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CPP    מבוסס ראיות, דיאדיהינו מודל התערבות. 

פטריסיה ואן  ' אליסיה ליברמן ופרופ' המודל פותח על ידי פרופ
 .הורן

 ההתערבות נותנת מענה לילדים בגיל הרך אשר נמצאים בסיכון
מתוך עמדה הרואה בקשר  , או חווים קשיים בתחום בריאות הנפש

הורה ילד כבסיס המהותי לקידום בריאות נפשם של ילדים 
 .צעירים

שערי הכניסה  , המודל אינו מכתיב סדר של התערבויות או מטרות
פ שיקול הדעת של המטפל החותר לשיפור הקשר  "נבחרים ע

 .הורה ילד ובכך לקידום בריאותו הנפשית של הילד

 במהלך ההתערבות נעשה מאמץ להבין את המשמעות
,   והמוטיבציות העומדות מאחורי התנהגויות של ההורה ושל הילד

   caretakingמתוך עמדה המדגישה את צרכי ההתקשרות ו
 .והשפעות הטראומה על הקשר הורה ילד

 





CPP    מבוסס על ההנחה שטיפוח הגנה וסוציאליזציה מותאמת גיל
ותרבות מדמויות התקשרות מהוות את הבסיס לבריאות הנפש בגיל 
הרך ויוצרות תבניות יחסים שמופנמות על ידי הילד ומאפשרות את  

 .  התפתחותו
  הטיפול מאורגן סביב הצרכים ההתפתחותיים של ילדים צעירים לטיפול

יחסים בינאישיים ולמידה  , הגנה ורכישה של מיומנויות לויסות רגשי
 .  מותאמים חברתית

בהם המטפלת , הטיפול נערך במפגשים משותפים הורה ילד
משתמשת בהתנהגויות הספונטניות בתוך אינטראקציה ומשחק  

, י ההורה"כשער כניסה להבנת משמעות התנהגות הילד ע, חופשי
 .פ גילו את המניעים להתנהגות ההורה"ולהבנה של הילד ע

מפגשים עם ההורים בנפרד נערכים במקביל על פי הצורך. 
  השלב ההתפתחותי של הילד נלקח בחשבון בשלב ההערכה הראשוני

והפורמולציה של המקרה וכן במהלך ההתערבות כדי להתאים את 
 .המטרות הטיפוליות בהתאם לצרכים ההתפתחותיים



חרדות התפתחותיות-      

 

 

 

 הדרכה פסיכוחינוכית ביחס  –הנחיות התפתחותיות

להתפתחות רגשית מהווה בסיס להתערבות בניסיון לעזור  

ניתן  . להורה להבין ולפתח אמפתיה להתנהגויות הילד

 .להשתמש בה בשפה שתעזור לילד להבין את עצמו

 

 חרדת כיליון

 חרדה מפרידה ואובדן

 חרדה מאבדן אהבת ההורה

 חרדה מפגיעה גופנית

 "להיות רע"חרדה מ



ההנחיות  הבאות נועדו להרחיב את ההבנה והאמפתיה של ההורה לחויות של ילדים צעירים  
 :ולהנחות אותם בחיפוש אחר תגובה שמותאמת רגשית והתפתחותית להתנהגות ילדם

 
ילדים צעירים בוכים ונצמדים במטרה לשדר להורה צורך מיידי בקרבה וטיפול. 
קשיים בפרידה הם ביטוי לפחד של הילד לאבד את ההורה 
ילדים צעירים רוצים לרצות את ההורים שלהם ופוחדים מאי שביעות רצון שלהם. 
ילדים צעירים מפחדים להיפגע או לאבד חלקים מהגוף שלהם. 
  ילדים צעירים מחקים את ההתנהגות של ההורים שלהם כי הם רוצים להיות כמוהם ומניחים כי

