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פז-ר סיגל קני"ד

מנהלת המרכז לשלום  , סגנית ראש מינהל הרווחה, ס"עו
.  נתניה, המשפחה

אביב-אוניברסיטת תל

צוות הוראה והדרכה מכון חרוב



?על מה נדבר היום

.של ילדים בראי התקשרות וטראומה בימי קורונהבצרכיםהתבוננות ✓

.  בסיכון בימי קורונהבהוריםהתבוננות ✓

בימי קורונה  , לילדים בראי התקשרות וטראומהבסיכוןהתבוננות ✓

.כיצד נוכל לסייע להורים וילדים בימים אלו-צרכים מול סיכון ✓

. כיצד מדברים את המצב בראי התקשרות וטראומה✓

להתאמות  בקשר הטיפולי שימוש  : יצירת קשר בימי קורונה✓
.יצירתיות במענים לתמיכה במשפחות

?  כיצד מגיבות משפחות לתמיכה✓
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?על מה נדבר היום

.של ילדים בראי התקשרות וטראומה בימי קורונהבצרכיםהתבוננות ✓
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?מהם הצרכים של הילד בראי טראומה והתקשרות
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,  אני יודעת מתוקה
. אני כאן

הכל יהייה בסדר

אני , אמא
פוחדת



מהם הצרכים של הילד בראי התקשרות  
?וטראומה

כאשר יש סימנים של סכנה שנתפסת כאיום ילדים מחפשים קרבה לדמות  ✓
.ההתקשרות

.דמות ההתקשרות שיכולה לספק בטחון פיזי ורגשי✓

.דמות התקשרות מווסתת מרגיעה ובטוחה✓

.  דמות התקשרות שעימה מזדמנים רגעי הנאה קשר ומגע בתוך הלחץ✓

.  דמות ההתקשרות שיכולה לדבר עם הילד על האירועים מעוררי החרדה✓

.לתת הסבר ומשמעות לילד✓

(Bowlby, 1988, Lieberman, 2009)



ליחסי התקשרות תפקיד מרכזי בתגובת ילדים לאירוע  
טראומה/ מעורר חרדה

דמות התקשרות זמינה לילד במצבים של סיכון וסטרס יכולה למתן את תגובת  ✓
בעוד שדמות התקשרות לא זמינה או מפחידה יכולה להגביר את הפחדים  , הילד

.של הילד

למאפייני ההתקשרות הראשונית של הילד עם הדמויות המטפלות השפעה על  ✓
.  יכולתו להתמודד עם אירועים מעוררי דחק

,  ילדים שעברו אירועי חיים טראומטיים בעלי יחסי התקשרות לא בטוחים✓
.  סבירות גבוהה יותר שיפתחו תגובות דחק לטראומה

✓(Lieberman, 2004;Osofsky, 2011)



חרדות בסיסיות של ילדים   

יש באירועים טראומטיים לאמת את החרדות הבסיסיות של הילד✓

הפחד  ', רע'החרדה מפני היותו , חרדה לשלמות הגוף, חרדת נטישה✓
.  מאבדן האהבה

מימוש החרדות והפגיעה בהתקשרות פוגעים ביכולת של הילד להתפתח  ✓
.בצורה תקינה ולהתפנות למשימות ההתפתחותיות של בני גילו

(Bowlby, 1988, Lieberman, 2004)



תפקידה של דמות ההתקשרות בראי התקשרות  
וטראומה

שהמציאות ודמות ההתקשרות יאשרו לילד שהחרדות הבסיסיות שלו הן בבחינת  ✓
.  חרדות שלא יתממשו

, סבא יחלו/אתם לא אשם שאמא, הנגיף לא יפגע בגוף שלך, הכל יהייה בסדר'✓
.  ונאהב אותך בכל מקרה

תעסוקה מתחים  , דמות ההתקשרות שאינה עסוקה בטרדות יום יום של דיור✓
.  משפחתיים נוספים

.גננת מורה, מטפל, משפחה מורחבת, סבים: תמיכה נוספת לדמות ההתקשרות✓



?על מה נדבר היום

בימי קורונה, לילדים בראי התקשרות וטראומהבסיכוןהתבוננות ✓
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היכן הצרכים ההתקשרותיים מאותגרים
?במצב הנוכחי

