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 2018 ילדים במצבי לחץ ומשבר

 

   : מודלים שונים של לחץ:1יחידת לימוד 

 ? מודלים שונים:STRESSמהו לחץ  

 הכוח/ האנרגיה שמופעל באמצעות גוף אחד על הגוף האחר.

 ישנם כמה סוגים של מודלים:ההגדרה תלויה בחוקר , 

 מודל התגובה. .1

 מודל הגירויים. .2

 מודל האינטראקציה. .3

 מודל התגובה:

 לחץ הוא מצב פנימי הנחווה במישור הפיזיולוגי, התנהגותי, רגשי וקוגניטיבי.

התגובה ההנחה היא שגורמי הלחץ הם סובייקטיביים, אבל בות המתרחשות אצל אדם המצוי בלחץ, מודל זה מתמקד בזיהוי התגו

 אצל כל בני האדם.ללחץ דומה 

תלוי בן אדם אבל מה שתמיד יהיה דומה הוא התגובה. החוויה הגופנית/ כלומר, לא משנה מה האירוע המלחיץ, זה סובייקטיבי, 

 פיזית/ קוגנטיבית/ ורגשית היא אותה החוויה.

 תגובות:מישורים ו  4-נתייחס ל

 תגובות פיזיולוגיות: המישור הפיזיולוגי: .1

משתי תגובות אפשריות: לחימה או  השינויים הפיזיולוגיים שמתרחשים בעת לחץ נועדו להכשיר אותו לאחתהוא הקל ביותר למדידה, 

  (.Cannon, 1929 - Fight or Flightבריחה אל מול איום מסכן חיים )

לאחר מכן  .Fight or Flightהתחיל לעסוק בתגובה הפיזיולוגית לראשונה הוא זה שתבע את הרעיון של ברח או הילחם:  וולטר קנון

. התגובה הזאת בדרך כלל קוראת לאחר שהאדם מרגיש   FRIZשזה לקפוא: קיפאון  תגובה הישרדותית נוספת: ,Fהוכיחו שיש עוד 

 שאין לו דרך מילוט אז הוא קופא.

במערכת העצבים יש לנו מערכת רצונית ולא רצונית)מתחת לתת מודע שלנו, מערכות שפועלות כל הזמן( המערכת הלא רצונית פועלת 

 כשאנחנו במצבי לחץ:

  מערכות: 2האוטונומית יש בתוך המערכת 

 המרגיעה: -פרסימפטטית .א

מרגיעה את המערכות הגופניות שאינן חיוניות. כלומר: מערכת שמרגיעה את כל המערכות הגופניות בזמן לחץ, לדוגמא אם אריה  

 רודף אחרי אז הגוף שלי מרגיע את הרצון לאכול, את הרצון ללכת לשירותים. 

 הורדת פעילות מערכת העיכול, כדי להפנות את כל האנרגיה להתמודדות הצפויה.  •

 הרוק מתייבש כדי להגדיל את כמות האוויר שעובר בדרכי הנשימה.  •

 אחד הסימנים הראשונים ללחץ. -פה יבש  •

  -המעוררת סימפטטית .ב

לעבוד מהר יותר, אפשר לרוץ ממש מהר והגוף לא מעוררת את המערכות הגופניות החיוניות, הגוף שהוא נכנס למצב לחץ הוא מתחיל 

 יתחיל להתעייף תהייה אנרגיה שתעורר אותנו להמשיך לרוץ.

 נשימה מהירה ועמוקה והאצה בקצב פעילת הלב.  •

 כלי הדם הסמוכים לעור מתכווצים כדי למנוע דימום בעת פציעה )לכן אנחנו מחווירים(.- •

 שמאותתים לגוף לבצע פעולות נוספות: להתחיל זרימת אנדרנלין והורמונים נוספים- •

 הפרשת רמה גבוה של סוכר מהכבד לדם כדי ליצור יותר אנרגיה.- •

 הטחול משחרר יותר כדוריות אדומות במטרה לשאת יותר חמצן, ונוצרות יותר כדוריות דם לבנות כדי להילחם בזיהומים- •

 מופרשים אנדרופינים המונעים כאב- •

 לחץ, זה לא מערכת אחת שבאה על חשבון השנייה.שני המערכות עובדות בזמן 
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 מצבי לחץ מתעוררות גם לנוכח אירועים שאינם דורשים מידה רבה של אנרגיה פיזית. התגובות הפיזיולוגיות המאפיינות 

להתנגש אתם נוהגים ברכב, ולפתע המכונית שעל ידכם צופרת חזק. זהו אירוע מלחיץ, שכן ברגע הראשון נדמה שאולי אתם עומדים 

 במכונית אחרת. במקרה כזה לא היה צורך וטעם בתגובות הגופניות שתוארו, שהרי אין במי להילחם ואין לאן לברוח.

 המפרשת את המצב.מהמערכת הקוגניטיבית יותר  מהרמגיב המערכת האוטונומית גופנו הנשלט על ידי 

המודרנים אנחנו חווים הרבה לחץ לא מסכן חיים אבל התגובה שלנו , כאשר הצופר של הרכב  בחיים במצב של חוסר סכנה הגוף נרגעה

היא אותה התגובה כאילו דוב בה לתקוף אותנו. הגוף נכנס לאותו סטרס כאשר אני לקראת מבחן , לפני שאני עומדת לדבר מול קהל 

 בדיוק כמו שהגוף מגיב לתאונת דרכים/ דוב שרודף אחרינו.

 (. Selye, 1936תגובות ללחץ מתמשך )סילייה היה החוקר הראשון שבדק 

מצא שבני אדם מגיבים באופן דומה למצבי לחץ קיצוניים, בלי קשר לגירוי )מחלה, שכול, קונפליקט פנימי, סכנה אמיתית או מדומה(: 

ח כי לחץ , הוכיהוא תרם רבות להבנת הקשר שבין מחלות ללחץ (. GAS – general adaptation syndrome)תסמונת הסתגלות כללית 

 .גורם למחלות גופניות

 מה קורה שיש לחץ מתמשך? יש שלושה שלבים:

 הגוף קולט סכנה ומתריע לגוף שהוא נמצא במצב לחץ. שלב האזעקה: שלב ראשון:

הגוף מנסה להתנגד ללחץ שמופעל עליו, יש אנרגיה, עוררות  שלב שני: שלב ההתנגדות:

 גופנית כתגובה ללחץ, הגוף מתמודד עם הלחץ.

באיזשהו שלב נגמרת האנרגיה ואז חשים תשישות רבה,  שלב בתשישות: שלב שלישי:

נפילת מתח, הגוף מאבד את היכולת לגמרי להתמודד עם מצב הלחץ. ברגע שהאנרגיה/ 

העוררות היו למשך הרבה זמן מגיע מצב שהגוף נפגע, במצב של לחץ/ מחלה הגוף מפריש 

הילחם, כאשר זה זמן רב קורה, כאשר הלחץ הוא כדוריות דם לבנות ואדומות רבות כדי ל

מתמשך ואז יש בגוף כבר יותר מידי כדוריות דם לבנות ואז קורה מצב שהגוף כבר תוקף 

 את עצמו ובכך יש מחיר ללחץ מתמשך. הוא בדרך כלל מוביל לחולי.

 

קשר בין גוף נפש וטען כי הגוף מפעיל , הוא הראשון שאת הקשר של מחלות, כאבי ראש/ בטן למצבי לחץ המודל של סילייה הסביר

 סמטומים גופניים בהתאם 

 השונות במצבים המאיימים על האדם.של הגוף, על מערכותיו כתגובה כללית ואחידה סילייה מתאר את הלחץ 

התגובה סילייה וקנון. שניהם מדברים על הרעיון שהתגובה היא אחידה לא משנה מה הלחץ המופעל הוגים במודל:  2יש לנו 

הפיזיולוגית היא אחידה בשניהם. אולם קנון מתעסק במצב של הישרדות כיצד הגוף פועל לעומתנו סילייה עוסק יותר במצב של לחץ 

 לחץ מתמשך וכיצד זה משפיע על חולי של האדם.-כרוני

 ביקורת על המודל: 

 המודל איננו מתייחס לגורמים המשפיעים על מצב הלחץ. •

 ות הפיזיולוגיות האחידות ומתעלם מתגובות ספציפיות ללחץ.המודל מדגיש את התגוב •
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 מתמקד בתגובות פיזיולוגיות ומתעלם מתגובות פסיכולוגיות.   •

 

 המישור ההתנהגותי: תגובות התנהגותיות: .2

 בינוני )מתון( ללחץ גבוהה.-פה מבחינים בין לחץ קל

אנחנו מעוררים יותר, הזיכרון והשליפה טובים יותר, שימת לב לפרטים, במובן מסוים אנחנו במיטבנו. אבל,  בינוניות-בדרגות נמוכות

 . ישנה פגיעה בביצוע. בלחץ בדרגות גבוהותכל התגובות הפיזיולוגיות שדיברנו עליהן מתרחשות 

צמם, זו דרך התגוננות.ישנם אנשים שבזמן לחץ הם כל הנושא של אכילה ושינה נפגע, לא יכולים לעצום אין או לא יכולים להעיר את ע

 מאוד כועסים.  נסיגה היא כמו בריחה לשינה.

  -במצב של לחץ יש לנו דרגות של לחץ

 ביצועים טובים יותררמה גבוהה של עוררות מהרגיל, : בינונית של לחץ -דרגות נמוכות 

 -קושי בקואורדינציה )שרירים רועדים(ב קשיי ריכוז וחשיבה  /  ים נמוכים עקביצועמעוררים:  דרגות גבוהות של לחץ, ולחץ מתמשך

.  /  אכילה מוגברת או מופחתת/    .יד-כאשר האדם בלחץ יש רעידות בשרירים וזה  מונע יכולת להפעיל פעולות של קורדינציית עין

 עשייהשיתוק ואי  קיפאון:/    תגובות סטראוטיפיות חוזרות ונשנות./    תוקפנות או נסיגה.

 

 המישור הרגשי: תגובות רגשיות: .3

  :תחושה שבא לי  וכעס)הרגשה של עייפות, פאסמיות(  דיכאון, )חשש ודאגה(חרדההרגשות השכיחים ביותר במצבי לחץ הם(

 .לתקוף(

  הנטייה הטבעית של האדם היא לחזור ולהשתמש בדפוסי רגשות "שעבדו בעבר". הסיבה לכך היא שבמצב של לחץ אין לנו זמן

בזמן לחץ אין לנו הרבה אנרגיה מנטאלית פנויה, לכן אנחנו נוטים הנטייה הטבעית שלנו לחשוב על תגובות חדשות.  כלומר, 

להתחיל לחשוב מה הרגש שהכי חכם לי להרגיש  קוגניטיביתאין לנו פניות  להרגיש את הרגשות שאנחנו בדרך כלל חושבים.

במצב לחץ אדם עצבני יהיה יותר עצבני, אדם  -אלא האנשים בדרך כלל מיישמים את הרגשות השכיחים שלהם. כלומר

 תוקפני הוא יגיב יותר בתוקפנות, אדם פחדן יגיב יותר בתחושה של פחד.

 :אם בעבר תגובה של בכי הייתה יעילה, במצבי לחץ נגיב בבכי.  לדוגמא 

 ...אדם זהיר יעשה זהיר יותר, אדם תוקפן יהפוך לתוקפן יותר 

  הם מעוררים אותנו, אנחנו מרגישים רע, זה איתות לגוף שהדרך התמודדות שלי , היבט חיובילחרדה, לכעס ו/או לדיכאון יש

הם רר את האדם להתחיל להחליף אותו בתגובה אחרת. הרגשות השליליים הללו לא הולמת את הצרכים שלי וזה יכול לעו

למשל בתקופת  סימנים לכך שצרכים חשובים של הפרט אינם מסופקים והם מדרבנים אותנו לפעול נגד מצב הלחץ.בעצם 

נחשוב על דרך פיתרון  בחינות אני יותר מדוכאת אז אני יבין שדרכי ההתמודדות שלי הן לא נכונות וזה מעיר אותנו ואולי

 שיעזור לי להפסיק להיות מדוכאת.

 

 היבט קוגניטיבי: תגובות קוגניטיביות: .4

, לדוגמא: בן הזוג מאחר בשעה, ישר תמונות דמיוניות של מצבים מפחידים העלולים להתרחש :ויים קטסטרופלייםדימ .א

 . וזה מפעיל עלינו לחץ חושבים על מצב של תאונה ומתחילים לנתח מה קרה לו ובאיזה מצב הוא שרוי

, ברגע שהמוח שלנו עסוק בדימויים שיבוש יכולתנו לארגן מחשבות ביעילות, בבהירות ובהגיון :הפרעות חשיבה .ב

קטסטרופליים אנחנו עסוקים במחשבות חלופיות ונוצר מצב שאנחנו לא יכולים לחשוב בהיגיון, לחשוב על פתרונות 

 אפשריים, יצירתיים. 

במצבי לחץ פוחתת יכולת הריכוז. דעתו של האדם מוסחת, הן על ידי דימויים קטסטרופליים והן על ידי  :הפרעות קשב .ג

 הקשב מאוד נפגע דעתי מוסחת ואני לא יכולה להתרכז במשהו אחר כאשר אני במצב של לחץ. גירויים חיצוניים.

ן בזיכרון לטווח ארוך, הנובעים מהתעסקות קושי להצפין מידע, וקשיי שליפה של מידע ישן שכבר הוצפ  :הפרעות זיכרון .ד

 במצב של לחת נוצר מצב של בלאק אווט כי אנחנו עסוקים בדימויים הקטסטרופליים.בדימויים קטסטרופליים. 

ת ולא התגובות הקוגניטיביות נובעות בעיקר כולן בדימויים קטסטרופליים, כל ארבעת התגובות הן נובעות אחת מהשנייה וחופפו

 ל חשבון השנייה.באות אחת ע

 לסיכום:
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 מודל הגירויים:

בתגובת האדם אלא  חוצה לגירויים. אי אפשר להתעסקעכשיו אנו הולכים מהתגובות הבמהות הגירויים היוצרים לחץ, מודל התמקד 

מה גורם ללחץ. הטענה היא שכמו שמקודם אמרנו שהתגובה אוניברסלית, כך ישנם גם ארבעה גירויים אוניברסליים שגורמים ללחץ. 

 נפרט עליהם לפי סדר הלחץ שהם גורמים מהכי משמעותי.

 ההנחה הבסיסית של המודל היא שיש גירויים שיוצרים לחץ אצל רוב בני האדם.

