
 לגלוש על הגלים, לצלול מתחת למים

 עבודה עם הורים בימי משבר הקורונה
 פסיכולוגית חינוכית מומחית, הדס רון גל

 הפורום הפסיכולוגי לטיפול וייעוץ להורים –ה "פורום אמפטי



 הדס רון גל –אומרים לנו היו ואם 

 ואם היו אומרים לנו

 שכל זה נועד

 בשביל שנקבל פרופורציות

 בשביל שנזכור

 שהזמן הכי חשוב של ההורים

 הוא עם הילדים

 בשביל שנדע

 לחיות את החיים

מהרגע להינות  

 להודות על היש

 להוריד את המסך

 ואם היו אומרים לנו

זה נועד שכל  

ונוקיר, ונעצור,שנפסיקכדי   

 את מה שהפך למובן מאליו

 את חיוכו של הילד

 את סיפוריו של האב

 את כניסת הדלת במשרד

 את הקפה שעם החברה

 את האחדות

 את השיתוף

 את האהבה

 את החכמה

 את הרפואה

 ואם היו אומרים לנו

 שהגיע הגל

 אבל תיכף הוא יחלוף

 ונחזור לימים של שקט

100חכמים כבני   

 שמחים כבני חמש

 אז אולי

 לרגע קט

, היינו יכולים  

,קצת יותר בקלות  

העכשיואת , לעבור  



 לגלוש על הגלים, לצלול מתחת למים"מפגש 

 "עבודה עם הורים בימי משבר הקורונה

 מהם המניעים של אדם בחייו –צרכים אנושיים בסיסיים 

המשאבים והכוחות בתקופה זו, גורמי החוסן 

איך"חלק ה, "מה"חלק ה: מקומם של אנשי מקצוע העובדים הם הורים" 

דיון 



 המניעים של אדם בחייו –צרכים אנושיים בסיסיים 



 גורמי החוסן והמשאבים בימי משבר הקורונה

איומים אמיתיים מול איומים מדומיינים 

 דרך לקשר או חשיפה מלחיצה –אמצעי התקשורת בעידן הנוכחי? 

הזדמנות להתפתחות ויצירתיות –קשר ולמידה חדשניים באמצעי התקשורת , אמצעי סיוע? 

העלאת המסגרת המשפחתית 



 המקום של אנשי המקצוע בעבודה עם הורים

מה"חלק ה" 

  התמודדות עם אי ודאות 

 :  דני סנדרסון
 הולכים אל הלא נודע"

 אם זה טוב או רע
 שם בלא נודע

 
 בלי לדעת את גורלנו

 או מה יהיה
 כל אחד מנחש קדימה

 ..עד היכן שהוא רואה

 
 תנסו לדמיין אותנו

 עוד שנים רבות
 לא פחות מסובך לקבוע
 .."מה יהיה עוד שתי דקות

 



 קוהוט, וויניקוט –התמודדות עם אי הוודאות 

אינטגרציה עברו שלא רגעים של בזרם נסחף הצעיר   התינוק -אנאינטגרציה. 

 תוך אל ונמסים שבים הם ומשנענו ,בספונטניות צצים נבדלים  וצרכים משאלות

 ”מתמשכת הוויה“ ,הסחף

 

 

 

Integrated 

“מאינטראקציה כתוצאה נרכשת והיציבה הברורה העצמיות  -דיה הטובה האם  

 שלמות של מחוויה עשוי המלא העצמי .ההורה דמות עם דיה מיטיבה

 .בעולם והשפעה ערך ובעל חי היות של הוליסטית תחושה ,נרקיסטסית

האם שמספקת ,ההכרה ,האישור מול כנוצרת החוויה -תינוק אין אם אין אם. 