.הבטחון הפיזי והרגשי מתערערים לנוכח סכנת הנגיף✓

דמות ההתקשרות עלולה להיות לא רגועה ולא מווסתת  ✓

.החרדות הבסיסיות של הילד עלולות לקבל תוקף✓

ישירות בגלל הנגיף או )אירועים מעברו של ההורה ושל ההורה והילד מתעוררים בהווה ✓
(בשל ההשפעות הנוספות שלו

,  כלכלה, דיור, תעסוקה, מזון: כל המציאות של המשפחה מתערערת ובמצב סיכון✓
.  הסדרי ראיה

.  ניתוק עבור הילד, ניתוק מגורמי תמיכה עבור ההורה✓

אין מערכות חינוך שיכולות להוות  , לא ניתן להיפגש עם מטפל: ריחוק מגורמי תמיכה✓
Zeenah, 2017(Scarfia. )אין מסגרות שעות אחהצ, תחליף &

מהיכן  , להבין את הסכנה, להוראות המשתנות, קושי לתת מילים למכה שניחתה✓
.  מגיעה ומה אני יכול לעשות על מנת למנוע אותה



?על מה נדבר היום

.  התבוננות בהורים בסיכון בימי קורונה✓
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הקורונה במתקפה על ההורות  

יש כדי להשפיע על  , לטראומה של ההורה בעבר ולאירועים מעורר דחק בהווה✓
.תחושות נטישה ניפגשים עם האירוע הנוכחי, חולי, שכול, אבדן. ההורות

:הדאגה מההשלכות הנוספות שלו עלולים לערער את, הדאגה מהמצב הנוכחי✓

.  היכולת של ההורה לשמש דמות בטוחה מרגיעה ומווסתת✓

.  היכולת של ההורה לראות את צרכי הילד✓

.  יכולת לתהליכי מנטאלזציה✓

.  להבין את הפשר מאחורי ההתנהגות✓

.יכולת להתבוננות עצמית✓

.  לייצר רגעי הנאה ומשחק שימוש בהומור✓



רוחות רפאים בחדר הילדים
Ghosts in the nursery (Freiberg, 1980) 

.ההורה אינו מסוגל לקרוא את סימני המצוקה של הילד✓

.ההורה יוצא מוויסות לנוכח חוסר הוויסות של הילד✓

.ההורה קורא באופן מעוות את התנהגותו של הילד ורואה בה התקפה עליו✓

אך התחושות אינן , המצוקה של הילד מעוררת בו זיכרונות טבועים מן המצוקה שלו✓

.קרי עם מי שפגע בהורה–אלא מנגנון ההזדהות עם התוקפן , נגישות להורה



(.2013קרן )יש קשר חזק בין תגובות ההורה לטראומה לתגובות הילד לטראומה ✓

בבחינת השפעות של מצב הביטחוני והאיום המתמשך על הורים וילדים בגיל  ✓
ומלחמת לבנון השניה נמצא שמצוקת הורים נפגעי טראומה  , הרך בשדרות

.  משפיעה ומשתקפת במצוקת ילדיהם הצעירים

יש ילדים המגלים  , טראומה-להורים הסובלים מסימפטומים של חרדה ופוסט✓
.יותר מצוקה ובעיות התפתחותיות

המשימה החשובה היא חיזוק ציבור ההורים המתמודד עם איום מתמשך  , לכן✓
(2011כהן ; 2009, ניק'הרצ–רות פת . )ובניית חוסן אצלם ואצל ילדיהם

התנהגויות הוריות סביב טראומה שבולטות בהשפעתן השלילית על הסתגלות  ✓
:  הילד

התעלמות הורים מתסמיני ילדים בעקבות  , הימנעות ההורה מאזכור הטראומה✓
,  פרייברג. ) התנהגויות הוריות שמעוררות אשם וחרדה אצל הילד, טראומה

1980 ;Lieberman, 2009)