 .ההתנהגות ההורים שלהם היא מודל לחיקוי
ילדים צעירים מרגישים אחריות ומאשימים את עצמם כשההורה כועס או עצוב מאיזו שהיא סיבה. 
ילדים צעירים מטפחים אמונה שהוריהם יודעים הכול ושהם תמיד צודקים. 
ילדים צעירים קטנים צריכים גבולות ברורים ועקביים להתנהגויות מסוכנות או לא הולמות תרבותית ,

 .כדי להרגיש בטוחים ומוגנים
 כדי לבסס ולתרגל את האוטונומיה שלהם' לא'ילדים צעירים משתמשים במילה. 
תינוקות וילדים צעירים זוכרים חוויות לפני שהם יכולים לדבר עליהן. הזיכרון מתחיל בלידה. 
 ילדים צעירים צריכים את העזרה והתמיכה של ההורים שלהם כדי ללמוד להביע רגשות חזקים בלי

 .להכאיב לעצמם או לאחרים
  קונפליקטים בין ילד להורה הם בלתי נמנעים בגלל ההבדלים בצרכים ההתפתחותיים של כל

 .אבל יכולים להיפתר בדרכים שיקדמו אמון ויתמכו בהתפתחות, משתתף
 



משחק-   

  המשחק נתפס כמאמץ אינדיבידואלי של הילד לבטא את עולמו

 .  הפנימי

  המשחק המשותף הורה ילד מאפשר יצירת נרטיב משותף 

המשחק המשותף מהווה הזדמנות להנאה משותפת. 

 



 התפתחות נמשכת לאורך החיים ולכן יש להתייחס גם

 .לשלב ההתפתחותי של ההורה

נסיבות חיים שונות פוגעות ביכולת ההורה לשים לב ,

 .להבין ולהגיב בצורה מותאמת לצרכי הילד

 לצורך תמיכה בצרכים   –מפגשים נפרדים עם ההורים

שלהם ולצורך העלאת המודעות לחוויות ההוריות  

והתנהגויות הוריות והשפעתן על המצב הפסיכולוגי של 

 .הילד



ילדים צעירים פגיעים מאד לחוויות טראומטיות. 

 ילדים צעירים לא זוכרים  : בציבור שגויההנחה רווחת אך

ילדים צעירים לא מבינים אירועים  , אירועים טראומטיים

 .ילדים צעירים מתגברים על חוויות טראומטיות, טראומטיים

 קיימת כיום עדות מחקרית נרחבת על השפעת טראומה

,  בגיל הרך  על תפקוד והתפתחות של ילדים ברמה ביולוגית

 .רגשית חברתית וקוגניטיבית

 

 

 



אבא כדמויות מגינות מהימנות/אובדן תחושה של אמא  . 

ייצוגים מנטליים מעוותים של מי בטוח ומי מסוכן. 

אבא כבסיס בטוח/אובדן היכולת לשמר ייצוגים של אמא. 

 כל רגש מהווה מעין  . המתקיימים בו זמנית עוצמתייםרגשות
 .  מנגנון הגנה מפני רגש אחר הנחווה באותה העת

ליקוי בוויסות הרגשי . 

 כל אחד מן השותפים עלול לפתח ייצוגים שליליים חדשים
 . בהתבסס על ההתנסות הטראומטית

 המנטלייםשינויים בייצוגים ◦
 ציפיות טראומטיות ◦

 אחד לשני" תזכורות טראומטיות"ההורה והילד יכולים לשמש. 



 במיוחד עבור  , אנושיים הינם מרכזיים בהתמודדות עם לחץקשרים
 .ילדים צעירים

 
 תגובתיות, רגישות -הוריות מרכזיות נפגעות בעקבות טראומהיכולות ,

 .ארגון ותקווה, הכוונה, הרגעה,הכלה, ויסות
 
 קשר חזק בין תגובות ההורה לטראומה לתגובות הילד לטראומהיש .