 
 עומס:

מצב בו גירוי מסוים מאופיין בעוצמה גבוהה עד שאין  לדוגמא:עורר לחץ. הגירוי הראשון שמעורר לחץ אצל כולם הוא עומס. עומס מ

כאשר הפרט נדרש לביצוע מטלה ברמה שהיא מעבר סור בזמן או במשאבים לביצוע מטלה, או כאשר יש מחאו  ביכולתנו להסתגל אליו.

 ליכולת הביצוע שלו.

 :קונפליקט

 קונפליקט הינו מצב בו אדם נאלץ לבחור באפשרות אחת מבין שתי אפשרויות או יותר.

: בכל בחירה שאנחנו עושים בחיים אנחנו מפסידים ומרוויחים, באותה הבנה שאני ולכל בחירה יש מחירקונפליקט יוצר לחץ, מאחר 

 מפסידה תמיד משהו לא משנה מה אני אבחר זה גורם ללחץ.

מתלבטים איזה בגד לקנות, את היקר והיפה או את הזול אך הפחות יפה. אנו מצויים בקונפליקט כי לכל אחת כשאנו  לדוגמה:

מהחלופות יש משקל שווה )יתרון וחסרון(. כל בחירה )ולא חשוב מה( מלחיצה, כי היא מאלצת אותנו לוותר על אלטרנטיבה אחרת, 

 שכזכור גם לה יש יתרון.

 ות בין שני רצונות או צרכים פנימיים:קונפליקט מתייחס גם להתנגש 

 מצד אחד מאוד בא לי להיות סטודנט עצמאי ומצד שני נוח לי שאמא מבשלת לי, מכבסת לי.  השאלה מה  -תלות ועצמאות

 בוחרים? דרך עצמאית או להינות מהטבות הבית?

 )האם להיות בקשר אינטימי עם בן אדם היכולת לבטוח באדם אחד ולהתחבר אליו או  :קרבה )אינטימיות( וריחוק )בדידות

 לאדם בדרך כלל בזוגיות יש ריקוד כזה.עם כל ה"דביקות", האינטנסיביות. קשה ש -בריחוק

 האם לעשות פעולה יחד או לעשות לבד ולהיות במצב של תחרות. :שיתוף פעולה ותחרות 

  לאכול את העוגה אחרי הסטייק או לא, לקלל את מי שעקף אותי או שלא. :מוסריתהתנהגות אימפולסיבית והתנהגות 

 חוסר שליטה: 

בתור  חוסר שליטה הינו תחושה של האדם כי הוא אינו שולט במצב, אלא "הגורל" או אנשים אחרים הם השולטים בו ומנהלים אותו.

 בני אדם אחד הדברים החשובים לנו ביותר הוא השליטה המלאה שלנו על חיינו.
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, בכל מצב של פוטנציאל שאני לא בטוחה מה יקרה איתי בני האדם עצם תחושת השליטה )או היעדרה( משפיעה על רמת הלחץ שחווים

 .יש פוטנציאל של לחץ

והשמיעו להם רעש. בקבוצה אחת נתנו לקבוצה כפתור שאם הם לא מצליחים קבוצות נבדקים  2לקחו :  (1972מחקר של גלס וזינגר )

לשאת את הרעש הם יכולים ללחוץ על הכפתור ולקבוצה השנייה לא סיפרו להם על הכפתור. הסימפטומים של הלחץ בקבוצה עם 

הם עדיין לא הגיבו אותו הדבר הכפתור היו הרבה יותר נמוכים. על אף ששתי הקבוצות שמעו את אותו הרעש, אתם אותם הדציבלים 

 ללחץ מאחר שלא היה להם את אותה יכולת השליטה.

 שינויים:

, עלול לגרום ללחץ, שכן שינוי דורש מאתנו חיוביובין שהוא  שליליכל אירוע, המהווה שינוי מהותי בחייו של אדם, בין שהוא, 

שינויים דורשים התארגנות והסתגלות מחדש, כאשר אני צריכה להתארגן מחדש  התמודדות פעילה, כלומר: "הסתגלות מחדש".

 : כאשר יש היריון ראשון זה דבר חיובי אולם הוא חדש ודורש הרבה הסתגלות מחדש לסיטואציהלדוגמאולהסתגל  זה מוביל ללחץ. 

 מתוך המודל של הגירויים המחקר של הומלס וריי:

 ם בחיים שמעוררים יותר ופחות לחץ.מנסים לסווג את האירועים הספציפי 

 "איך הם בנו את  -הולמס וריי פיתחו כלי מדידה שבוחן מספר אירועי חיים מלחיצים, אותו הם כינו "סולם ההסתגלות מחדש

 הכלי ?

-ביקשו ממספר רב של מבוגרים שונים לציין את אירועי החיים המלחיצים שחוו בשנה האחרונה וצמצמו את כל התשובות ל .1

 אירועים שחזרו על עצמם הרבה. 43

 .0-100 -האירועים וביקשו לדרג את מידת ההסתגלות הנדרשת לאירועים הללו מ 43המשתתפים בניסוי קיבלו את רשימת  .2

אירועים  40הם ביקשו מאנשים מבוגרים שיכתבו להם מה מהמצבי לחץ שיש להם, אירועים שעוררו לחץ באותה השנה. מצאו שישי 

 אירועים הללו ונתנו לאותם נבדקים לדרג מה האירוע הכי מלחיץ? 40-הואז הם לקחו את 

 סולם האירועים:

. הגרסה העברית מכילה אירועים ייחודיים לחברה הישראלית, כמו לחברה הישראליתסולם אירועי החיים של הולמס וריי הותאם 

 בן זוג, גירושים, מחלה או פציעה., מוות של איבוד בן במלחמה, חדירת מחבלים, עלייה לארץ או פצצה באוטובוס

 :סולם אירועי החיים מאפשר למדוד את הלחץ שאדם נתון בו בתקופה נתונה בחייו 

  נשאל אותו מהם אירועי החיים המלחיצים )מתוך הרשימה השלמה( שחווה בששת החודשים האחרונים, נסכם את יחידות שינוי

 החיים )הציונים( של כל האירועים הללו, ונקבל ציון כולל של לחץ. 

 ומעלה היו בסיכון גבוה. הם היו חשופים יותר לבעיות רפואיות, מנבדקים יחידות  300-הולמס וריי מצאו שאנשים שהגיעו ל

 יחידות או פחות. )למשל, נשים הרות סבלו מבעיות בהריונן(.  150שצברו 

 תרומת המודל:

  שאירועי החיים גובים, אפילו כשאינם נתפסים בדרך כלל כמצבי לחץ.למחיר הפסיכולוגי המודל הסב את תשומת הלב 

 ורגישים לבעיות פסיכולוגיות ופיזיולוגיותאנשים נתונים במצב לחץ  מתיולם ניתן לזהות באמצעות הס . 

 מגבלות המודל:

  של הערכות של מדגם ולכן לא בטוח שהוא נכון לגבי כל אדם ואדם.ממוצע הניקוד מבוסס על 

  מתרחשים השינויים, ליכולת  שהוא יוצר ואינו מתייחס להקשר החברתי הרחב בורק לפי מידת השינוי הסולם מעריך לחץ

 של האדם להתמודד איתם, לחוסן האישי שלו ולתמיכה של הסביבה שלו.

  שגם הוא עלול להיות מצב מלחיץ(.שעמום או חוסר שינוי הסולם מתייחס רק לשינויים באורח חיים ולא למצב של( 

 

 (1965מודל האינטראקציה: )לזרוס, 

 מודל התגובה, מודל הגירויים. המתבסס על שני המודלים אותם למדנו עד כה:, מודל משולבמודל האינטראקציה הוא 

 .לחץ לא קשור רק לתגובה או רק לגירוי אלא ליחסים ביניהםלפי מודל האינטראקציה, 

 טוען שלחץ הוא תופעה סובייקטיבית, 
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יטבעו בים אחד יהיה יותר לחוץ ואחד פחות. לזרוס אומר שהאיום במידה רבה תלוי בפרשנות שלנו למצב, זה סובייקטיבי יש אנשים ש

 השאלה היא למה? איך מצב נתפס כלחץ?

 מצב נתפס כגורם לחץ, אם מתקיימים בו שני תנאים: 

 כן/ לא. האם מצב זה אכן מאיים עבורי?שלב הערכה ראשונית:  .1

יכולות  לי: האם יש שלב ההערכה המשנית )הערכת יכולת ההתמודדות( .2

 )משאבים( וכישורים )מאפיינים אישיותיים( להתמודד עם המצב? 

 

 

 

 -באופן לא מודע מול כל גירוי ישנו הערכה סובייקטיבית האם המצב מאיים

כן או לא. בשבריר שניה יש מין עץ החלטה כזה. התגובה מאוד מהירה. אם 

לי להתמודדות עם המצב הזה. משאבים שיש לי )יכולות, כמו שחיין  אילו יכולות יש -הגירוי נתפס כמאיים אנו עוברים לחלק הפנימי

מאוד טוב( או מאפיינים אישיותיים כמו משיכה לסיכונים. יכול להיות שיש לי מאפיינים אישיים שמקלים עליי להתמודד עם מצבים 

 כאלו. זה יכול להיות משאבים או מאפיינים אישיים, לא חייב שיהיה את שניהם.

 שבהן יכול להשתמש האדם כדי להתגבר על מצבי לחץ. לסך כל המיומנויות כשמדברים על "התמודדות", מתייחסים 

 למה קשורה הערכת יכולת ההתמודדות שלנו?

 :)..איך אני תופסת את האיום? איך אני בונה את המצב? מאפייני אישיות )כגון: תחושת מסוגלות, מיקוד שליטה 

ני חושבת שאני מסוגלת להתמודד עם הסיטואציה? תחושת המסוגלות היא תחושה של יכולות, כמה א תחושת מסוגלות:  .1

עשו ניסוי וראו שילדים שיש להם תחושת מסוגלות לעומת כאלה שאין להם תחושת מסוגלות יש פער בתחושת הלחץ שלהם. 

ם במתמטיקה גם במצב הלחץ הילדים שתחושת המסוגלות שלהם הייתה גבוה מלכתחילה הצליחו לפתור את כל התרגילי

 לעומת הילדים שלא היה להם תחושת מסוגלות. 

מאפיין אישי שאומר שאין לי שליטה בחיי, הדברים קוראים לי או שאני מרגישה שאני פעילה ויוזמת את  מיקוד שליטה: .2

ים אני אדע יותר טוב המהלכים בחיים שלי: ייחוס פנימי וחיצוני של השליטה בחיי.  אדם שיש לו יותר תחושת שליטה בחי

 לתפוס את הלחץ, כי אני יכולה לשלוט בו ואז ניתן לי הדרך להתמודד אם מול תחושת הלחץ.

 חוויה מתסכלת של לימודים יכולה לגרום למצב מאוד מלחיץ כאשר מתחילים לדוגמא  -ניסיון שלילי קודם -ניסיון קודם

 האתגרים הקטנים הוא ירגיש שיהיה לו כוחות. ניסיון חיובי קודםללמוד מקצוע חדש. לעומת זאת ילד עם 

 עושים הערכת מצב ואם אני מאמינה שיש לי את כל  , קוגניטיביות, חברתיות.אינטלקטואלית יכולותלהתמודדות:  תויכול

 היכולות להתמודד ע הסיטואציה אז הערכה שלי את האיום תהייה נמוכה יותר.

 תמיכה כלכליתו תמיכה חברתית 

 יה:  יתרונות וחסרונותמודל האינטראקצ

יתרון המודל שהוא קודם כל שהוא משלב גם את הגורמים החיצוניים וגם את הפנימיים. בנוסף הוא מתייחס להבדלים  :יתרונות

אישיותיים שבאים לידי ביטוי בחוויית לחץ אצל אנשים שונים. התפיסה של -האינדיבידואלים בין האנשים, להבדלים הפסיכולוגיים

 גם התגובה, אין מציאות אובייקטיבית, הכל הוא הבניה ותפיסה שלנו.מצב הלחץ היא דבר סובייקטיבי, גם הגירוי ו

, בנוסף, החיסרון של של המודל הוא שאין התייחסות כלל למהות של התגובות או לגירויים האובייקטיבים שיוצרים לחץ חסרונות:

 .שלרוב נעשה בו שימוש להסבר לחץ.  , זה המודלהמודל הוא שמדובר על האנשים כשונים לגמרי זה מזה, דגש יתר על סובייקטיביות

 כיצד בכל מודל זה בא לידי ביטוי? - חרדת בחינות

 חרדת בחינות היא מצב פנימי המתבטא בסימפטומים דומים אצל כל הסובלים ממנה: :מודל התגובה .1

 כאבי בטן, סחרחורת, בחילה וכאבי ראש, דפיקות לב, שלשולים..פיזיולוגים : 
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 איום על דימוי עצמי,  –מצב רגשי לא נעים, מלווה בתחושה של סכנה המאיימת על צרכי האדם ;חרדה: חוויה רגשית של רגשיים

 הערכה עצמית.

 או דחיינות עד לרגע  )נכשלתי כי לא למדתי לא כי אני טיפש( : החשש מכישלון יכול להשפיע על הימנעות מלמידההתנהגותיים

 .צליח בכל מקרהמחשש שאני לא א האחרון

 אאוט(.-: קושי בריכוז, בהתארגנות, דימויים קטסטרופליים של מצבי כישלון שיכולים לפגוע ביכולת השליפה )בלאקםקוגניטיביי  

, בעומסהיא מאופיינת  כלומר: ,כי היא כוללת ממדים של לחץלחץ אובייקטיבי של הבחינה היא מצב  מודל הגירויים: .2

  בחוסר שליטה.ובקונפליקט 

 :אחר זו בתקופה קצרה ועל הלומד ללמוד חומר רב בפרק זמן קצר.בחינות נערכות זו  עומס 

  :קונפליקט 

 השיטה בה נלמד, כמה זמן להקדיש ובמה להתמקד ולהעמיק. י המבחן עולות שאלות, כגון: לפנ -

 גם בזמן המבחן ישנם קונפליקטים, כגון: באילו שאלות לבחור, על אילו שאלות לענות קודם, כמה זמן להקדיש לכל שאלה, -

 האם לענות בקיצור או בהרחבה.

 :הנבחן אינו יודע מראש מה יהיו השאלות, מה אני לא קובעת את שאלות הבחינה, אני לא יודעת את הקושי שלה,  חוסר שליטה

 תהיה הרמה של הנבחנים האחרים וכן הלאה.

