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 מטרות ההרצאה

לסקור מה אנחנו יודעים על טראומה ובילדות  •

 והשפעתה ארוכת הטווח של ההתפתחות

הורה  -פסיכותרפיה ילד –להציג שיטת טיפול אחת •

וללמוד איך היא מטפלת בטראומה ילדות   –

 המוקדמת

עם ילדים  " שיח על טראומה"לדון באפשרות לפתח •

 והוריהם במסגרות עבודה שונות

 



?לילדיםמה טראומטי   

 
 

 

 

 

 

 

 הנשקפת לעצמםסכנה •
 

 סכנה הנשקפת למי שמטפל בהם•
 

 שלומם קשור לגמרי לשלום הוריהם•
 



 TESI: מצבים טראומטיים לילדים

(Traumatic Events Stress Inventory) 
 

  או ,למות או חמור באופן להיפצע יכול היה מישהו בה רצינית תאונה•

 מת או נפצע אכן

 למות או חמור באופן פצעhלה יכול היה מישהו בו חמור טבע אסון•

 מאוד קרוב מישהו של חמורה פציעה או חמורה מחלה•

 חיים מסכנת מחלה או כלשהו חמור רפואי הליך•

  ליותר ,בו תלוי שהילד מאוד קרוב אחר מאדם או מהורה פרידה•

  ,לאומנה יציאה :למשל) מלחיץ מאוד שהיה מצב תחת או ימים 'ממס

   (אשפוז או ,מלחמה ,הגירה

   לילד מאד קרוב מישהו של בעצמו לפגוע ניסיון או התאבדות•



(המשך)מצבים טראומטיים   

, נשיכה, חניקה, דחיפות, מכות: י"למשל ע, פגיעה גופנית בילד•

או ענישה של הילד שגרם לו פציעה גופנית או  . ניעור או כוויה

 .סכין או כלי נשק אחר, או תקיפה באקדח, חבלות

 איום שמישהו יגרום לו חבלה גופנית חמורה•

 חטיפה או חטיפה של מישהו קרוב•

 תקיפה של כלב או בעל חיים אחר•

בועטים או  , מכים, פיזיתשמתקוטטים במשפחה חשיפה לאנשים •

דוקרים או תוקפים אחד את השני , או יורים, השנידוחפים אחד את 

 .אחרבכל נשק 

 .איום של מישהו במשפחה שיפגע במישהו אחר באופן חמור•



 (המשך)מצבים טראומטיים 

עצירה או כליאה בבית סוהר של מישהו במשפחה או חשיפה  •

 (.י חיילים או שוטרים"למשל ע)ללקיחה בכוח של מישהו 

במצב בו מישהו נאנס או שהכריחו מישהו לעסוק  נוכחות •

הכריח ילד לראות או לעשות פעולה מינית או מישהו בפעילות 

 .כאשר הילד נכח שםמינית בעלת אופי 

או צעקות עליו , אמירה לילד באופן חוזר שהוא לא שווה כלום•

 .או בגירוש מהבית, באופן מפחיד או איומים בנטישה

חוסר באוכל או , למשל)תקופה שבה ילד טופל באופן לקוי מאוד •

או , להישאר לבד בגיל צעיר מידי, חוסר במקום שינה, שתייה

 .(להישאר לבד עם מטפל או הורה שמשתמש בסמים

 



, בני מיעוטים, ילדים ממשפחות החיות בעוני

הוריות או עם הורה חורג נחשפים  -ומשפחות חד

 :לאורך החיים ליותר

 התעללות פיזית•

 התעללות מינית•

 במשפחהחשיפה לאלימות •

(Osofsky & Lieberman, 2011) 

 



 חשיפה לאלימות

בגיל הרך כי " הקשה ביותר"נחשבת הטראומה •

 י אובייקט להתקשרות"הטראומה נגרמת ע

 

האירוע הטראומטי המנבא בצורה החזקה ביותר  •
בגיל הרך הוא לא אירוע שמכוון  PTSDפיתוח של 

 .אלא חשיפה לאיום על ההורה, לגוף הילד

 
 (ר מירי קרן"ד)                                                                                                            



 משימות קריטיות בילדות

 התפתחות קוגניטיבית ולמידה•

 

 וויסות עצמי רגשי•

 

 התקשרות לדמויות הוריות והתפתחות חברתית•

 

 .לאלימות השפעה מזיקה על כל משימות אלה



 טראומה והמוח

ילדות עלולות לגרום לשינויים פיזיים  /חוויות טראומטיות בינקות
 החייםוכימיים במוח לכל 

 

חשיפה מוקדמת לאירועים מעוררים פחד עמוק גורמת ל: 
 פגיעה בחלקים של המוח הקשורים לרגשות וללמידה1.
 ומה ילד תופס כאיום באיךעיוותים 2.
 וחרדהפגיעה בהתפתחותה של המערכת שמווסתת פחד 3.
 