תגובות ההורים עשויות להיות גורם מנבא טוב יותר של הסתגלות  
 .פוסט טראומטית של הילד בהשוואה לאפיוני האירוע הטראומטי עצמו

 
 הוריות סביב טראומה שבולטות בהשפעתן השלילית על התנהגויות

התעלמות הורים  ,הימנעות ההורה מאזכור הטראומה -הסתגלות הילד
התנהגויות הוריות שמעוררות אשם , מתסמיני ילדים בעקבות טראומה

 .וחרדה אצל הילד
 



הנפשיים עמם הוא מתמודדובקשיים , הטיפול הינו בילד. 
ולכן הטיפול נערך תוך  , ההורה הוא המטפל המשמעותי ביותר עבור הילד

 השענות מלאה על הקשר בין ההורה לילד
 בריאה בגיל הרך כוללת את ההתפתחות של היכולות הבאותהתפתחות    :

,  ובטוחיםיחסים בינאישיים קרובים ליצור , רגשותלווסת ולבטא לחוות 
 .וללמודהקרובה הסביבה את לחקור 

בסביבה שמטפלת בילד  , יכולות אלו מתפתחות בתוך קשרים בינאישיים
 .הקהילה והציפיות התרבותיות מילדים צעירים, את המשפחההכוללת 

יכולות אלו נפגעות כתוצאה מחשיפה של ילד לחוויות טראומטיות. 
וקשר רגשי משמעותי עם הורה הינם גורמי חוסן  , התקשרות בטוחה

 .בהתפתחות של ילדים במצבי סיכון וטראומה
במיוחד במצבים  , ילדים והורים חווים את המציאות באופן שונה

 .  טראומתיים
  מבוגרים נוטים להפחית במשמעות של טראומה עבור ילדים במיוחד

כוונה מיטיבה מתוך או נוטים לטשטש את המקום של הטראומה , צעירים
 .   להגן על הילדים



תפקידו של המטפל לגשר בין החוויה הסובייקטיבית  
והחוויה  , של הילד והביטוי שלה בהתנהגות

.  הסובייקטיבית של ההורה והביטוי שלה בהתנהגות
על מנת לאפשר קשר רגשי משמעותי של שני 

סובייקטים תוך הקניית תחושת בטחון והתמודדות  
 .  מותאמת עם האיומים והסיכונים שבמציאות

 



יצירת סביבה בטוחה. 
 מקדמות התפתחות בחיי  מעורבות בפעילויות עידוד

 .היומיום וביצירת מטרות לעתיד
 יכולות הויסות של הילד ושל הוריוהגברת. 
ביסוס אמון בחוויה הגופנית. 
 בין ההורה לילדהדדיים ואינטימיים שיקום יחסים. 
 הגברת יכולות הרפלקציה של ההורה על הילד והגברת

תוך הבנה של  , יכולות החשיבה המנטלית של הילד
 .המניעים והכוונות להתנהגות

    



עיבוד ההשפעה של הטראומה באופן שמאפשר  

 -התמודדות ותקווה

 ההשפעה של הטראומה על הילד ועל התא  הבנת

 המשפחתי 

נרמול התגובות לטראומה. 

הגברת היכולת להגיב באופן מציאותי לאיומים וסיכונים. 

 יצירת הבחנה בין היזכרות(remembering )לשחזור  ,

 (.reliving)החייאה של החוויה מחדש 

יצירת פרספקטיבה וקונטקסט למקום של הטראומה בחיים   . 