 ובה מעידים על בחינה כמצב מלחיץמודל הגירויים וגם התגגם *

ושה של חוסר יכולת חינות נובעת מתפיסת המבחן כמאיים )בודק עד כמה אני שווה( ותחחרדת ב מודל האינטראקציה: .3

לם יש חרדה לפני בחינה אבל זה המודל היחידי שהוא סובייקטיבי ולא מחייב שבחינה תוביל למצבי לחץ. לכו להתמודד איתו.

 דווקא חרדת בחינות קשה שעלולה להוביל ללחץ. אוזה ל

 
 אם כך, מהו לחץ?

זהו תהליך שמקורו בחוסר איזון בין דרישות סביבתיות או פנימיות ליכולת  תחושת מצוקה כתוצאה מפגיעה במצב האיזון של האדם.

 התמודדות( הסובייקטיבית של האדם.התגובה )=יכולת 

 מהו משבר?

שימוש במנגנוני ההתמודדות  משבר מתרחש כשהאדם במצב לחץ מגיע לנקודת מפנה, המהווה בעיה שאינו יכול לפתור אותה על ידי

 כתוצאה מכך המתח והחרדה מתגברים והאדם חש חסר אונים. המוכרים לו.

 לחץ זה פגיעה באיזון של האדם ומשבר זה מצב שהאדם כבר לא יכול לשאת את זה יותר.

 לחץ הוא מצב טוב או רע?

 גורם לחוסר עניין והנה ממטלות, שעמום, היעדר מרץ, תקיעות, אפתיה, תת הישגיות.  -תת לחץ, גורם לשיתוק -יתר לחץ

 בה חש האדם ערנות וביטחון עצמי, חושב ומגיב במהירות, מבצע היטב, מעורב ובעל מרץ. -רמה אופטימלית של לחץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



8 
 

 : התמודדות עם לחץ:2יחידת לימוד 

 ניתן אסטרטגיות של התמודדות:ם. זה עדיין בתחום המבוגרים, עדיין לא נגענו בילדי

)שריפה: לנסות  ות מצב הלחץ ושינויו או בריחה ממנמטרתה תקיפהתמודדות עם מצבים נשלטים,  :התמודדות ממוקדת בבעיה .1

 לכבות, או לסגת ולברוח(.

רגשותינו או התמודדות כזו אינה משנה את המצב עצמו, אלא את מתאימה למצבים לא נשלטים,  :התמודדות ממוקדת ברגשות .2

התפיסות והמחשבות שלי את המצב עצמו אני לא יכולה לשנות, אז בואו ננסה לשנות את   מחשבותינו עליו, ובכך מקלה עלינו.

 בפנים.-בחוץ אז מתקנים את ה-כלפי זה. אם לא מצליחים לתקן את ה

 
 התמודדות הממוקדת מצב/ בעיה:

 התמודדות מטרימה: .1

דוגמא: ראיון ל ,אותםהלחץ לא נוחתים עלי באופן מפתיע אלא אנחנו צופים  רוב מצביהתמודדות עם מצבי לחץ היא מיומנות נרכשת. 

 .יקרהש אני יודעתשעבודה 

איסוף מידע מרגיע את האדם, האדם יודע מה הולך להיות לו, לדוגמא לפני ראיון עבודה: לבדוק איך  תחילה נאסוף מידע: -

תכנים בהם החברה עוסקת מה מטרותיו איסוף מידע על מקום העבודה, על הבוס, על ה -אמורים להתנהג, לברר על המקום עבודה

 .וכן הלאה

עם דרישות ראיון העבודה. לדוגמא ראיון עבודה: יכול להיות באמצעות ו להתמודד נשתסייע לתכנית עבודה כין נ, בשלב השני -

 דרכי ההתמודדות עימו.שיכיל ניתוח רציונלי של המצב ופתרון בעיות  עם חבר אומשחק תפקידים 

 (1964התמודדות מטרימה לפני ניתוח: המחקר של אגברט )

 וצות: במחקר שבדק חולים העומדים לעבור ניתוח, חולקו החולים לשתי קב

 עברה תהליך של התמודדות מטרימה.  -קבוצה א'

 לא עברה תהליך של התמודדות מטרימה כלל.  -קבוצה ב'

לאחר הניתוח, החולים שעברו תהליך התמודדות מטרימה ביקשו חצי מכמות משככי הכאבים שביקשו החולים מהקבוצה תוצאות: 

 החולים כשלושה ימים מוקדם יותר.   בו את ביתהשנייה ואף עז

כשמספקים מידע מוקדם ומלמדים טכניקות פשוטות של הפחתת מתח, מאפשרים לאדם להכין תכנית פעולה  מסקנת הניסוי:

 המפחיתה באופן משמעותי את השפעת מצב המלחיץ.

 (1985חיסון כנגד מצבי לחץ )מייכנבאום,  .2

= כמו שיש תרופה גופנית לתופעה כך יש גם תרופה נפשית נפשית נגד מצבי לחץ.אדם -אפשר "לחסן" בנימייכנבאום האמין כי 

 .נוגדנים פסיכולוגיים שניתנים לאדם

  לחץ )באופן בו הוא מגיב, חושב, מרגיש(. בתגובה לתפקיד פעיל הרעיון הוא שאדם אינו קורבן של הלחץ, אלא משחק 

  דרך הכשרת האדם להתמודדות טובה יותר לא רק עם בעיות מידיות, אלא גם עם מצבי  ''נוגדים פסיכולוגיםהמטרה היא ליצור

 לחץ עתידיים. 

 

 

 

 

 

ה שלא מוכר מגדירים את הבעיה, שלא יהיו דברים שלא בשליטתנו כי מ לסיכום:

נרכוש את < - רנו את הבעיה כבעיה ולא ככישלוןהגד <- ולא בשליטה גורם ללחץ

 המיומנות ולבסוף ננסה ליישם את מה שלמדנו. 
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  התמודדות ממוקדת ברגש:

 מנגנוני הגנה .1

 :כמו הדחקה, מנגנוני הגנה מהווים אמצעי להתמודדות עם איום פנימי או חיצוני אנחנו משנים את התפיסה שלנו כלפי המצב :

  .הכחשה, רציונליזציה, אינטלקטואליזציה

  בדיעבד אני יכולה לנתח אותם ולהבין למה אני בוחרת להתנהג ככה אבל מראש זה לא אליהםאלו הם מנגנונים שאני לא מודעת ,

 מודע.

  את המצב ומשפרים את הרגשתו ביחס אליו, גם משנים את תפיסתו של האדם מנגנונים אלה אינם משנים את מצב הלחץ, אך

 במחיר של הונאה עצמית ועיוות מציאות.

 
 (1965האם מנגנוני הגנה מסייעים במצבי לחץ? מחקר של לזרוס ועמיתיו )

 קבוצות: 3-הראו לנחקרים סרט העוסק בבטיחות במפעלים. בסרט תוארו תאונות עבודה קשות. הנבדקים חולקו ל 

 נאמר שהנפגעים הם רק שחקנים. – הכחשהקבוצה א' כוונה לשימוש ב .1

 ביקשו מהנבדקים לנתח את הסרט במונחים של טכניקות הסרטה. – אינטלקטואליזציהקבוצה ב' כוונה לשימוש ב .2

 לא קיבלה הכוונה.קבוצת ביקורת  –קבוצה ג'  .3

 .)עוצמת הלחץ נמדדה ע"י מדידה אלקטרונית של הזעה בכפות הידיים )מדד ללחץ 

 באמת מפחית לחץ, זה באמת עובד.ב', כלומר ששימוש במנגנוני הגנה -מוכה יותר של לחץ בקבוצת א' ורמה נ :תוצאות 

 מנגנוני הגנה יכולים להקל את הלחץ הרגשי אך יש לכך מחיר:

 האדם לא מכיר בגורם הלחץ, ולכן לא מתמודד עמו. ג. עיוות תפיסה חיצונית.. ב עיוות רגשות פנימיים. .א

 הערכה מחדש .2

תחילה נאתר את  ולהחליף אותם בתחושות חיוביות.ם זה לקחת את התחושות השליליות של האדול קוגניטיבי התנהגותי טיפ

המשפטים הבעייתיים של האדם כמו: אני לא מספיק טובה, לא מספיק יפה, לא מספיק שווה. ואז לוקחים את המילים ומנסים למצוא 

האדם במקום  להם מילים חלופיות: כמו הצלחתי בזה, ובזה, אני שווה, אני יפה, אני חכמה. המטרה לעלות מחשבות חיוביות על

 התחושות השליליות והמחשבות השליליות שיש לאדם על עצמו.

לתפיסה חיובית )"זה סוף העולם, אין מה לעשות"( לשנות תפיסה שלילית בחינה מחדש של התפיסה הראשונית של המצב במטרה 

 )"בעיה קשה, אבל אפשר להתמודד"(. מבחן הוא לא מאיים הוא מאתגר.

 :(1975לראות את הטוב בניתוח: מחקר של לנגר )חדש עוזרת להתמודדות עם מצב לחץ: דוגמה איך הערכה מ

  :'החוקרים עודדו את החולים לחשוב על הצד החיובי: "אני עומד לשפר את בריאותי, אזכה לתשומת לב ממשפחתי קבוצה א

 דה מהניתוח.ואוכל לנוח ולקרוא ספרים". החולים התבקשו לחשוב על דברים אלו בכל פעם שיחושו חר

  :'קבוצת ביקורת שלא קיבלה הדרכה.קבוצה ב 

10

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



10 
 

 :החולים בקבוצה א' ביקשו רק שליש מכמות משככי הכאבים, ועזבו את בית החולים מוקדם יותר. תוצאות 

 :הערכה מחדש לא רק מפחיתה לחץ, אלא מסייעת לחולים להתמודד עם כאב פיזי ולהאיץ החלמתם. מסקנה 

 יתרונות:

 מהאיום והיא מעוררת באדם רגשות חיוביים.מסיחה את הדעת ההתמקדות בחיובי  -

של האדם במצב המאיים, כי היא מנוסחת במונחים של מה אני יכול לעשות, וכך הפחתתו של החזרת תחושת השליטה  -

 האיום.

 שיטת הרגעה: .3

ן, זיעה וכו'( ולכן חשוב להפחית את רמת המתח. דרך: לחץ, כידוע, מלווה בשינויים פיזיולוגיים שונים )מתח שרירים, כאבי ראש ובט

  הרפיה,  פעילות גופנית,  טיפול תרופתי.

 ההנחה היא שכאשר מערכת העצבים האוטונומית רגועה, חלים שינויים חיוביים לא רק בגופנו, אלא גם ברגשות ובמחשבות שלנו.

כמובן יש לכך גם חסרונות, כגון: תופעות לוואי, והעדר התמודדות , אך מרסנות את העוררות הפיזיולוגית: תרופות טיפול תרופתי .1

 אקטיבית עם הלחץ )האדם לא לומד מיומנויות התמודדות(.

)בניגוד למצב של לחץ, בו העוררות היא לא יוצרת את העוררות הפיזיולוגית באופן רצוני : הפעילות  הגופנית פעילות גופנית .2

רב האדם תחושת שליטה כללית אשר מפחיתה את הלחץ. כמו כן, הפעילות משחררת רצונית(. השליטה בעוררות, יוצרת בק

 אנדרופינים.

. ישנן שיטות הרפיה שונות: היפנוזה, לאדם להתנתק מהלחץ ולהירגע: מצב הפוך מהעוררות הפיזיולוגית אשר מסייע הרפיה .3

 מדיטציה, נשימות, הרפיית שרירים.

 רגשות(: תמיכה חברתיתדרך התמודדות משולבת )ממוקדת בבעיה וב

 תמיכה חברתית עוזרת מאוד בהתמודדות עם לחצים. כמה זה עוזר שיש מישהו שעוזר לך להתמודד מאשר להתמודד לבד.

 בתמיכה חברתית יש הרבה דברים:

 יכול לעזור לארגן את המחשבות ולהתמודד טוב יותר. -סיפוק מידע, תמיכה רגשית

 כמו בקבוצות תמיכה. חווית אני לא לבד ואני לא משוגע, היא חוויה מרגיעה.  -גורלשותפות , הגברת הביטחון של האדם

 למשל כלכלית עוזרת להתמודד טוב יותר עם מצב לחץ כמו לימודים. -תמיכה חומרית

מחקרים רבים מראים כי רמת אושר ותוחלת חיים של אנשים בעלי קשרים חברתיים תומכים גבוהה יותר.כיצד תמיכה חברתית 

 סייעת?מ

 
 (:1972תמיכה חברתית לנשים הרות: המחקר של נוקולס )

 לבדוק השפעת תמיכה חברתית על לחץ. -המטרה

 נבדקו נשים בהריון בעלות רמת לחץ גבוהה )לפי סולם הולמס וריי(, לחלקן הייתה תמיכה חברתית ולחלקן לא.

 (.33%לעומת  91%הקב' השנייה )לנשים עם התמיכה החברתית היו פחות סיבוכי הריון לעומת  -ממצאים

 לתמיכה החברתית יש ככל הנראה השפעה על מידת הלחץ. -מסקנה

 

 

 

 

 

 

 

 

תמיכה  
חברתית

תמיכה  
חומרית שותפות גורל

הגברת  
הביטחון של 

האדם
תמיכה רגשית סיפוק מידע  

והדרכה
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 : ילדים במצבי לחץ ומשבר3יחידת לימוד 

 התמודדות עם מצבי לחץ ודרכי סיוע:

 לחץ ומשבר כחלק מחיי היום יום:

: המוצץ אבד, הגדילה רצוף התלבטויות, קשיים ומתחיםתהליך אבל,  חסר אחריות ודאגות. –תפיסה רומנטית של ילדות כגן עדן 

 לא ניתן למנוע מילד את חווית הלחץ והמשבר. ה חיסון מכאיב, אח נולד, מחלה... האחות נתנ

 מה גורם ללחץ ומשבר אצל ילדים?

 ..צים להכיןבזמן שהם לא רו פרידה מההורה כל בוקר, הכנת שיעורי בית –המעוררת מתח רגשי קל שגרת החיים היומיומית  .1

הולדת אח/אחות, מעבר דירה, מעבר  –, אך בכל זאת עלולים להפעיל לחץ שלילי על הילד רצוייםהנחשבים אירועים רגילים  .2

 בית ספר...