השפעות של טראומה על הורות והקשר הורה ילד



תוכניות חוסן

.  תוכניות שעושות שימוש בדמויות התקשרות של הילד✓

למציאת מקום  . תוכנית בשדרות. נעשה מקום למשחק-ל"פרוייקט נמ✓
(  אסתר כהן' פרופ(. )מפגשים10)לכיף ויצירתיות ושמחה בקשר 

לימוד  . פה נלמד דרכי התמודדות-( ה"בארץ נקראת פנד), bearתוכנית ✓
המורים הופכים את שפת הוויסות  . של וויסות רגשי ודרכי התמודדות

(  ניק'הרצ–רות פת ' פרופ).לשפה כיתתית



?על מה נדבר היום

.כיצד נוכל לסייע להורים וילדים בימים אלו-צרכים מול סיכון ✓

.התערבות טיפולית ממוקדת טראומה והתקשרות✓
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מתבונן בקשר הורה ילד CPP
: דרך שתי עדשות

.עדשת הטראומה ועדשת ההתקשרות
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-דגשים בטיפול ממוקד טראומה והתקשרות 
CPP

.יצירת תחושת מוגנות ובטחון פיסית ורגשית✓

.מתן תמיכה רגשית להורה להוות דמות התקשרות בטוחה✓

פתרון בעיות ומנטאליזציה במערכת , הגברת היכולת לוויסות הדדי✓
.יחסים

יצירת רגעים  / קידום הנאה בתוך פעולות יומיומיות בקשר הורה ילד✓
.מיטיבים של משחק והנאה

.  הדגשת הכוונות המיטיבות של ההורה✓

(.תעסוקה, דיור)התערבות במציאות של המשפחה ✓



-דגשים בטיפול ממוקד טראומה והתקשרות 
CPP

.נירמול של התגובות לטראומה✓

/ חיבור הסימפטומים שהילד סובל מהם לאירועים מעוררי החרדה✓
.  הטראומטיים

. אבחנה בין עבר להווה או חיבור, זיהוי טריגרים טראומתיים מהעבר✓

.לדבר את הלא מדובר, לתת פשר לאירועים✓

לתת מקום לתקווה✓



כיצד נוכל לקדם מטרות מפחיתות סיכון ומעודדות בטחון  
.בקשר תוך שימוש בקשר הטיפולי

בואו נחשוב  ?במסגרת האפשר בבית. כיצד אתם יכולים לשמור על הבטחון שלכם✓
.  בטחון מהקונפליקט, בטחון מהנגיף. ביחד

לבדוק עם ההורה מה יכול לעזור לו במצב  : לסייע להורה להוות דמות מווסתת✓
מציאת פינת שקט  , חיזוק ההורה על הכוחות שלו, תרגילי הירגעות.במי יכול להיתמך, הנוכחי

.  בבית

(רעיונות)פתרון קונפליקטים / עזרה בקידום הנאה ורגעי משחק בין אחים✓



כיצד נוכל לקדם מטרות מפחיתות סיכון ומעודדות בטחון  
.בקשר תוך שימוש בקשר הטיפולי

לסייע להורה למצוא את אותם רגעים שאפשר למצוא בהם הנאה : רגעי הנאה ✓
,  הגעת המטפל במרחק, משחק מוכר, ערכות הפוגה, סיוע מרחוק של המטפל בטיפול. ומשחקיות

(קבוצה)מציאת מרחב להורה וילד משאר בני המשפחה .  מתחת למרפסת

.תיווך לזכויות, מחשב, סיוע כלכלי, סלי מזון: עזרה במציאות החיצונית✓

שמירת רצף של  . קשר וידאו, סירטונים: תיווך קשר עם בני משפחה שאינם משמורנים✓

.קשר



כיצד נוכל לקדם מטרות מפחיתות סיכון ומעודדות בטחון  
.בקשר תוך שימוש בקשר הטיפולי

.  אבחנה בין עבר והווה? מה נכנס עכשיו מהעבר, עבודה עם ההורה✓

לעזור להורה לעבור מתגובות של חרדה חוסר וויסות לתגובות מווסתות עבור עצמו  ✓
.ועבור הילד