מקום ההורה בגישה 
 
 תוך  , הטיפולי נבנה על ברית טיפולית בין המטפל להורההמודל

מתן כבוד להורה כדמות מיטיבה עבור ילדו ואמפטיה לקשיים  
 .היוצרים כשלים ביכולתו ההורית

 המטפל חובר למוטיבציות המיטיבות של ההורה תוך המשגה
 .משותפת של הצרכים של הילד

 :קשיים
ההורה הוא לעיתים הדמות הפוגענית  . 
  לעיתים ההורה האחד צריך לתת מענה לפגיעה של הורה אחר או

 .העדרו
 את  " לראות"ההורה עשוי להיות במצב נפשי אשר אינו מאפשר לו

 .את התנהגותו" לחשוב"הילד או 
וההורה משמש טריגר  , הילד משמש טריגר טראומטי עבור ההורה

 .  טראומתי עבור הילד
 של  והמנטליזציה הויסות על יכולת התכנים הקשים משפיעים

 .ההורה
   



 .מטרות הטיפול הספציפיות נבחרות על בסיס תהליך ההערכה

 :מטרות תהליך ההערכה

 .ההורהמרחב ליצירת ברית טיפולית עם ליצור   

 .ההורהליצור עמדה של שיתוף פעולה עם  

 .הטיפולהשגת הסכמות בסיסות בין המטפל להורה לגבי מטרות  

,  לאפשר למטפל להבין ולהעריך את יכולת ההורית לוויסות 

 .ותיקון במצבי דחק, מנטליזציה

 -איסוף מידע ברבדים שונים

 תהליך ההערכה נמשך לכל אורך ההתערבות

 



 ?מה קרה
 ?כיצד ההורה חווה את זה

כיצד ההורה תופש את החוויה של  
 ?הילד

מה  ? כיצד הילד מדווח על האירוע
 ?נאמר לילד

 
 ?התפקוד של הילד

 ?התפקוד של המערכת ההורית
 ?כוחות

 ?מערכות תמיכה

 ?טמפרמנט
 ?התקשרות

 ?יכולות התפתחותיות
 ?רוחות רפאים ומלאכים

 ?גורמי סיכון בעבר של ההורה
 

 יחסים זוגיים  
 משפחה מורחבת

 רשתות תמיכה 
 עבודה ותעסוקה 
 דת ותרבות 
 גורמי דחק 

 הטראומה

 פוסט טראומה

 קדם טראומה

 קונטקסט אקולוגי תרבותי



העלאת השערות אודות מקור   -המשגת המקרה בתום ההערכה

הקשיים וההתערבויות שיכולות לקדם את ההתמודדות עם קשיים  

 .אלו

 משוב להורה 

 תאום מטרות טיפוליות בין ההורה למטפל

בנייה משותפת של ההורה והמטפל של  ההסבר לילד אודות הפנייה 

 .לטיפול ומטרותיו

 

 

 

 



 להסכמה עם ההורה לגבי נרטיב פשוט שמחבר ביןלהגיע: 

(האירוע הטראומטי)? מה חווה הילד 

(סימפטומים)? איך הילד מתנהג ומרגיש מאז האירוע 

  האפשרות של עזרה(repair and hope) 

 האירוע הטראומתי

 עזרה סימפטומים



 

CPP   עושה שימוש במגוון אופנויות התערבות בהתאם לצרכים

 . הקליניים

 -בכל אופנויות ההתערבות החוט המקשר הוא

המטרה של ההתערבות היא קידום התפתחות תקינה של . 1
 .הילד ושל ההורה

והן של ההורה הן של לב בו זמנית לחוויות ניתנת תשומת . 2
 .ביניהםהיחסים לתמוך בקידום מערכת במטרה , הילד

 



מגע ושפה, שימוש במשחק 

הדרכה התפתחותית רפלקטיבית לא מובנית 

של התנהגות מגנה מתאימה מודלינג 

פרוש מכוון תובנה 

התמודדות עם תזכורות טראומטיות 

העלאת זיכרונות מיטיבים 

תמיכה רגשית 

התערבות במשבר וcase management- 



T act 
 

 
   B act                        M act 

T rep 

B 
rep M rep 



חודשים לאחר שהאח   18מני בן אחיו דחף והפיל את  3בן שמוליק 
נופל על  מני הקטן . הצעיר הפיל את מגדל הקוביות ששמוליק בנה