 שבירת יד, קבלת מכות מילד אחר, ניתוח... –הקורים לילדים אירועים "רגילים" בלתי נעימים  .3

 חולה, רצח במשפחה, מוות במשפחה...גירושין, הורה  –זעזועים וטרגדיות משפחתיים  .4

 התעללות, חשיפה לאלימות, מחלה, נכות... –טרגדיה אישית של הילד  .5

 שיטפונות, דליקות וסופות. –אסונות טבע  .6

 מלחמה, התקפת טרור. –אסונות מעשה ידי אדם  .7

, להישאר כיתה, להתעוור, לאבד הורה  שאלו ילדים מה הכי מלחיץ אותם מסדר של מקרים מלחיצים ואלו היו תשובות הילדים:

להישלח לחדר , לקבל ציונים גרועים, להיות חשוד בשקר, להיתפס בגניבה, לשמוע את ההורים רביםהרטבת המכנסיים שלך בכית, 

 )לפי סדר מהמלחיץ יותר לפחות מלחיץ..(.המנהל

 כיצד שונה הלחץ אצל ילדים?

 אבל....בהרבה מהלחצים הנוצרים בחיי מבוגרים.   סוגי הלחצים הנוצרים בחיי הילדים אינם שונים

 היכולת הקוגניטיבית : 

I.  עכשיו אתה חולה, בעתיד תרגיש טוב. מושג הזמןההבנה בעייתית של : 

II.  קיבלתי זריקה, והיא תגרום לי להרגיש טוב או הייתי ילד רע ובגלל זה ההורים התגרשו. סיבתיותהבנה בעייתית של : 

III.  חוסר היכולת לתפוס מושגים כאלו מקשה על התמודדות עם משבר.של מושגים: מהו מוות קונקרטיתהבנה . 

 ילדים חיים בעולם שנשלט על ידי מבוגרים. למשל, ההורה החליט לעבור דירה, עבור לעומת מבוגרים, : יכולת השליטה בחיים

 הילדים זה משהו פתאומי ולכן הם נלחצים יותר..

  :חסרים יכולת לווסת רגשות בצורה יעילה, מבוגרים למדו איך להתמודד עם קשיים וויסות רגשות. הם ילדים עדיין יכולת רגשית

לא יודעים איך לפעול כדי שרגש לא יציף אותם. התגובה שאבא מאוד חולה והתגובה של ילד שמפסיקים לו את המחשב היא 

 אותה תגובה כי הם לא יודעים לווסת את זה.

 צעירים בעת לחץ: תגובות אופייניות לילדים

, לדוגמא ילד שבתקופת מא, ונצמד אליהם ללא הרףיאליהם. הילד אינו מוכן לעזוב את אבא או א היצמדותבהורים,  תלותפיתוח  .1

 .הטילים בעזה לא הסכים ללכת לשום מקום בלי אימא שלו

יתר קיים אבל יותר שכיח להפסיק , גם אכילת הילד מפסיק לאכול ומאבד את תאבונו, מקיא ויורק את האוכל –בעיות אכילה  .2

 .לאכול או להקיא

 ., מלכלך, או סובל מעצירותבלילה לאחר שהפסיק הילד שוב מרטיב –בעיות בהרגלי ניקיון  .3

פחד  לילה זה מצב מלחיץ עבור הילדים, זה יותר מפחי בהגדרה אבל ילד שישן רגיל ואז פתאום הוא מתחיל לחוש–פחדי לילה  .4

זה נחשב לחץ רק כאשר זה פתאומי ושונה מהמצב הטבעי  דם, סיוטי לילה, פחד מהישארות לבד בחושך.ללכת לישון, קושי להיר

 של הילד בדרך כלל!

 .תת, התעלפויובטן, וכאבי ראש ללא סיבה אורגני-כאבי –מיחושים גופניים הופעת  .5

 עייפות. .6

עליהם הוא מנסה להגיב בתוקפנות כלפי בני משפחה אונים, -המתח והחרדה גורמים לילד הרגשת חולשה וחוסר –גילויי תוקפנות  .7

 .זה ילד שהתנהג בסדר גמור לפני ותאום נהייה תוקפני ואחרים

אוננות מרובה לא מעיד על חרמנות יתר או על  -כגון מציצת אצבע או מוצץ, אוננות מרובהגילויי התנהגות המעידים על מתח  .8

, גמגום, עוויתות דים, זה אזור ארוטי שנעים לילד וזה יכול להפחית לחץחווית התעללות מינית שהילד עבר אלא זה מרגיע יל

 )טיקים(, שחיקת שיניים.

 , אי ידיעה מה לעשות ובמה לשחק. קשיי ריכוז, בלבול, שעמום .9
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 פעילות יתר והתרוצצות .10

 אדישות .11

 

 :עוצמת התגובה של ילד למצבי משבר

 הילד למצב משבר נקבעת על ידי:עוצמת התגובה של כמובן שזה אינדיבידואלי,  אולם יש 

  :מידת ההרס, האלימות הנזק של האירוע.עוצמת הטראומה 

 :הרסני יותר.. -אירוע שנמשך זמן רב משך הטראומה 

 :כי יש תחושה של חוסר שליטה אירוע פתאומי מפחיד יותר מאירוע צפוי פתאומיות הטראומה. 

 :ילדים צעירים חסרי כוחות התמודדות ותלויים יפגעו יותרככל שהילד צעיר יותר קל להם להיכנס למצב לחץ ומשבר,  גיל הילד; 

לילדים מבוגרים יותר יהי להם יותר  אם כי לעיתים דווקא תינוקות קטנים מאוד נפגעים פחות כי אינם מבינים את גודל הסכנה.

ברים, להבין שזה לא באשמתו, למצוא דרך להתמודד עם זה לעומת ילד צעיר יותר יכולות קוגניטיביות ורגשיות להתמודד עם הד

 בגילו.

 .קרבת הילד לזמן ולמקום 

 :נתונים של הילד 

  רמת רגישות, סף תגובה לגירויים ורמת עוררות. –טמפרמנט בסיסי 

 ים רמת החרדה של הילד , כאשר ילד עובר יותר אירועי חיים מלחיצמחלישה את הילד -הצטברות אירועים קשים מהעבר

עולה יותר. ילד שההורים שלו התגרשו ופתאום יש לו מחלה כרונית אז יהיה לו יותר קשה להתמודד עם זה מאשר לילד שיש 

 לו פתאום רק מחלה כרונית. 

 סובלנות , ככל שהילד מעריך את עצמו יותר כך יהיה לו יותר קל להתמודד עם מצב לחץ ערך עצמי – ", כוח "האגוכוחות אני

אדם שיש לו מיומנויות  -, גמישות, מיומנויות חברתיותכמה סובלנות יש לי עד הרגע שהמצב הופך להיות מתסכל -לתסכול

 , אקטיביות, תחושת מסוגלות עצמית.חברתיות טובות יותר יהיה לו קל יותר להתמודד עם מצב לחץ

 .משאבי התמודדות של הילד במשפחה ובקהילה 

 ם העזרה ניתנת באופן עקבי ורציף.הא – רציפות העזרה 

 למשל, אבא עוזב את הבית. אימא יכולה להפסיק לתפקד ולשקוע בדיכאון או  - אופן התמודדות המבוגרים הקרובים לילד

 .והילד יתנהל בהמשך ממשיכה לתפקד ושיגרת החיים נמשכת

 דרכי עזרה לילדים במצבי לחץ ומשבר:

גם אם הילד  ,רצוי לשהות במחיצת הילד ככל האפשר, בעיקר אם מדובר בילד צעירבמשך תקופת המשבר . להיות  עם הילד .1

מא ורוצה שהיא תישן לידו אז צריך לתת לילד את היחס יאתי ביותר תלופתאום  נצמד אליי אני צריכה לתת לו להיצמד, אם הילד

כי זה מעיד על מצב לחץ של הילד וצריך לתת  תשומת לב הזאת ולא ליצור צורך מוגבר באימא במחשבה שזה דרך חינוך לילד-וה

 .לו להרגיש כמה שיותר בנוח

כלל, גם אם הילד "הבין" את -פעמית אינה מספיקה בדרך-אפשר לחזור ולשוחח על דברים שוב ושוב. שיחה חד לשוחח עם הילד. .2

 .מה שנאמר לו

תו כדי שימשיך לבקר במסגרת החינוכית אליה . אם יש צורך בכך, אפשר לדבר עם הילד, לשכנע אולשמור על מסגרת היומיום .3

עדיך להחזיר לילד את המסגרת המוכרת  הוא שייך. ההסתגרות בבית במקרים כאלה אינה עוזרת כלל, ואולי אפילו מזיקה לו.

 שלו, את השגרה שלו.

רצוי להכריח אותו -. במקרים בהם מסרב הילד לאכול או להכין שיעורים, מרטיב וכדומה. לאאין להיכנס למלחמה עם הילד .4

 לאכול, לאיים עליו או לאלצו להכין שיעורים. איומים, עונשים וכעס, רק יגבירו את מתיחותו ופחדיו ויחריפו את הבעיה.

נוכחות ההורים, הרגעה, עידוד, מציאת דרך להקל על הפחדים )אור  הביטחון שלו.-חשוב לא לזלזל בפחדיו של הילד, בחוסר .5

 הורה ישן ליד הילד, בחדרו של הילד(. –במקרים קיצוניים דולק במסדרון בלילה או 

 דוגמא לתמיכה סביבתית הורית:

  .ילד המצוי במשבר לאחר לידת אח 

  לב, ישחקו איתו ויבלו בחברתו, ידגישו את יתרונותיו כ"גדול" ישתפו אותו -יקדישו לו תשומת –אם ההורים יתגייסו לעזרת הילד

 יצא הילד חזק יותר מן המשבר ובטוח באהבת הוריו.  –הרוח שלו וישתדלו לא לכעוס ולהעניש -בטיפול התינוק, יבינו את מצב
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 יקבל הילד  –תינוק, נטייתו לבכי יגררו עונשים, דחייה, כעס ועימותים אינסופיים עם ההורים אולם, אם כעסו, תוקפנותו כלפי ה

 אישור לחשדותיו, כי הוריו אכן הפסיקו לאהוב אותו, בגדו בו והם מעדיפים את התינוק על פניו.

 תר עם האתגר שבפניו הועמד. כאשר מקבל הילד תמיכה בשעת משבר, הוא מצליח לגייס את כוחות האני שלו כדי להתמודד טוב יו 

  משבר עשוי להיות זרז להתפתחות, משום שהוא מערער הרגלים ישנים, יוצר תגובות חדשות ומקדם מנגנוני הסתגלות חדשים

 צפויים. -המחזקים את יכולתו של הילד להתאים עצמו למצבים לא

 

 

 :משברי גדילה והתפתחות: 4יחידת לימוד 

לחיץ, זה מוביל לחוסר וודאות, חוסר ר את השלב של הילד כי כל שינוי מ, זה מפלטובה, כרוך בקשיי הסתגלותכל שינוי ואפילו שינוי 

ש, . כשאנו נתקלים במצב חדש מופעלים במוחנו אזורים )בקדמת הצד הימני( שמיועדים לטפל במצבים כאלה: לברר ולחפשליטה

מו שוב ושוב אנו מזהים ובונים תבניות חוזרות ויעילות של תפיסה, כשהמצב החדש חוזר על עצלנסות ולטעות, להתקדם ולסגת.  

לכן כל עם כל שינוי חדש ואפילו כזה שרצוי לנו ביותר, הכול מתחיל מהתחלה. ו יודעים מה צפוי וכיצד נתמודד. מחשבה ותגובה. אנחנ

 שינוי מלווה באי נוחות, לחץ ונסיגה זמנית.

 משברי גדילה והתפתחות:

 שינויים בחייו מעצם תהליך הגדילה וההתפתחות: כניסה לגן, לבית הספר, נישואין, מעבר דירה, הולדת ילדים.כל אדם עובר 

 ופייניים.בקנאה והולדת אח חדש, הסתגלות לגן חדש ופחדים א :בנעסוק 

 

 קנאה בין אחים –המשפחה מתרחבת 

 דוגמאות של התנהגויות אופייניות אצל אחים בוגרים:

  כי הילדים מרגישים שהם מאבדים למשפחה הוא משבר בחייו של הבכור, שיביא אתו גם תחושות של קנאה וכאבבואו של תינוק ,

מהאהבה של ההורים שלהם, אצל הילדים הם לא רואים את זה שעוד אהבה בחיי ההורים בעיניהם הם פשוט יקבלו פחות אהבה 

 .ותשומת לב מההורה

  הוא עצוב, מדוכא  באופן סמוי:וגם  ., להגיד שהוא לא רוצה באח שלווק, לבכות: לצעבצורה גלויההילד יכול לשדר קינאה

, רגרסיה של הילד: ילד שמדבר כמו מגלה סימני תוקפנות כלפי התינוק, נסוג  להרגלים ילדותיים )מבקש שיאכילו אותו( ,מרטיב, 

 . תינוק, רוצה מוצץ

 

 למה ילדים מקנאים?? 

  ,ביניהם על אהבתם, הערכתם ותשומת לבם של ההורים. אח  התחרותילדים במשפחה נאלצים להקנאה היא רגש טבעי ואנושי

מיתרונו של הזולת, יחד  פחדהתעוררות של . עצב פחד וכעסגולדמן טוען שקנאה מורכבת מרגשות של  הרעת תנאים. -אומר חדש

 איננו נהנה מן היתרון שיש לזולת.עצמי על כך שהמקנא עצבות וכעס עם 

  הבדילה בין שני סוגי קנאה: קליןמלאני   

◦ Jealousy –  .אדם אוהב אובייקט אחד ומקנא באובייקט אחר, יריב, שעלול לקחת מתבטא במשולש, בין שלושה אנשים

 ממנו את מושא אהבתו. סוג קנאה זה מתבטא, למשל, ביחסים בין בני זוג או בתסביך אדיפוס.

◦ Envy - ה זו, היא רגש בסיסי הנמצא בתת מודע. הוא בא לידי ביטוי ככעס פנימי הוא סוג הקנאה הבסיסי והראשוני. קנא

שמתעורר כאשר אדם מבין שאובייקט אחר מחזיק בדבר מה שהוא עצמו חושק בו. מתפתח כבר בגיל הילדות כאשר התינוק 

 לא מקבל באופן תמידי את השד שמעניק לו מזון וביטחון.  

  מהווה כוח מניע לפעולות אנושיות רבות, ממניע תחרותי טבעיקנאה היא חלק: 

 מתוך רצון לזכות בזכויות וביכולת שיש לגדולים ללמידהדוחפת אותם קנאת קטנים בגדולים  ◦

 כמו: יוזמה, אחריות ויכולת התפשרות. מיומנויות בוגרות מעודדת אותם לפתח קנאת גדולים בקטנים  ◦

  למה ילדים מקנאים?