  דיכאון של אם בתחילת החיים עלול לגרום לפגיעה קבועה במבנה
 המוח

 
 

                      http://developingchild.harvard.edu 
 

http://developingchild.harvard.edu/


הורה בעקבות טראומה-שינויים בקשר ילד  

 ואבא יכולים להגן על הילד שאמאאבדן האמונה •

על מי אפשר לסמוך ומי   –ייצוגים פנימיים מופרעים •

 ?מסוכן

אבדן היכולת להחזיק ייצוגים של ההורים שבסיס •
 (secure base)בטוח 

 וויסות רגשי פגום•

אחד  " טריגר טראומטי"הורה וילד עלולים להוות •

 .לשני



 ציפייה לטראומה

חוויות טראומטיות מנפצות את הנחות היסוד של  •
וחוללות עצמית    (personal safety)ביטחון אישי 

(personal efficacy) 

,  כאשר לא ניתן לצפות שיהיה ביטחון אישי•

 .מתפתחות ציפיות לסכנה וקורבנות



  ACE -  Adverse Childhoodמחקרי 
Experiences 

 

מבוגרים בקליפורניה שבדק היסטוריה   17,000מחקר של •
 ":חוויות מזיקות בילדות"אישית בקטגוריות של 

 גירושין של הורים1.

 התעללות פיזית2.

 הזנחה רגשית3.

 התעללות מינית4.

,  מכורים לסמים, גדילה לצד חברי משפחה אלכוהוליסטים5.
 אובדניים

 



 שלך ACE-למצוא את ציון ה

 :השנים הראשונות 18במשך , כאשר גדלת

הוריד  , העליב אותך, קילל אותך: לעיתים קרובותאו לעיתים האם הורה או מבוגר אחר בבית  .1
 ?מערכך או השפיל אותך

 או 

 ?התנהג בצורה שגרמה לך לפחד שתיפגע 

 ________ 1נא לרשום , אם כן 

תפס אותך או זרק עליך  , סתר, דחף...לעיתים קרובותאו  לעיתיםהאם הורה או מבוגר אחר בבית .  2
 ?חפץ

 או 

 ?הכה אותך כל כך חזק שנפגעת או נשארו אצלך סימני מכות אי פעם 

 ________1נא לרשום , אם כן 

נגע בכך או ליטף אותך או גרם לך לגעת  ...אי פעםשנים  5האם מבוגר או אדם גדול ממך בלפחות  .3
 ?בגופו בצורה מינית

 או 

 ?וגינלייםאו  אנליים, ניסה או הצליח לקיים איתך יחסי מין אוראליים 

 .________1נא לרשום , אם כן 

  
 

  



ACE המשך 

ה  /שאיש במשפחתך לא אוהב אותך או חושב שאת....לעיתים קרובותאו  לעיתיםהאם הרגשת  .4

 ?ת/ה או מיוחד/חשוב

 או 

 ?או תומכים זה בזה, מרגישים קרוב זה לזה, במשפחתך לא דואגים זה לזה 

ת ללבוש בגדים  /ה נאלץ/שאת, שאין לך מספיק לאכול...לעיתים קרובותאו  לעיתיםהם הרגשת  .5

 ?ושאין מי שיגן עליך, מלוכלכים

 או 

 ?הוריך היו שיכורים או מסוממים מדי כדי לטפל בך או לקחת אותך לרופא אם היה צורך בכך 

 ?נפרדו או התגרשו אי פעםהאם הוריך  .  6

לעיתים קרובות  או לעיתים קרובות או זרקו משהו על אמך או אמך החורגת , סטרו, האם דחפו .7

 ?מאד

 או 

 ?או לעיתים קרובות, לעיתים, מדי פעםאו היכו אותה עם אגרוף או עם חפץ קשה , נשכו, בעטו 

 או 

 ?היכו אותה לפחות כמה דקות או איימו עליה עם סכין או אקדחאי פעם  

 

 

 

 

 

 



ACE המשך 

 

 ?האם חיית עם מישהו שהיא שתיין בעייתי או אלכוהוליסט או שהשתמש בסמי רחוב .8

 