את . את שומרת על הילד שלך. אתה עושה את הכי טוב: חיזוק כוונות מיטיבות✓
.לעזור להורה לראות זאת. עושה את תפקידך כהורה

.  חשה אשמה, יש רגעים קשים שאת מתביישת בהם, נכון: תוקף וחמלה✓



?על מה נדבר היום

. כיצד מדברים את המצב בראי התקשרות וטראומה✓
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.על ערכו של הדיבור המשותף

.ילדים והורים חולקים ברגשות✓

.אשמה. שיעמום, כעס, פחד: לשיים רגשות✓

טראומטיים/ הדיבור מאפשר לתת פשר למצבים משבריים✓

ילדים יכולים להעזר בהורה להפוך לדמות התקשרות בטוחה ✓
.  יכולה לספק הגנה/ שאינה מבוהלת

מדגים לילד שהוא , הורה שמסוגל לתת שם לאירועים–מודלינג ✓
. חזק מספיק עבורו

, לרגשות, משולש שמחבר בין האירוע שמתרחש עכשיו להתנהגות✓
ומה אנחנו מנסים שיהייה  , (אמא צועקת יותר) למה שקורה בבית 

.תקווה. אחרת
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?כיצד נגייס הורים לדיבור המשותף עם הילד

הגוף מדבר במידה ואין , אחרת. הדרכה להורה על כך שמילים נותנות פשר✓
. מילים

,  הרטבה)תהייה הקלה בסימפטומים במידה ונצליח לתת שם לטראומה ✓
(.  חרדה

הילד יוכל לראות  . הילד יוכל להעזר בהורה. הילד יוכל לתת אמון בהורה✓
.בהורה דמות מגנה

נעביר את המסר  , נשכנע את ההורה שאם נדבר עם ילדים על מה שחוו✓
. ניתן להתמודד עימו, המרגיע שמה שניתן לדבר עליו

ההורה ירגיש  . הדיבור יאפשר להם מרחב שבו ניתן לתת מקום לרגשות✓
.  משוחרר מהסתרה

הדיבור מאפשר לצלוח את המשבר בכך שאינו מותיר את הילד עם  ✓
.  רגשותיו לבד או שנותן לעצמו תשובות שיובילו לתחושות אשמה
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תפקיד המטפל בשיח המשותף

,  לבחון היכן ההורה זקוק לתיווך, שיח עם ההורה והדרכה לקראת שיח עם הילד✓
?  האם ירצה ביחד עם המטפל או בניפרד

כל אחד מתאר את הרגשות שלו סביב המצב: שיח משותף✓

.להחזיק את כל חברי המשפחה: תפקיד המטפל

שיום רגשות  ✓

תיווך התנהגויות ✓

עמדה סקרנית  ✓

קידום כוונות מיטיבות של ההורה✓

סיוע להורה להבחין ברגש שמאחורי ההתנהגות של הילד  ✓

ולשאול, המטפל לא מפחד לדבר✓

פעילות מהנה/עידוד של וויסות משותף✓

?מה עזר להם במהלך השבוע? בסיום לשאול את המשפחה מה עזר להם במיפגש✓
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? מדוע אני לא רואה את אבא? גן/מדוע אין ביהס? מדוע אנחנו בבית? מה קרה✓

איך זה משפיע על ההתנהגות  ? איך אנחנו מרגישים? איך זה משפיע עלינו✓
?  שלנו בבית ועל היחסים

?  מה אנחנו מחזיקים כתקווה? מי עוזר? מה עוזר לנו במצב הנוכחי✓

 (Lieberman, 2020)

מציאת פשר למצב הנוכחי

האירוע הטראומתי

?  מה נעשה בטיפולסימפטומים
התקווה



?על מה נדבר היום

להתאמות  בקשר הטיפולי שימוש  : יצירת קשר בימי קורונה✓
.יצירתיות במענים לתמיכה במשפחות