חלק אחר  שליטה. הילד מנסה דרך התנהגויות אלו לחזור ולשלוט במציאות כי חש חוסר שליטה.חלק מההתנהגויות נובעות מצורך ב

)התנהגויות רגרסיביות בדרך כלל הן דרך להזכיר להורים ש"אני עוד קטן"(.  נובע מצורך של הילד לומר להורים שגם הוא עדיין קטן

 החשיבה היא שאם הילד זקוק לזה כן צריך לאפשר לו "להתיילד" ולספק את הצורך הזה מחדש.
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 פחדים של ילדים:

 הוא מנגנון טבעי של הגוף הבא להזהיר אותנו בפני סכנה.פחד 

המופיעה אצל רבים מבני אותה שכבת גיל, וניתן להבין אותו על רקע המאפיינים מתייחס לתחושת חשש  -פחד התפתחותי 

 , בתנאי שהתייחסות הסביבה הולמת ונכונה.להיעלם ללא כל התערבות המקצועית ההתפתחותיים של כל גיל. פחדים אלו נוטים

 חודשים: 7עד גיל 

  מנפילות, רעש חזק, תנועות פתאומיות, חפץ או דמות : פחד מהפתעה ומהצפה של החושיםבגילאים האלו, הפחדים נובעים

 המתקרבים במהירות.

יכולתו של תינוק קטן לקלוט גירויים מוגבלת ותגובת הפחד שלו לגריית יתר היא ניסיון התגוננות בפני סכנות בלתי גורמים לפחד: 

 .צפויות

 רתיעה, תנועות גוף, התקשות הגוף, בכי. איך הפחד בא לידי ביטוי?

לא להיתפס לבהלה מתגובת  חשובבאמצעות חיבוק, ליטוף, נענוע עדין, שיר שקט ודיבור בקול רך.  הרגעה ניתן לסייע לילד?איך 

 . חשיפה הדרגתית, עד כמה שאפשר, לגירויים התינוק ולתת לו תחושה שהוא מוגן ושהעולם הינו בטוח.

  השואב בחדר הסמוך לפני שמקרבים אותו אל התינוק. היה ניתן להפעיל את  –לדוגמה, אם התינוק מפחד מרעש של שואב אבק

 והתינוק שומע רעש פתאומי ונבהל, יש להרגיע אותו בחיבוק רגוע ובהסבר מילולי: "זו רק המקדחה של השכן. הכול בסדר".

 חודשים עד שנתיים: 7גיל 

  .פחד מזרים, חרדת נטישה, פחד מחיות, פחד מאסלה 

חד מזרים מיכולתו החדשה של התינוק להבחין בין פנים מוכרות לזרות והחשש מהלא מוכר מתבטא : הפגורמים לחרדת זרים ונטישה

 בחרדה.

 הצמדות להורה, בכי. איך הפחד בא לידי ביטוי?

 מילות הרגעה, חיבוק, פרידה הדרגתית. איך ניתן לסייע לילד?

 להציג לו את העולם שבחוץ כמקום פקיד המבוגר הוא לעיתים לילד יש באופן מולד נטייה לחרדה, וקושי להתמודד עם שינויים. ת

 , ולאו דווקא לגונן עליו ולמנוע ממנו את המצבים הללו.בטוח עבורו ולאפשר לו חשיפה למצבים ומקומות חדשים

  .לעיתים ההורה מעביר מבלי משים מסר שהעולם הוא מקום עוין ולא בטוח, ויש לשים לב לכך בהתנהגות עם הילד 

 מכעס/ חוסר סבלנות/לגלוג והקטנה של הפחד )"זה שום דבר"(. חשוב להימנע 

  .חפצי מעבר, דובי או שמיכה לדוגמא, יכולים לעזור במקרה הזה 

 ילד הוא קטן יחסית במימדיו לבעלי חיים כמו כלב או אפילו חתול. למעשה,  :גורמים לפחד מחיות

 מול החיה.הפחד תואם את רמת הסיכון, שכן הילד באמת יותר חסר אונים 

 : כדאי לבחון את הכלב, ולהסביר מדוע המצב אינו מסוכן: "תראה, הכלב קטן וידידותי,סיוע לילד

 ולכן לא יכול לסכן אותנו". כך תלמדו את הילד להבחין בין מצבים מסוכנים לכאלה שלא. 

 דים סביב : בדרך כלל בגיל הזה ילדים רבים נגמלים מחיתולים ועלולים לפתח פחגורמים לפחד מאסלה

 נושא השירותים, למשל, פחד מהאסלה. האסלה יכולה להיראות לילד כחור שדברים נעלמים דרכו.

: להבין ממה בדיוק הילד פוחד, ולהתמודד עם החלק המפחיד. אפשר להתחיל את הגמילה בשימוש בסיר, ורק סיוע לילד

 חזיק לילד את היד בזמן שהוא יושבלך לביוב. ואפשר גם להאחר כך לעבור לאסלה. אפשר להסביר לילד שהאסלה מחוברת לצינור שהו

 עליה, עד שירגיש ביטחון. 

 גילאי שלוש עד חמש: 

 פחדים מחושך, ממפלצות ופחד מפרידה ששיאו בגיל זה ואח"כ נחלש בהדרגה. 

חשש מפני יצורים דמיוניים  העשיר המאפיין גילאים אלו מקשה על ההבחנה בין מציאות לדמיון. לכן ישעולם הדמיון   גורמים לפחד:

 ומפני סכנות שאינן מציאותיות.

נקמה, קינאה. המפלצות הופכות להיות היצורים החיצוניים  שלו: כעס, השלילים הרגשות הפנימייםדרך המפלצות מבטא הילד את 

 תו. הרעים המאיימים עליו. הילד פוחד שמא רגשות קשים אלה יגרמו לכך שהוריו יכעסו עליו ולא יאהבו או

של פחדיו. לפיכך, יהיו ילדים שיבטאו זאת בבכי, צרחות, בריחה ממעיט בביטוי חיצוני ככל שהילד גדל הוא  איך הפחד בא לידי ביטוי?

 והצמדות להורה. אחרים לא יתנו ביטוי חיצוני לפחד.

  איך ניתן לסייע לילד?
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של הילד שימוש בדמיון  בעזרת תיווך הורי.-בתוכניות מפחידות. אם צופים  בטלוויזיההגבלת הצפייה , בערך פחדיולא להמעיט 

לעזור  למציאת פתרונות שיקלו עליו, כגון "טקס גירוש מפלצות" לפני השינה, זריית "אבקה נגד מכשפות", "חפץ מגרש מפלצות" ועוד.

 וידידותי. עם המפלצת על ידי כך שיצייר אותה באופן מפחיד ובאופן מגוחך להתיידד לילד 

, להסביר שאלו פחדים טבעיים שיש לכל ילד. להקריא שירים וספורים הקשורים לנושא הפחד ודרכי עם הילד על פחדיולשוחח 

 ההתמודדות עמו.

 גילאי חמש עד שבע: 

יעה, זריקה, ממשיכים להופיע פחדים מחושך, חלומות רעים, מדמויות דמיוניות. מתחילה החרדה מפני פגיעה בגוף )פצ סוגי פחדים:

 רופא שיניים..(

בגיל הגן מתפתחת היכולת לדמיין ולצפות לאירועים מסוכנים והיכולת לחשיבה מופשטת ומתחילים פחדים מנטישה גורמים לפחד: 

 בשל מות ההורים או גירושין.

בהדרגה לא לבטא באופן ישנם ילדים המבטאים את פחדם בבכי והיצמדות להורה, ישנם כאלו המתחילים  איך הפחד בא לידי ביטוי?

 חיצוני את פחדיהם, ואחרים מתלוננים על תחושות גופניות רעות ככאב בטן, בחילה או הפרעות בשינה.

 על ההורה לתת לילד הסברים אשר מאפשרים תחימת גבול בין המציאות לדמיון. איך ניתן לסייע לילד?

 גילאי שבע עד תשע:

פחדים מציאותיים יותר כגון סכנה, פגיעה בשלמות הגוף ומוות. תתכן דאגה לבריאות ההורים. כמו כן ייתכנו  מתחילים סוגי פחדים:

 חרדת בחינות( ופחדים הקשורים ליחסים חברתיים: פחד ממבוכה או מלהיות מושא ללעג. פחד מבית הספר )פחד ממורים,

ה וכן מתפתחת תפיסת המוות ומתחילה הבנה שהילד והקרובים לו בגילאים אלו עולה היכולת לפרידה זמנית מההור גורמים לפחד:

 עלולים למות. חברת בני הגיל הופכת למשמעותית ביותר בעולמו של הילד ולכן הוא חושש לתדמיתו.

 ילדים בגילאים אלו נוטים לרוב להתבייש בפחדיהם ולהסתירם כדי לא להיות מושא ללעג. איך הפחד בא לידי ביטוי?

  ייע לילד?איך ניתן לס

  .ליצור בבית אוירה תומכת ולעודד אתו הילד לדבר על פחדיו 

  .להימנע מלגנות את הילד בשל פחדיו 

 של ההורה בשל הפסדים כספיים.  להימנע מלחשוף את הילד למידע אשר אינו מותאם ליכולת העיבוד שלו כגון אכזבה 

 מאפייני טמפרמנט המשפיעים על התגובה לפחד

 מגדיר את עוצמת הגירויים שלה זקוק הילד כדי לקלוט את הגירויים. –סף תחושה  .1

יש ילדים המפעילים כוח רב בתגובותיהם. לעומתם יש ילדים שעוצמת התגובה שלהם חלשה יותר גם כשהם  -עוצמת התגובה  .2

 נמצאים במצוקה.

ם או כאשר מפתיעים אותם, מאשר ילדים ילדים הממהרים להסתגל לשינויים יפגינו פחות חרדה במצבים חדשי -קצב ההסתגלות  .3

 אשר הסתגלותם לשינויים איטית.

ישנם ילדים שבאופן בסיסי מתקרבים לאנשים חדשים או נרתעים  –מידת ההתקרבות או הרתיעה מאנשים וחפצים חדשים   .4

 ם.מהם פחות. כמו כן ילדים הרגילים שמטפלים בהם מספר רב של דמויות עשויות לפחד פחות מילדים אחרי

 .נורות אדומות:

  ומחייבים הפניה לאבחון והערכה פסיכולוגית שאינה תואמת גילמצבים המבטאים חרדה. 

  שהתופעה מעוררת אצל הילד ואצל המבוגרים סביבו. אם הפחד מגיע לכדי שיתוק ההתנהגות וקיימת ירידה  מידת המצוקה

 משמעותית בתפקוד כדאי לבדוק אצל גורם מקצועי.

  ימנע מלהיפגש עם חברים, ללכת לקרובי משפחה  חרדה חברתית למשל ילד בעלהיא גם זמן למידת המצוקה,  ממצביםהימנעות

 בני גילו, לעשות עבודות לימודיות עם ילדים מהכיתה, ללכת לחוגים ולתנועת נוער ויסתגר בבית.

 חרדה חברתית  –לא סתם ביישנות 

התופעה נראית כמו ביישנות קיצונית, אך מדובר בחרדה ואי נוחות קיצונית המופיעה במצבים חברתיים )יכול להופיע כבר בגן(. למשל, 

זה יכול להתבטא ב"אילמות  חלק מהילדיםכאשר הילד צריך להציג מול כיתה או לרקוד במסיבה או להיות במרכז תשומת הלב. אצל 

מהילדים לוקים בחרדה חברתית,  10%ות בהם הוא מרגיש בטוח ולא מדבר במקומות אחרים. בערך מדבר רק במקומ –סלקטיבית" 

הרבה פעמים אנשים עם חרדה חברתית מתחברים אם לא מטפלים זה לא יעבור ואף יכול להקצין )כל יציאה מהבית הופכת לסיוט(. 

 בנוח. כי הם מאפשרים להם לא לדבר וזה מרגיש להם  –לאנשים מאוד מוחצנים 

ילדים שהאמיגדלה שלהם מגיבה יותר לגירוים חדשים הנטייה הטמפרמנטלית אינה ביישנות, אלא הנטייה להירתע מגירוים חדשים. 

 סביר יותר שיפתחו חרדה חברתית. 
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 גירושין :5יחידת לימוד 
 ברמת הלחץ שהם גורמים. 2הלפי המדד של תומס וריי גירושין נמצאים במקום  –קצת סטטיסטיקה 

גירושין מהווים תהליך מתמשך המערב שורה של גורמי לחץ שעלולים להשפיע על הילדים לאורך שנים: לפני הגירושין יש הרבה 

קונפליקטים, בזמן הגירושין יש אובדן ונטישה )אובדן הפנטזיה של ההורים המושלמים, אובדן ההורה שעוזב(, ירידה במשאבים 

ההורה, ההורה צריך לעבוד יותר שעות ויש לו פחות זמן ולכן פחות זמין רגשית, קשר מופחת עם ההורה השני, מערכות הכלכליים של 

 יחסים חדשות של ההורים, מעברי דירה ובית ספר. 

 

 שלבי הגירושין:

שמעוררים חרדה אצל  , שלב בו יש הרבה שינוייםאצל הילד גבוההלחץ המת בין מספר חודשים לשנה ואף יותר, רהשלב האקוטי: 

 תחושות שונות: בלבול, אכזבה, ויתור על חוקים ומנהגים קודמים.. הוא חווה הילד

הילד  וש תפקידים חדשים של בני המשפחה,גיביכול להימשך מספר שנים, צריך לבצע תקופת הסתגלות ראשונה:  -שלב הביניים

התנסות במצבים חדשים מלווה בבלבול מחד ובניסיון ורח חיים.ילדים, שינוי בא-מתבצע שינוי ביחס הורים מסתגל למצב החדש:

 הסתגלות מאידך.

 (.היחסים ובכלל מבנה משפחתי חדש )אף נישואין מחדש מגובשים התפקידים, אורחות החיים, מערכות שלב ההתייצבות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עלייה בתגובות דיכאון, ירידה בדימוי העצמי, קשיי ריכוז, לא כל ילד ייפגע, אבל כקבוצה יש  ילדי גירושין מהווים קבוצת סיכון:

 עלייה בבעיות התנהגות, קשיים לימודים וחברתיים.