 

 

 



 ביון -התמודדות עם אי הודאות 

ללא מילים גם רגשית נוכחות לתינוק המעניק ,”מיכל”כ ההורה 

 רברי(reverie)- היכולת  .לוגית חשיבה על בויתור המלווה מדיטציה של סוג .אמונה של אקט 
 היכולת נמצאת בנוסף .מילולי ביטוי לה שאין ,ועכשיו כאן ,נסתרת הוויה ולקלוט לאינטואיציה

נעשה גם באמצעות  .גדולה במצוקה כרגע המצוי התינוק עבור יותר טוב עתיד קדימה להזות
 אלפא לאלמנטים ביתא אלמנטים -תרגום

 אותם מתנהג הוא אך ,אותם לחשוב יודע לא עדיין שהתינוק אלמנטים-ביתא אלמנטים*

 לחשיבה ניתנות שאינן מחשבות

  לחשיבה ניתנות מחשבות-אלפא אלמנטים*

 קורה ומה ..לעשותו בכדי רגשית פנויה להיות צריכה האם ,לכן  !ואקטיבי יצירתי הוא התרגום*
 ??לכך פנויה כשאינה

 

 

 



 מקומו של המוכל –התמודדות עם אי ודאות 

מוכל מיכל ממשוואת חלק :האם 

יכולת כל רבה במידה משפיע הוא !ההכלה פונקציית בהתרחשות מרכזי תפקיד ,לתינוק , למוכל 

  .להכלה האם

וכו ,קשה תובענות ,קשה טמפרמנט עם נולד כשתינוק קורה ומה.  

 



 מוכל -קשר מיכל  –השפעת אי הודאות 

 מחייך, מרוצה, תינוק מגיב

 

שמחת הנתינה והיצירה 

 מתפתחות



 מוכל -קשר מיכל  –השפעת אי הודאות 

 עצבני טבלתי מובן, תינוק בלתי מסופק
 המיכל מצטמק

?? ומה לדעתכם יכול לקרות בימי משבר הקורונה

?ומה תפקידנו כאנשי מקצוע העובדים עם הורים  



 כהן -העבודה עם הורים ליצירת חוסן משפחתי 

 הקרבה ההורית והמשפחתית הם מגורמי החוסן עבור ילדיהם: כהן 

המרוכזות במשפחה, יש לבנות תוכניות התערבות גמישות: לכן: 

ההורים כמסייעים, ההורים כנפגעים 



 אורן -דרך יצירת משמעות  –לשרוד מצב מאיים 

 אתה יכול לשאת כמעט כל איך –אם יש לך בשביל מה : פרנקל, ניטשה 

כאנשי מקצוע, יצירת משמעות 

כמודל הורי לילדו, יצירת משמעות 



 לגיטימציה לתחושות השונות

 הישארות רגועה והכלה, מודל לוויסות 

לגיטימציה ואפשור לרגשות שונים 

החזקה לצד גמישות , הצבת גבולות 



 "איך"חלק ה –מקומם של אנשי המקצוע 

עבודה ממוקדת 

יצירת קשר ואמון בזמן קצר 

מיינדפולנס וכדומה 

סיוע להורה לאתר מקורות למשאבים וסיוע 

 



 מודל לעבודה ממוקדת קצרת טווח עם הורים

 שטאוב גרינפלד-

 

 מאפשר מתן מענה מקצועי לטווח  , מאיץ תהליכים להשגת המטרות שהוגדרו, מותאם לצרכים של הורים בימינו –המודל מבנה תהליך התערבות קצר טווח
 .כמו שאנו חווים בשבועות האחרונים, רחב של הורים בעיתות שיגרה ובתקופות משבר

 

מאפייני המודל ויתרונותיו: 

תוך חתירה מהירה לאיתור מוקד הקושי בקשר וליצירת קשר של אמון ושותפות  , במודל מובנה תהליך התערבות קצר טווח בשלבים ברורים ומוגדרים מראש
 .בין המטפל להורים

 והבהוהמודל הוא אינטגרטיבי בכך שהוא קושר בין הבנות דינאמיות לגבי מקורות הקושי ביחסים בין הורים וילדים לבין התערבויות מעשיות ביחסים. 

 המודל חותר להגדרה מחדש(reframing )של הסימפטום במונחים של קושי בקשר בין ההורה לילד ומגדיר את מטרות ההתערבות בהתאם. 

מציע גישה תיאורטית אקלקטית ורלבנטי ליישום למטפלים בעלי גישות תיאורטיות שונות. 

 

 .  ה כמו כן ניתן לפנות אל רחל שטאוב גרינפלד"הרצאה על המודל ניתן לראות בערוץ היוטיוב של אמפטי

 





 תודה על ההקשבה

 שאלות ודיון