 ?או האם מישהו במשפחה ניסה להתאבד, האם מישהו בבית היה מדוכא או חולה נפש  .9

 

 ?האם מישהו בבית הלך לכלא .10

 

 ______"   כן"עכשיו תספור את כל התשובות עליהן ענית 

 

 .שלך ACE-זהו ציון ה

 

 

 



ACE ממצאים של מחקר     

 :ויותר נטו 4אנשים עם ציון 
 מאחרים 2לעשן פי •
 7להיות אלכוהוליסטים פי •
 6פי  15לקיים יחסי מין לפני גיל •
 2לחלות בסרטן פי •
 2לחלות במחלות לב פי •
 4לחלות באמפזימה או ברונכיט כרונית פי •
 12לעשות ניסיונות אבדניים  פי •
 .0מגברים עם ציון  46נטו להזריק סמים פי + 6גברים עם ציון •
לא שתו ולא סבלו מעודף משקל בכל זאת  , שלא עישנו+ 7בעלי ציון •

 .0יותר מבעלי ציון  360%קבלו מחלות לב 
 

                                              http://www.acestudy.org 
 

http://www.acestudy.org/


למה להורים קשה לעתים לעזור לילדיהם לעבד 

?טראומה  

 

 הורים גם בטראומה•

 אשמה•

 (הכחשה" )הוא ישכח, אם לא ידברו על זה"אמונה ש•

 טראומטי להורה "טריגר"הילד מהווה •

 .האמונה של הילד שההורה יהווה מגן עבורו מתנפצת•

 לפעמים ההורים הם אלה שגרמו לטראומה•



למה לאנשי מקצוע קשה לדבר עם ילדים על 

?טראומה  

אולי זה יכול  )קשה לדבר על אירועים מעוררי אימה •

 (?לקרות לי

מספיק "אמונה של איש המקצוע כי הוא אינו •

 כדי לדבר על הנושא" מקצועי

(  ס"עו, יועצת)אמונה שאנשי מקצועי אחרים •

 מדברים עם הילד

יזיק יותר  , או טיפול קצר, פעמי-חשש שדיבור חד•

 מאשר יועיל

 

 

 



?אז מי מדבר עם הילדים  

 



CPP –התערבות לטיפול בטראומה בגיל הרך 

 טיפול דיאדי עם הורה וילד•

 נמשך כשנה•

כדי  , לחזק את הקשר בין הילד וההורה: מטרתו•

-ההתקשרות ו, להחזיר את תחושת הביטחון

,  עצמי של הילד ולשפר את תפקודו החברתי-וויסות

 קוגניטיבי והתנהגותי

מבוסס על אינטראקציה ספונטנית ומשחק חופשי  •

 .בין הורה וילד



CPP - יעדים 

 לעודד התפתחות נורמטיבית•

 לווסת רגשות•

 להשיג הדדיות בקשרים אינטימיים•

ולזכור ( reliving)להבדיל בין להחיות מחדש •
(remembering) 

 saying) לתת ביטוי למה שלא ניתן היה לומר במילים•
the unsayable) 

 את התגובה הטראומטית "לנרמל"•

 לשים את הטראומה בפרספקטיבה•



CPP  - איך זה נראה? 

תקופת הערכה עם ההורים לבד כדי להפוך את •
"  מה לא בסדר עם הילד"או " מה יש לילד"הדיבור מ

 ."מה קרה לילד"ל

 ":המשולש: "הצגת סיבת ההפנייה לילד•

 ......קרה לך                               

 

 

                                                                   

 

                             

 אבא ייפגשו אותך כדי לדבר ולשחק/אני ואמא.....                                 אבא מספרים ש/קשה לך ואמא, מאז

 ונעזור לך כדי שתרגיש טוב יותר                                             



 המשך -  ?איך זה נראה

 הבאת משחקים לחדר המזכירים את הטראומה•

 בנייה של נרטיב של הטראומה•

 עידוד של אינטראקציות חיוביות בין הורים וילדים•

מה מצפים מילדים בגיל   –חינוכית -עבודה פסיכו•

 ?מה הם מבינים? הזה

 ?איך נרגעים –עבודה על ויסות רגשי •

"  מלאכים"ו "רוחות רפאים"עבודה עם הורים על •

 בחדר הילדים





 
 (safety)על ביטחון דגש 

 
      

 

 



 mindfulness-חשיבותם של ויסות רגשי ו

 
 
 



 דגש על בריאות הגוף



 שיח על טראומה



 לקשר טראומה לסימפטומים

 



 remembering-ו relivingלהפריד בין 