להורים גרושים נוטים לכמות בני זוג גדולה יותר, למתירנות מינית גבוהה יותר ולהתנסות מינית בגיל מוקדם יותר  בוגריםנמצא כי 

וכי הם מאופיינים בחרדות בנוגע ליחסים זוגיים ונישואין. הם חוששים מבגידה, מפגיעה ומנטישה בקשר קרוב, ועסוקים בבחירה 

 עויות שעשו הוריהם בעבר.זהירה של בן זוגם העתידי בכדי להימנע מהט

ההשלכות הגירושין מקבלות משנה תוקף אצל הילדים בשל משימות התפתחויות אותם הם צריכים לעבור. לא זו בלבד  ▪

 שישנם קשיים רגילים בביצוע משימות ההתפתחות, ישנם גם הקשיים בעקבות הגירושין. 

 

 השונות: להלן השפעת הגירושין בגילאים שונים בהתאם למשימות ההתפתחות

 גיל שנתיים: –לידה 

 יש לילד חוויה של מתח ואי נעימות בבית מבלי שהילד יודע למה לשייך את זה. 
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, בסיסיים משמעותיות, דרך סיפוק צרכים )התקשרות( בדמויות הבסיסי האמון את רוכש הילד בו השלב זהו משימה התפתחותית:

 הפיזיים לצרכיו רבה לב תשומת מההורים דורש הילד בו מאוד תובעני שלב זהו. מראש לצפותה שניתן קבועה שגרה של קיומה לצד

 . והרגשיים

 בעיות אפשריות:

 אחרים אנשים עם קשרים ביצירת יכולתו על ומשפיעה הילד של הנפשית בהתפתחותו לפגוע עלולה אלו בצרכים פגיעה. 

  להגיב בחוסר שקט וברגישות יתר. מגיב למתח שהוא מרגיש ועלולהוא צעיר מידי כדי להבין מה קורה. הילד 

חוסר יכולת לסמוך על אחרים. זה נכון ו. ם, ה של חוסר אמון בסיסי בעולחוויתיהיה לו לילד וזמינות במידה ולא תהייה היענות 

חסר שילדים לא זוכרים בגיל הזה אבל לפעמים עדיף שהם יזכרו ויצליחו לשייך את זה לסיטואציה ולא ירגישו שהם נולדו לעולם 

 אמונה.

 ההורים צריכים להיות מודעים מאוד לצרכים של הילד!

 גיל שנתיים עד גיל חמש:

 אם. הקרובה סביבתו את ולחקור לגלות ומתחיל מתהלך כבר הילד. והמיניות הסביבה בחקר מאופיין זה : גילמשימה התפתחותית

רק שאני מרגיש שיש שם מישהו שיגן עלי וישמור . סקרנות ויגלה יעז הוא, מהם מתרחק הוא בעוד לו יחכו שהוריו ביטחון חש הילד

עלי אני אעז להתרחק, שאני מרגיש שאין לי את המישהו הזה הילד ייצמד לדמות הנשארת ולא לפתח את השריר של ההתפתחות 

 והסקרנות על מנת לשמור על צד בטוח.

 בעיות אפשריות 

 ילדים בשלב הזה הם מאוד אגוצנטריים החוויה היא שכל דבר שקורה קשור שמריו:  על ויקפא ליזום ימאן הוא, חושש הילד אם

 אליי, אם ההורים מתגרשים הילד יכול לחשוב שזה בגללו.

  בגלל החשיבה הזאת של המחשבות שלי יכולות להתגשם הילדים יחושו תחושה שהם יכולים לתקן כי ההורים התגרשו בגללם ואז

 רים יחזרו ושזה לא קורה הילדים ימצאו במצבי משבר.הם יהיו סופר ילדים טובים כדי שההו

  ,נמצאים בתהליך פיתוח רמות גבוהות יותר של מיומנויות חשיבה. הם יכולים להיראות די מתוחכמים, במיוחד מבחינה מילולית

 ועדיין הם מתקשים להבחין בין דמיון למציאות. עבורם, חלומות יכולים להתגשם, כמו גם מחשבות, רגשות ומשאלות. 

 אותם אוהב אינו הורה שאותו וחוששים ההורים מאחד להיפרד רצון חוסר חשים, גירושין המושג את מבינים אינם הם. 

 ."יכולים לחשוב שהם אשמים, או שהם יכולים לתקן את המצב אם יהיו "טובים 

  יחוו חרדת נטישה קשה מלווה בבלבול, עצב, כעס ופחד. כתוצאה מכך יכולים לחוות רגרסיה ושינויים בדפוסי שינה, אכילה

 ודיבור.

  שנים: 12עד  6יסודי: גיל בית ספר 

חשיבות העבודה היצרנית הילד בבית הספר היסודי נמצא במסגרת לימודית וחברתית. הוא מתחיל להבין את  :משימה התפתחותית

. תקופת הלימודים מאופיינת בהישגיות וברכישת ערך עצמי, ועל ההורים לסייע לילד לפתח מיומנויות באפיקים שונים ותוצאותיה

 ולספק לו כלים להצלחה בהם. 

 ,דימוי עצמי נמוך, חוסר ביטחון, בושה, התרחקות מחברים.ירגיש כישלון יחוש רגשי נחיתותהילד אם  :יותרבעיות אפש

  ילדים בגילאים האלה נוטים לתפוס את העולם בשחור ולבן, טוב ורע, ולכן הם נוטים להיות שיפוטיים כלפי אחד ההורים ולהגיב

 בהתרחקות ממנו. 

 .העולם החברתי שלהם מרכזי, ולכן הם עלולים להתבייש במצב המשפחתי החדש 

 נו לנקוט עמדה, הוא עלול לבחור באחד ההורים ולהגיב כאשר רמת העימות בין ההורים גבוהה, והילד מקבל מסר כי מצפים ממ

 בהתרחקות ובכעס כלפי ההורה השני.

  ך של הסתה ושטיפת מוח של יהיא תופעה בה ילדים מגיעים לנתק מהורה אחד )הורה מנוכר(, תוך תהלתסמונת הניכור ההורי

   ההורה )הורה מנכר(, כאשר אין צידוק לכך.

 כפייתי בגינוי ההורה השנוא והמנוכר ובהאשמות כלפיו... ניסיונות התקרבות של ההורה השנוא  בתסמונת הזו הילד עסוק באופן

ברגשותיהם כלפי ההורים. אחד  splitנתקלים בתגובות בוטות מאוד: הילד צורח, מקלל, יורק ובועט... אצל ילדים אלה קיים 

 ההורים הוא טוב באופן מוחלט והשני הוא רע באופן מוחלט .

  לא ניכרים סימנים של מצוקה כלפי חוץ, לעיתים המצוקה נחשפת דרך התנהגות הילד ולעיתים בדרך השתיקה: חלק לעיתים

מהילדים מסרבים לשתף פעולה ולשוחח על הנושא ומסתגרים בתוך עצמם. במקרים אחרים הם מביעים את כאבם בבית הספר, 

 בירידה לימודית או בגילוי הפרעות התנהגות. 
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 הבדלי מגדר: 

 נוטים להתנהגות מרדנית ואינם נוטים לחפש אחר עזרה.  הבנים 

  נוטות לפתח סימפטומים פסיכוסומאטיים וחלקן הופכות להיות "ילדות הוריות", משתדלות לא להכביד ולהיות "ילדות הבנות

 טובות".

  :12-16גיל ההתבגרות: 

להחליף את הזהות הילדית לזהות של בוגר ולגבש את אישיותו וזהותו המינית. קבוצת בני גילו משמעותית  משימה התפתחותית:

עבורו וחשובה לו. הילד צריך להיות פנוי רגשית ומוכן לעבור את הסערות של השלב המבלבל הזה, כדי להפוך לבוגר הנאמן לעצמו, 

 עם האחר.לעקרונותיו ולזולתו, אשר יכול ליצור קשר אינטימי 

 בעיות אפשריות: חוסר פניות רגשית לבצע את התהליך. יכול להתבטא בפריצת גבולות ומרד או לקיחת תפקיד של מבוגר.

 ש את זהותו ולפתח נפרדות מהוריו.גירושין בגיל ההתבגרות תופסים את הילד בשלב בו הוא צריך לחפש את עצמו, לגב 

  .העיסוק בגירושי ההורים מפריע לו לבצע תהליכים אלו הואיל והוא גוזל ממנו את הפנאי להתעסק בעצמו 

 .עולות תחושות של כעס עצום על ההורים 

 .המאבקים בין ההורים יכולים לגרום לחוסר רצון של הילד להתקשר עם בני זוג ולפתח קשר אינטימי 

 שנים 25 -18בגרות צעירה:  

 : המשך תהליך הספרציהיתמשימה התפתחות

 האצה בתהליך העצמאות , התנהגויות מסוכנות )אלכוהול,סמים,מין( לאלחוש הרגש.  בעיות אפשריות:

 .עזיבה מוקדמת של המשפחה כדי להימנע מקונפליקט 

 

 האם יש גיל ש"עדיף" להתגרש? 

. מתבגרים הם בעלי בגרות חברתית כתוצאה מגירושיןמתבגרים הינם בסיכון גבוה יותר לבעיות הסתגלות חלק מהחוקרים מצאו כי 

וקוגניטיבית גבוהה יותר, ועל כן הם עלולים לחוש קונפליקט נאמנות גבוה יותר ולהיות בעלי פוטנציאל גבוה יותר לפרנטיפיקציה על 

 ידי הוריהם.

ופיינים בחשיבה אגוצנטרית וקונקרטית, ילדים מאילדים צעירים פגיעים יותר להשפעות הגירושין. חלק אחר של חוקרים טוענים כי 

וזו פוגעת בהבנתם הריאליסטית של סיבות והשלכות הגירושין. הם חווים חרדת נטישה גבוהה יותר, נוטים להאשים את עצמם 

 בגירושין, בעלי פנטזיות על איחוד ההורים, ופחות מסוגלים להשתמש בקבוצת השווים בכדי להתמודד עם הגירושין.

 

 המעבר לבגרות  ארוכות טווח:השפעות 

 " אשר מתגלים אצל בוגרים להורים גרושים שנים לאחר הגירושין בפועל, סימפטומים רדומיםבעקבות מחקרים ארוכי טווח על ,"

 , אשר מתחיל עוד בזמן הנישואין ונמשך זמן רב לאחר מתן הסכם הגירושין. בגירושין משבר מתמשךהתפתחה הנטייה לראות 

  ,הגירושין הם טראומה עבור הילדים, אשר מהדהדת גם אל בגרותם.במובן זה 

  :ממצאים מחקריים

הישגים לימודיים נמוכים יותר, הישגים תעסוקתיים נמוכים יותר )פחות עבודות 

יוקרתיות( , הכנסה נמוכה יותר, יותר בעיות בריאותיות )סכרת, לחץ דם(, יותר התנהגות 

 בעייתית )שימוש באלכוהול וסמים בגיל מוקדם יותר( 

וכה, האשמה עצמית ערכה עצמית נמוכה, תחושת מסוגלות עצמית נמ דימוי עצמי נמוך:

 גבוהה, הרגשת שאני פחות שולט על תוצאות מעשיי. 

: שיעור גבוה של סימפטומים דכאוניים, חרדיים. גםאם כלפי חוץ חלק מילדי רווחה נפשית

 הגירושין מראים חסינות, רמת המצוקה הפנימית נשארת לאורך זמן. 

בחוסר אמון וחרדות בנוגע  ,יות עקב סגנון קונפליקטים בעייתיקשיים בזוג ,יעילים לאכישורי פתרון בעיות  :יכולות בינאישיות וזוגיות

בחירה זהירה של בן זוגם העתידי בכדי להימנע מהטעויות שעשו הוריהם ומבגידה, מפגיעה ומנטישה, חשש חסים זוגיים ונישואין. לי

עמדות פסימיות ביחס לסיכויי ההצלחה של נישואיהם  בעבר. 

ם, אך בעלי עמדה חיובית יותר כלפי גירושין, שלהם בבגרות

ורואים בהם כפתרון לגיטימי לבעיות בחיי הנישואין, והם אכן 

  מתגרשים יותר.
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, רבים מהנבדקים תיארו את עצמם שנים לאחר הגירושין 10

כ"ניצולים", ודיווחו כי הגירושין השפיעו על מהלך חייהם באופן 

ים לגבי המריבות בין הוריהם, וחוו משמעותי. הם נשאו זיכרונות קש

תחושות של חסך וצער על כך שנמנעה מהם ההזדמנות לגדול במשפחה 

 שלמה. 

על אמביציה נמוכה, חוסר במטרות  -בכניסה לבגרות הצעירה, כמחצית מהנבדקים היו מודאגים, תת הישגיים וכועסים. חלקם דיווחו 

 מוגדרות ותחושת חוסר אונים 

, רבים מהם ביטאו חוסר מוכנות ליחסים בוגרים, תחושות מתמשכות של בדידות ועצב, חשש מנטישה, בגידה ושיןשנה לאחר הגיר 25

  ודחייה.

 למה?

  אנשים לומדים תבניות חדשות של התנהגות על ידי צפייה באחרים כמודל להתנהגות, גורסת כי  –תיאורית הלמידה החברתית

  ידי האחר.ועל ידי חיקוי של התבניות המוצגות על 

המסתמכים על תיאוריה זו, גורסים כי בהשוואה לילדים להורים נשואים, ילדים להורים גרושים, ובמיוחד בנות, חוקרי גירושין 

בנות להורים גרושים נחשפות למודל אלטרנטיבי של אישה בוגרת,  נחשפים למודל הורי שונה ביחס לערכי משפחה ותפקידי מגדר.

ואכן בנות להורים גרושים דיווחו כי הן מעוניינות להתרחק  הכולל דגש רב על עבודה וקריירה, ודגש נמוך יותר על זוגיות והורות. 

 צמאית כלכלית, ולא של אישה נשואה.מהמודל של אמותיהן לפני הגירושין, וליצור זהות הפוכה מזהותה של האם: זהות של אישה ע

  גירושי הורים אינם מהווים אירוע יחיד, אלא תהליך מתמשך המתחיל עוד לפני הגירושין,  - מודל גורמי הלחץ המצטבר

 כשההורים עדיין חיים יחד, וממשיך זמן רב לאחר שהגירושין עצמם מסתיימים. 

לחץ, המהווים נטל על כמות המשאבים הרגשיים המוגבלת של הילד וגוררים  תהליך הגירושין מעורר ומכניס לפעולה שורה של גורמי

בניגוד לאמרה " מה שלא הורג מחשל", יש הטוענים כי מה שלא הורג פוצע ופוגע ולכן גורם לבעיות   פגיעה בפיתוח מנגנוני הסתגלות.

 מצטברות. יש לנו כוחות מסוימים שמתדלדלים עם הזמן.  