✓
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שימוש בקשר הטיפולי המיטיב

.  ההתעקשות שלנו מתקבלת כרגע מיטיב ומודלינג: יישוג וחיזור✓

.המשפחות יודעות שאנחנו עושות את המיטב עבורם בתנאים בהם גם אנחנו מוגבלים✓

אישה  , קשר עם נער. )תמיכה ממש בעת המשבר שהוא מתרחש: קשרים שרק החלו✓
(.  אישה במעגל האלימות, בשלבי הריון מתקדמים

הזדמנות לתפנית בקשר  : במקומות שקודם לכן היה קושי מול המטפל מול המערכת✓
.  שניתן יהייה לשמר ליום שאחרי

שאנחנו  . אנחנו מראים שקשר לא צריך להיקטע. לא נעלמנו: קביעות אובייקט✓
.הקורונה לא כילתה אותנו או את הקשר. ממשיכים להיות כאן

,  כשיש קשר ממושך אנחנו ממשיכים לייצר רצף לא רק בזמן ובטיפול: שמירה על רצף✓
. אלא של הכרות עם העבר של המשפחה

.הילד למה הוא מגיב ויכולים בהתאם לתת מענה, אנחנו יודעים מי זה ההורה✓

התמודדות  : עתיד. משבר: הווה, היסטוריה: עבר: התקשרות בטוחה עם מטפל✓
.ותקווה





שימוש בקשר הטיפולי המיטיב

. שימוש בחמלה✓

אנחנו מחזיקים אותה במקומות שההורה לא רואה : תקווה✓
.מוצא

את אלו , אנחנו יכולים להחזיק את הכוונות הטובות של ההורה✓
במקום שהוא . מתוך ההכרות המוקדמת שלנו עימו, של הילד

.לא רואה אותן

יש מי שזה יותר קל לו להסגיר רגשות : אינטימיות מרחוק✓
.דרך הזוום

תמונה אחת שווה אלף : אנחנו נחשפים ולעיתים זה מקרב✓
. מילים





המטפל מסייע לקדם חוויות שירשמו כמלאכים  ✓

.שמחה וחוויות נעימות, אינטימיות, חוויות בטחון✓

שמספק להורה תחושה בסיסית של ערך  –המטפל עצמו כמלאך ✓

. וביטחון

המלאכים מספקים השפעות מיטיבות השומרות על מסלול ✓
.ההתפתחות

בחדר הילדיםמלאכים
Lieberman, 2005 2007



?על מה נדבר היום

?  כיצד מגיבות משפחות לתמיכה✓

© Cigal Knei-Paz, PhD



תגובת הפונים לתמיכה

רואים אותנו , שולחים להם, באים אליהם, אבל גם התקרבנו, מצד אחד התרחקנו✓
.תדירות גבוהה יותר של מיפגשים לעיתים, מקרוב

סימנים שלנו בדלת הם כמו גלי אתר של זיכרון אמיתי שלנו✓

הכרת תודה על המאמץ לקשר✓

שמחות שלא נעלמנו✓

אולי ? אולי חוששת שבתוקפנות שלפני המשבר הבהילו אותנו. אולי קצת מחזרות✓
?כשנחזור אני כן אפתח את ליבי בפנייך-רוצות לאמר 

.מישהו שמבין שאני ממש לא במיטבי כרגע. אשמה/מישהו להתחלק בבושה✓

?ואולי להתחלק ולהתגאות ברגעים טובים שלי כהורה✓

?מה את מצפה כיצד אוכל להעזר כעת: יתכן שיש כעס✓
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אפילו בשרב הכי כבד

ידעתי שהגשם עוד ירד

ראיתי בחלון שלי ציפור

.אפילו במשב סופה וקור

לא פעם זה קשה

אבל לרוב מילה טובה

מיד עושה לי טוב

רק מילה טובה

.או שתיים לא יותר מזה

אפילו ברחוב ראשי סואן

ראיתי איש יושב ומנגן

פגשתי אנשים מאושרים

.אפילו בין שבילי עפר צרים

תמיד השארתי פתח לתקווה

אפילו כשכבתה האהבה

חלמתי על ימים יותר יפים

.אפילו בלילות שינה טרופים

לא פעם זה קשה

אבל לרוב מילה טובה

מיד עושה לי טוב

רק מילה טובה

.או שתיים לא יותר מזה