מרימה אותו תוך כדי שהיא צורחת  אמא . הרצפה ומתחיל לבכות
מתחיל  שמוליק !" אתה עוד תהרוג אותו! אתה רוצח" -שמוליקעל 

והיא עסוקה בניחום האח לבכות בקול אבל אמו מתעלמת ממנו 
 . הקטן

אבל  , כשאתה מכה את מניאמך כועסת " -המטפלת פונה לשמוליק 
 "הפיל את המגדל שלךגם אתה כועס בגלל שמני 

שמוליק לבנות מחדש את המגדל ומזמינה את המטפלת מתחילה 
 .  הבוכה לבנות איתה ביחד את המגדל מחדש

מצטרף למטפלת בבנייה  שמוליק נרגע בהדרגתיות והוא של הבכי 
 .מחדש של המגדל

  לאמאהמטפלת מסתובבת , תוך כדי שהם עסוקים בפעילות הזאת
 "  ?רוצחלשמוליק שהוא התכוונת כשאמרת למה " -ושואלת

ששמוליק מאד תוקפני כלפי אחיו  אומרת , עדיין כועסת, האמא
 .והיא פוחדת שהוא יפגע בו ברצינות יום אחד, הצעיר



  המטפלת מדכאת את המשאלה שלה לסתור את דברי האמא
במקום זה היא מכריחה . ישירות ולומר לה שזה פחד לא ריאלי

שחוותה התעללות במשפחת המוצא  את עצמה לזכור שזאת אמא 
 .  וחוותה אלימות מצד אב ילדיה

ללמוד לא  ששמוליק צריך מסכימה איתך אני " -המטפלת עונה
 "  ?אותו לא להכותהאם ניסית כבר ללמד . להכות את מני

 אומרת לו אני , בטח שניסיתי"  -מושכת בכתפיה ואומרתהאמא
 ".  מקשיבאבל הוא לא ' לא'
 שלך לא אוהבת שאתה מרביץ  אמא " -לשמוליק פונה המטפלת

שכשמרביצים זה בגלל , היא רוצה ללמד אותך לא להרביץ, למני
 ". כואב

 לבנות את המגדל ולא מגיבשמוליק ממשיך  . 
 אומרתלמה שהיא תקשיב -שמוליק " -צועקתהאמא  ." 
לא להרביץ זה מאוד קשה ללמוד " -המטפלת פונה לשמוליק ולאם

 ".  מבוגרים צריכים להמשיך ללמוד את זהאפילו , ולוקח הרבה זמן
 כועסתשל האמא נרגע ויש תחושה שהיא פחות הגוף. 



חושבת שבכל פעם שאת רואה איזה שהוא סוג של אני " -המטפלת פונה לאם
שאת כל מה זה בגלל , משליטהיצא שזה את מפחדת הרבצה של שמוליק 

 . עברת
 

 הזאת פתחה את הדלת לשיחה על הפחדים של האמא מהכעס של ההצהרה
, והחשש שלה שיהפוך לאדם אלים כמו אביה ובן זוגה לשעבר, שמוליק

 .והחשש שלה מכך שיתקוף אותה
 הפחד שלה העומד בבסיס  יכולה לזהות את המטפלת חשה הקלה שהאם

עוד שלב הלאה בניסיון לעזור לאם להבין המטפלת עוברת , כעסה על שמוליק
 .שמייחסת להתנהגות של שמוליק תוקפנות הרסנית כמו של מבוגר

 
וחזק יותר ממה שהוא שמוליק כגדול את רואה את אולי " -המטפלת פונה לאם

אני  . עצמוילד קטן מפוחד שמנסה להגן על גם רק ושוכחת שהוא , באמת
 ".  באמתחושב שמני הוא גדול וחזק יותר ממה שהוא ששמוליק גם חושבת 

 מקשיבה בתשומת לבהאמא . 
לשמור  רוצה שלך אמא . להרביץ  זה מפחיד מדי" -המטפלת פונה לשמוליק

 ".כולכםעל הביטחון של 
 