ומודל המתח  .הם משבר מני אליו הילדים מסתגלים, כתלות ברמת המשאבים , רובם יחזרו לתפקוד נורמלי()גירושים  מודל המשבר

)גירושין הם תהליך המערב מחיל ולחצים כרונים שאינם מתפוגגים מיידית ועלולים להמשיך שנים לאחר האירוע. ילדים לא  הכרוני

 הגירושין(רווחה נפשית שאפיינו אותם לפני \יחזרו לתפקוד נורמלי

 מרבית המחקרים תומכים במודל המתח הכרוני. הפגיעה במנגנוני ההסתגלות אינה פוחתת עם הזמן אלא אף גדלה. 

  באמצעות אינטראקציות חוזרות והנשנות עם דמות ההתקשרות, התינוק יוצר ייצוגים מנטליים  -תיאורית ההתקשרות

מודלים אלו באים לידי ביטוי כדפוסים של ציפיות,  העצמי ושל האחר. שנקראים "מודלי עבודה פנימיים" הכוללים ייצוגים של

  ."סגנונות התקשרותצרכים, רגשות והתנהגויות חברתיות, המכונים "

דפוסי  סגנונות אלו מתארים הבדלים בינאישיים יציבים וגלובליים בנטייה לחפש תמיכה רגשית והרגעה מדמות ההתקשרות העיקרית.

בינקות, נמצאו כיציבים לאורך החיים, וכמאפיינים גם מבוגרים בהסתגלותם ובאופן התמודדותם במערכות ההתקשרות המתבססים 

  יחסים
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  נמצא כי אירועי חיים שליליים, כגון מוות של הורה או גירושי הורים בילדות, גרמו לשינוי של דפוס ההתקשרות הבטוח

 שנמצא בינקות, לדפוס שאינו בטוח בבגרות. 

 גירושין, אחת מדמויות ההתקשרות, שעמה הילד יצר "בסיס בטוח" של ביטחון ואמון, "הופרדה" מחייו  במקרה של

והפסיקה להיות זמינה כפי שהיתה בעבר. לפי תיאוריית ההתקשרות, משמעות אירוע הגירושין עבור הילד היא "אפיזודת 

נוטים לחשוב כי ההורה ויתר עליהם בעזיבתו, וכי  פרידה" בעלת אופי מוחלט. ילדים מאופיינים בתפיסה אגוצנטרית, ולכן

 הם אלו שאשמים בגירוש.

  שגירושי הורים בילדות או בגיל ההתבגרות מתקשרים עם דפוסי התקשרות לא בטוחים בהמשך החיים. ואכן נמצא 

 

  אבל האם רק לרעה? –גירושים משפיעים על ילדים 

חיים של כל בני המשפחה, בשל המעבר ממערכת משפחתית קונפליקטואלית לעיתים, הגירושין מהווה הזדמנות לשיפור איכות ה

 למערכת יציבה ורגועה יותר.

, כאחד מתוצריו )היכולת להסתגל ולהתגבר על קשיים( בחוסןהתפיסה המתייחסת לגירושין גם כהזדמנות לצמיחה אישית מתמקדת 

 האפשריים של משבר הגירושין. 

( המבוסס על מחקר איכותני, הבוחן 2011שם הילדים' )"בדוקטורט, אותה עיבדה לספר הנקרא אבידן כתבה עבודת -דורית אלדר

שהוריהם התגרשו  20-25צעירות וצעירים בני  23באמצעות ראיונות עומק. סיפורי החיים של של ילדים לגירושין תפיסות אישיות 

 ועד הבגרות הצעירה. בילדותם ומשקפים את הבנתם לגבי השלכות הגירושין על חייהם מילדותם

 היא זיהתה שלושה דפוסים שבהם ילדים מתמודדים עם הגירושים של הוריהם: חוסן, הישרדות ופגיעות. 

  .חוסן: תפיסה של הגירושים כתחילתו של תהליך צמיחה, השתנות והתחזקות 

 זה. הישרדות: הדחיקו בזמן אמת כל מה שקשור לגירושים, וכיום כמבוגרים הם מתחילים לעסוק ב 

 .פגיעות: יש כאלה שמאשימים את הגירושים בכל. כל קושי רגשי או תפקודי נראה בעיניהם כתשלום על הפרידה של הוריהם 

 היא מצאה מספר פרמטרים המאפשרים חוסן: 

 החשוב ביותראיכות הקשר נמצאה כגורם  עם ההורה בעל המשמורת, כאשר ההורה ממשיך להיות "הורה":קשר הורי טוב  .1

 המשפיע על חוסנם של ילדי גירושין. 

 יחסים סבירים ואף טובים עם ההורה הלא משמורן. .2

 קשר משמעותי עם מבוגר: לא חייב להיות בן משפחה אבל יש עדיפות לכך שזה יהיה אחד משני ההורים.  .3

 כוחות ומשאבים פנימיים, כוחות אגו.  .4

 משאבים חיצוניים.  .5

 

 

  אצל ילדים: תפיסת המוות: 6יחידת לימוד 

 מוות כטאבו: מדוע הוא נחשב ככזה?     

  בחברה המערבית המודרנית קיימת נטייה להימנע מלדבר על נושא המוות. קיים מעין טאבו חברתי ונראה כי כיום קל להורים

 שים מתים. לדבר על הילדים על מקור החיים ולהסביר איך תינוקות נולדים, יותר מאשר לדבר איתם על סיום החיים ואיך אנ

למרות שכיום נעשים ניסיונות להתמודד עם רוב המצבים שיהיה עלינו להתנסות בהם: לקראת נישואין, לקראת לידה, לקראת 

 אין שום הכנה למשימה האוניברסלית והבסיסית ביותר: העימות עם מוות ושכול. –הורות, הכנה לכיתה א', הכנה לפרישה 

תקשורת עתירה בזוועות, משחקי מחשב מלאים באלימות והרג. מצד שני, חלו שינויים ערכיים  -מצד אחד, פורנוגרפיה של מוות

 בתרבות שמקשים על היחיד להתמודד בצורה הולמת עם זוועות ומוות:

 , אשר סיפקה משמעות ומערכת מורכבת של טקסים וסמלים.המערכת הדתיתאבדן החשיבות והמרכזיות של  •

"המסר המרכזי של הפילוסופיה בחמישים שנותיה האחרונות בכלל, ואחד מעיקרי  - מהחברהמצבי חולי וחולשה מורחקים  •

מודרנית, הוא חוסר היכולת להשיג את הידע הברור והוודאי על אודות עצמנו והעולם הסובב אותנו." -השקפת עולמנו הפוסט

התערערה מאושפזים בבתי חולים או  אנשים שבריאותםכיום (. 69(: עמ' 2003)מיטשל ב"תקווה ופחד בפסיכואנליזה" )

תפיסה של מוות זה משהו מאוד תרבותי וחברתי, לא בכל התרבויות זה במוסדות שיקומיים, וזקנים מצטופפים בבתי אבות.  
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נתפס כמשהו זר ועצוב כי הוא נוכח בחיים ולכן פחות חוששים ממנו. כאשר לא נחשפים למוות בכלל אנו חווים אותו כזר 

  וכואב יותר.

לצד תרומתם . את העתיד ותכל הסיסמאות שהמחשבות שלנו קובע : "חשוב טוב יהיה טוב"טרור החשיבה החיובית •

המבורכת, טרנדים של "חשיבה חיובית" עלולים להיתפס כמתן לגיטימציה להימנעות מהבעת רגשות מעיקים ומדיון גלוי 

)"איך הקידום  ה ולהדחקה של מצבי מצוקה נפשית.שאלה תורמים להכחכובעים ממצוקה נפשית. טרנדים בהלכי רוח שנ

בחיינו אומרים לנו להתחבר  (Bright ,2009־sidedחסר הרחמים של חשיבה חיובית מחליש את אמריקה" ברברה אהרנרייך, 

 לאנשים חיובים ולהתרחק מהשליליים. 

o :האמת היא שהסרטן הוא הדבר הטוב ביותר שקרה לי מימי. אני לא יודע מדוע חליתי, אך  דוגמא לחולי סרטן שהחלימו"

המחלה עשתה לי שירות נהדר ולא הייתי רוצה לוותר עליה. מדוע ארצה לשנות, ולו ליום אחד, את האירוע החשוב ביותר 

  והמעצב ביותר של חיי". 

פורייה להדחקה מואצת של פחד מהמוות ואיתו תעשיית  , שהתפתח בעשורים האחרונים, מספק קרקעמדע העתידנות •

התקדמות המדע מאפשרת להחזיק אדם בחיים גם לאחר  .והארכת החיים , שמבטיחה את עצירת ההזדקנותאייג'ינג-אנטיה

שעבר מוות מוחי או שלבו פסק מלפעום. למה אנחנו לא עוצרים ושואלים את עצמנו האם שווה להאריך את חייו של אדם 

  ?סובל

 בישראל יש הוספיז בית )לא נפוץ( הנועד להקל על הסבל ופחות לטפל במחלה, מיועד לחולים סופניים.  -

רה, לפי טשחלתה בסרטן ונפ 14מעלות בחורה בת  196לפני שנתיים אושר בבית המשפט להקפיא בטמפרטורה של מינוס  -

 בקשתה, מתוך חשיבה שבעוד כמה שנים ימצאו תרופה לסרטן ויוכלו להפשיר אותה ולהחזירה לחיים. 

 

 תפיסת המוות אצל ילדים:

שאלת המוות מעסיקה ילדים עוד בהיותם צעירים, וכבר בגיל הגן מתגבשת אצלם תמונה של המוות שאומנם אינה בוגרת אך אינה כה 

 ם מבוגרים לחשוב.מוטעית ומסולפת כפי שנוטי

 :שלוש רמות עיקריות של מעורבות: שכל רמה משפיע על ההתעסקות של המוות

כמו שאילת שאלות, תהיות ומחשבות, היכולות לנבוע בין היתר : התעסקות כללית בנושא המוותרמת מעורבות ראשונה:  .1

 רוב הילדים חווים את זה. (.ו'זיכרון, וכות בחיה שמתה, יום מחשיפתו של הילד למוות באופן עקיף )כמו למשל היתקל

)כמו למשל מכר רחוק שנפטר(, כאשר מעבר : ברמה האישית אך לא הקרובה ביותר מפגש עם המוותרמת המעורבות השנייה:  .2

לשאלות ולמחשבות עשויות להתעורר אצל הילד רגשות חזקים, אם בגלל היכרות מרוחקת עם הנפטר או אם בגלל הכרות אישית 

 אבל.עם המת

)אחד ההורים,  בו הילד נפגע באופן ישיר ממותו של אדם משמעותי בחייו : רמת מעורבות ישירה רמת המעורבות האחרונה: .3

 (.אח/ות

  המוות מערב היבט קוגניטיבי ורגשי:עיבוד מושג 

וא הולך, האם הוא יחזור וכדומה. מהו המוות, מה קורה למת, לאן ה -בהבנת העובדות הקשורות במוות  עוסק ההיבט הקוגניטיבי

 ברגשות העולים בהתמודדות עם המוות, כמו מה מרגישים כשמשהו מת? מי אשם במוות? עוסק ההיבט הרגשי

 :מושגים קוגניטיביים ההכרחיים לתפיסת מושג המוות

 :בגיל צעיר חווה זה הכרחי לתפיסה של המוות,  הווה אל העתיד בצורה חד כיוונית.הבנת הזמן כזורם מן העבר דרך ה מושג הזמן

הילד את הזמן כמחזורי: מחזורי רעב ושובע, שינה וערות, יום ולילה. מתוך כך ילדים רבים מגיעים למסקנה המוטעית כי גם 

 המוות והחיים יש בהם יחס של מחזוריות, שאחרי המוות מגיעה לידה נוספת.

 כדי שתהיה הבנה שמשהו קיים למרות שהוא לא קיים מולי ולא נראה לנגד אליי, כלומר ה :וקביעות האני קביעות האובייקט

משמעות רגשית לפרידה מאדם צריך להיווצר קשר קבוע עימו. לשם כך צריך להתפתח ייצוג תודעתי קבוע של אנשים ודברים 

 הוב את אמא גם לאחר שהיא מתה.שאפשר לא חוד'.( 18-24והמוות )בעולמו של הפעוט, על מנת להבין בהמשך את מושג הפרידה 

 :)קביעותם של עצמים ואנשים בעולם וקביעות האני הם מושגים המתפתחים במקביל ומקיימים  הזהות העצמית )קביעות האני

יחסי גומלין. לפני שהילד תופס עצמו כקבוע ונפרד מהדמויות המטפלות בו, אין הוא יכול לתפוס את משמעות הפרידה מהן, או 

 קיום של העצמי או של הזולת.-לאי את האפשרות

 :כלומר אם יש  משקף את ההבנה שאותה כמות של נוזל המועברת לכלי בעל צורה שונה שומרת על כמותה. חוק שימור הכמות

בוהה יותר היא הכוס בעלת כמות ם לחשוב שהכוס הגכמות היא אותה כמות, ילדים עלוליכוס רחבה וכוס צרה וארוכה עדיין ה
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ילדים שלא רכשו הבנה זו מתקשים להתייחס ליותר מממד אחד בשיפוט  . יש צורך בהבנה כי הכמות נשמרת!יותר ים הגדולההמ

 המציאות, אדם גבוה יותר למשל ייתפס כזקן יותר, אדם שמשנה את מקומו ומוצא מקברו יפסיק להיות מת, ויהפוך לחי.

  :של רצף הגיוני ביניהם ושל סיבה ותוצאה. חשיבה סיבתית הו, משהו גורם למשתפיסה של יחסים בין אירועים, הבנת סיבתיות

 עלולה לגרום למוות )"חשיבה מאגית"(.שלו לקויה יכולה לגרום לילד להאמין כי התנהגות או מחשבה כלשהי 

 :לבים על מנת להבחין בין חי לדומם נחוצה חשיבה הגיונית. ילדים עוברים שהבנה של מה זה חי ומה זה לא חי,  הגדרת החיים

התפתחותיים ביכולת להגדיר חיים, החל מחשיבה אנימיסטית, המייחסת חיים לכול דבר )למשל, לעצמים דוממים(, דרך חשיבה 

המזהה חיים עם תנועה )ייחוס חיים לכול מה שזז(, לחשיבה המזהה את החיים עם מה שנע בכוחות עצמו, עד להבנה הבוגרת של 

 החיים כתהליך ביולוגי.

