצד נסביר לילד את סיבת הפניה לטיפול? 
  

 

 שאלות מנחות להמשגת המקרה



(סיבת הפניה)? מה לספר לילד 

להגיע להסכמה עם ההורה לגבי נרטיב פשוט שמחבר בין: 

 (האירוע הטראומטי)? מה חווה הילד•

 (סימפטומים)? איך הילד מתנהג ומרגיש מאז האירוע•

 (repair and hope)האפשרות של עזרה  •

Beginning the Narrative: 
Preparation for the first session 

ילד  -הכנה לקראת המפגש הורה: תחילת בניית הנרטיב

 הראשון
 
 

 האירוע הטראומתי

 עזרה סימפטומים



מי יספר את הנרטיב? 

  לחזור על נרטיב במהלך הפגישה גם אם ההורה כבר סיפר

 לילדו בבית

לברר עם ההורה איך יהיה עבורו לספר ולשמוע את הנרטיב 

 סיבת הפנייה"לתרגל ולהדגים את הנרטיב הראשוני של" 

Beginning the Narrative: 
Preparation for the first session 

ילד  -הכנה לקראת המפגש הורה: תחילת בניית הנרטיב

 הראשון
 
 



 Safety First 
 Strengthen Dyadic Affect Regulation Capacities 
 Restore Trust in Significant Relations 
 Co create a trauma narrative 
 Enhance understanding of the meaning of child’s behavior  
     and play 
  Support dyad  in acknowledgement of the impact of Trauma 
 Normalization of the traumatic response 
 Identify traumatic reminders and how they affect parent and child 
 

Treatment Goals 
 CPP -מטרות טיפוליות ב 

 

 
 

Safety First 
חיזוק יכולת הוויסות הרגשי של הדיאדה 

בניית אימון ביחסים משמעותיים 

בניית נרטיב של טראומה 

העשרת היכולת ההורית לתת משמעות ולהבין את ההתנהגות והמשחק של ילדו 

הבנת ההשפעה של טראומה על התפתחות ויחסים 

זיהוי תזכורות טראומטיות והשפעתם על ההורה והילד 

נורמליזציה של תגובות טראומטיות 



 הבנת סיבת הפניה  •

 הערכת הטראומה: במידה וסיבת הפניה היא טראומה•

 איסוף מידע אודות סימפטומים: הבנת השפעת הטראומה•

 התפתחותי איינטיק•

 שאלון לסינון טראומה•

 הערכת יחסי הורה ילד•

הבנת השפעה הטראומה על הילד  : שלב עצירה לחשיבה•

 קביעת סטינג טיפולי מועדף ומטרות טיפוליות, והיחסים

 מפגש משוב עם הורה ושיתוף בהבנות•

 בניית נרטיב משותף עם ההורה•

 

 

 סיכום שלבי ההערכה



 תודה