 ההתפתחות השפתית עוזרת לגבש את החשיבה ולהפוך אותה למופשטת  ה, אוצר המילים והחשיבה המופשטת:התפתחות השפ

והגיונית יותר. כך גם עולם החוויה והרגש מתגבש, מתארגן והופך מובן יותר. דרך תהליכים של התאמה והטמעה )כפי שנוסחו ע"י 

 העולם וחווה אותו.פיאז'ה( מורחבות הסכמות החשיבתיות בעזרתן תופס הילד את 

 

 שלבי תפיסת המוות מתוך תפיסת העולם הקוגניטיבית התפתחותית

 בספרות המחקרית העוסקת בהתפתחות הקוגניטיבית, ישנה הסכמה כללית על שלבים התפתחותיים הקשורים להבנת מושג המוות

 . לא כולם מסכימים על אותם גילאים

 שלבים אלו מאופיינים על פי ארבעה מושגים בסיסיים של תפיסת המוות אצל ילדים: 

הבנה שהמת לא  המוות זה משהו חג כיווני, מישהו מת הוא לא יחזור יותר. חוסר היכולת לחזור אחורה. -אי הפיכות המוות .1

הבנה זו מאפשרת את תחילת תהליך האבל  ישוב לחיים, ולא יחזור לעולם )בניגוד לנסיעה או מילואים(. בעת אבל אישי, השגת

 ומאפשרת בעתיד לילד לארגן מחדש את חייו.

מה שקיים באדם מוות זה דבר סופי, מי שמת לא יחזור יותר, לא ירגיש יותר, לא יכול לכאוב לאדם המת, כל  -סופיות המוות .2

אינו נושם, אינו סובל, אינו מרגיש. ההבנה החי אין יותר למת. הבנה שהמת איננו חי, ולא מייחסים לו תכונות של חי: הוא 

הזאת חשובה כי ילד שאביו מת ומקבל את סופיות המוות, מבין שאינו צריך להמשיך לקיים יחסים רגשיים עם אביו המת כמו 

שקיים עם אביו החי. הבנה זו תאפשר לו בעתיד לקיים קשר רגשי עם אנשים אחרים, כמו למשל בן זוג חדש של אימו, בלי 

 רגיש שהוא "בוגד" באביו.לה

וות )מחלה, זקנה, . ההבנה למה התרחש המא חולה, כי הוא זקן, כי הוא נפצעיש סיבה ותוצאה, אדם מת כי הו -סיבתיות המוות .3

עוזרת לעיבוד הרגשות העולים בשלב השני של האבל וכוללים כעס, אשמה, האשמה, חרדה. הבנת סיבת המוות יכולה  תאונה(

 להקל על עיבוד רגשות אילו ולמנוע רגשות אשם העולים בילד.

ף כולם המוות זה חלק מהחיים, כולם מתים בסוף. הבנה שמוות הינו תופעה טבעית, "חלק מהחיים", ושבסו  -הכרחיות המוות .4

לא  -לילד לקבל רגשית את סיבת המוות ומקלה על תחושת השוני והבדידות   מתים, רק הנסיבות והזמן משתנה. הבנה זו עוזרת

 רק לו מת מישהו יקר לכולם זה יקרה בסופו של דבר.

 השלבים הם כרונולוגיים ובכוונה בסדר הזה..

השלבים, קצבם והתפתחותם בגילאים השונים. כאשר השלבים של  בין החוקרים והקלינאים מתנהל ויכוח חריף בעניין מהות 

 המשגת המוות מתפתחים בתנאים לא קיצוניים )לא תחת איומי התקפת טילים וטרור מתמשך(. ניתן להתייחס לשלבים הבאים:

 4-3עד גיל  –שלב ראשון 

שלב  הקוגניטיביים והשכליים הדרושים להבנה כזאת.הילד מתקשה להבין את המושגים של אי הפיכות, סופיות. עדיין אין את הכלים 

 טרום מושג המוות:זה מתאפיין בחוויות שונות המתרחשות בחייו של התינוק, אשר מניעות אותו להבנת 

 הילד תופס את הוויית השינה כ"לא להיות" אל מול הערנות  /הכרת הילד את עצמו במצבי ההוויה השונים שבין ערות לשינה

ניתן לראות ביטוי לתפיסה חלקית של מצבי ההוויה השונים אצל תינוקות באמצעות משחק "קוקו" המתאפיינים  שהיא "להיות".

 בהיעלמות זמנית.

  חוויית ההיפרדות שהילד חווה מקרובים לו בחיי היום יום, למשל הפרידה מההורים בלכתו אל הגן, מהווה בסיס להמשגה

ין מושג קוגנטיבי להבין שום דבר שקשור למוות אבל נוצר  בסיס רגשי לחוות בגיל הזה לילדים א מאוחרת יותר של המוות.

 פרידה/ העלמות של מישהו משמעותי ולשרוד אותה.

 .התבוננות החוצה בטבע או בדומם  

 .אוטו "שמת"דיבור על  תגובות של שוק וניסיון להבין ולהחיות חיה מתה.עיסוק בניסיון להדביק עלה שנשר, תצפיות על ילדים: 

 משחקים שבהם הורגים.משחקים ב
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  ובחירה בהתנהגויות שיאפשרו לו לעשות זאת המת יחזוראחת התופעות המקובלות בקרב ילדים צעירים היא הציפייה כי ,

 )השארת דלת פתוחה, קריאה בשמו, חזרה על טקסים שנערכו כשהיה בחיים וכו`(. 

   5-4 החל מגיל  –שלב שני 

של שני תתי המושגים המרכזיים הראשונים הקשורים למוות: אי הפכיות המוות  הילדים הבנה חלקיתתגבשת אצל מ 4-5בגיל 

וסופיות המוות. הם יודעים לציין מהן הסיבות למוות )מחלה, מלחמה, תאונה(. אולם בגיל זה, עדיין התקשו מרבית הילדים להבין, 

 כדומה. שהמת אינו מרגיש, אינו סובל כאב, אינו רואה, אינו שומע ו

נמצא כי ילדים בגיל זה רואים במוות, מבחינה מסוימת, מעין סוג אחר של צורת חיים. "למות" בעיני הילד פירושו לחיות בתנאים 

אחרים. המוות לא נתפס עדיין כישות סופית בלתי חוזרת לגמרי, אלא כמצב חלופי וזמני. למשל, הילד תופס בשלב הזה את המת כמי 

 שהולך לישון.

 בגילאים אלה, נוהגים להעניק למתים תכונות חיות, גם כשהם מבינים כי מוות וחיים הם הפכים. ילדים

 9-5החל מגיל  –שלב שלישי 

 יותר בשלבים של היסודי. 

הילד מגיע להפנמה של שני תתי המושגים הראשונים: אי ההפיכות והסופיות אשר בשלב הראשון היו מובנים חלקית. בשלב זה 

מתחילה גם הבנה של שני תתי המושגים הנוספים: סיבתיות המוות והכרחיות המוות. בשלב זה מתקשה הילד לקבל ולהבין מוות 

או שאחים לים ספק בכך שההורים שלהם עד כדי כך שילדים בני שש או שבע עדיין מטיכשזה מגיע אל הילד זה כואב כלומר,  אישי.

 שלהם ימותו.

מחקרים מראים כי ההכחשה למוות נובעת מפגיעות רגשית גבוהה של הילד להכיל רעיון מופשט זה, אשר מתפתחת ומגיע להכרה 

 מלאה בשלב מאוחר יותר בחיים.

 ואילך 9גיל  –שלב רביעי 

 ואילך.. 9טוען שרוכשים את זה יותר מאוחר ויש תאורטיקנים שטוענים שזה יותר מוקדם אבל כעיקרון יש הסכמה לגבי הגיל פייאגה 

הגדול  . רובםשל כל המושגים שלו יש תפיסה נכונה ומציאותית של מושג המוות ד'(-יסודי + )ג' -למרבית הילדים בגיל בית ספר

בלתי נמנע ואוניברסאלי. הם מבינם את המוות כתהליך פנימי, הכרחי, הקשור בחוקיות מסוימת מבין, שהמוות הוא סופי, אינו הפיך, 

  שהיא מעבר לשליטת האדם. בגיל זה מתחילים הילדים להשתמש בהסברים ביולוגיים למוות "מתים כשהלב מפסיק לעבוד".

חת עשרה, שבו הילד כבר מפתח את כל ההמשגות גם לגבי שלב זה אין תמימות דעים מהו הגיל המדויק, בטווח הגילים תשע עד א

בגיל זה יהיו לילד  -הקשורות למושג מוות. פיאז'ה סבר שכדי להתמודד עם המוות צריך להגיע לגיל עשר או אחת עשרה. לשיטתו, רק 

 ים להבנה הגיונית של חיים ומוות.מספיק כישורים אינטלקטואליים הנחוצ

לדוגמא בישראל ילדים  ושפעת מנסיבות החיים של הילד ומרמתו הקוגניטיביתהבנת מושג המוות מתפתחת עם הגיל ומ 

 . ישראלים תופסים הרבה יותר מהר ונכון את מושג המוות בשונה מהילדים בארצות הברית.

ומצאה כי ילדי גן בישראל מקדימים בהרבה ילדים באותו גיל תפיסת המוות אצל ילדים בישראל סמילנסקי בדקה את נושא  

בהמשגת המוות. וכי ילדים בישראל מבטאים מוקדם יותר אספקטים של תפיסת מוות שבוטאו אצל ילדים בארה"ב  מחו"ל

ואנגליה רק בגילאים מבוגרים יותר. ילדים בישראל כמעט לא מציגים תיאוריים מסולפים למוות: מתים לא הולכים בלילה, 

 למוות. קשור לחשיפה תקשורתית ותרבותית שלדים אינם יוצאם מקברם.

אין בכך עדות לאי הבנת זה לא בעיה קוגניטיבית, כלומר לעיתים גם ילד גדול עשוי לשאול את אמו: "האם קר לאבא בקבר?"  

גם מבוגרים רבים המבינים את  מושג המוות מבחינה קוגניטיבית,  אלא הרבה מהשאלות מעידות על חרדות מפני המוות.

 מתחת לאדמה, בגשם ובחושך בבית קברות מרוחק.המוות, מצטמררים למחשבה שיקירם מוטל 

 : מבחינה רגשית ולא קוגניטיביתהמוות בגיל ההתבגרותתפיסת 

אחת התמות המרכזיות שמעסיקות  ול להיות גם יותר מוקדם.ואילך, יכ 12-עיסוק אינטנסיבי במוות מבחינה רגשית. בד"כ הכוונה ל

את המתבגרים היא מי אני, עיצוב זהות. פרויד דיבר על כוח המוות והחיים כמניעים את החיים, אז יחד עם "מי אני" עולה שאלת 

המוות. אני מתעסקת בעיצוב החיים תוך ניסיון להבין מהי משמעות החיים בשבילי ולכן גם מהו המוות. לא בהכרח באופן מודע אם 

תשאל מתבגר הוא יגיד שהוא חושב על מוות, אבל השאלה מי אני ומה אני היא ביחס לכך שיש סוף. לפעמים ילדים מתעסקים באופן 

 ספרים, שירים, סרטים, אומרים אני רוצה למות או אני לא רוצה למות.  -גלוי במוות

מבחינה  ות יש השפעה רגשית גדולה יותר .נחשב זמן שבו למתבגר יש תמונת עצמי פחות יציבה, כך שזוהי תקופה למוזה 

כפי שהמתבגר מנסה לתת משמעות לחייו, כך הוא מנסה לתת משמעות למוות. אם עד גיל ההתבגרות ניזון הילד מרצון התפתחותית, 

דו ערכית ההורים להביא אותו לעולם, בגיל ההתבגרות הוא "מחליט" לראשונה באופן עצמאי אם לחיות או לא לחיות, או לגבש עמדה 

 לנושא.
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בנית הזהות בגיל ההתבגרות מעוררת את שני הכוחות המנוגדים שפרויד דיבר עליהם: משאלת החיים ומשאלת המוות. האפשרות 

 שהמשאלה להרוס את עצמי, הנמצאת בכל אדם, מעוררת בקרב המתבגרים את החרדה ממוות. 

  עוברים ל שכיחה עם חרדה זו: הכחשה. כשזה לא מצליחההתמודדות ה. והקנטת המוות הכחשה התמודדויות שכיחות: 2יש :

התנהגויות הכרוכות בסיכון פיזי, המאפשרות "לרמות את המוות באופן סימבולי", ע"י  הקנטת המוות:. "הקנטת" המוות

פובית. איתגור -התנהגות קאונטר –התנסות בנטילת סיכונים, הפרט מדגים חוסר פגיעות פסיכולוגי ופיזי. הפלירטוט עם המוות 

 המוות, כשהישרדות היא בבחינת ניצחון על המוות.

 להם על המוות ולקבוצה אמרו להם לדמיין סיטואציה ש קבוצות קבוצה אחת 2יצרו : כונים מינייםמחקר בתחום של נטילת סי

תפעול בולטות המוות הביא לעילה ראו כי נתנו שאלון סיכון. ם רופא שיניים ואז לשני הקבוצות ענתנו סיטואציה לדמיין השנייה 

 . שלהם נתנו רופא שיניים. יקורתבנכונות להשתתף בפעילויות מיניות מסוכנות בהשוואה לקבוצת ב

  שנערך בישראל בקרב מתבגרים בחיפה ובירושלים נמצא כי אלו שנחשפו לאירועי טרור דיווחו על התנהגויות מסתכנות במחקר

כמו כן, חומרת ההסתכנות נמצאה קשרוה לרמה גבוהה יותר של חשיפה  לעומת מתבגרים שלא נחשפו לטרור. במידה רבה יותר

 הרבה פעמים שמישהו סביבך מת אתה רוצה להרגיש בחיים, רצון לחיות, יצירת משמעות לחיים לעומת המוות. לטרור.

 חווייתית -תפיסת המוות מבחינה רגשית

מדוע מגיבים ילדים למוות בצורה חזקה ובפחד, עוד בטרם רכשו הבנה בשלה ומגובשת של חיים איך תופסים מוות מבחינה רגשית? 

  ומוות?

 שניסו לענות על שאלה זו מתוך הבנת חיי הרגש של ילדים. לפי הסברים אלה פחד המוות הוא חלק מעצם  ותיאורטיקנים חוקרים

הקיום האנושי, ואינו בא בעקבות הבנה שכלית של משמעות המוות. כבר בחיי התינוק ישנן חוויות מחזוריות כמו שינה וערות, יום 

באופן כללי תיאורטיקנים וקלינאים אומרים שלא צריך להבין מה זה מוות, ברגע ין. ולילה, המכינות אותו לחווית הפרידה והא

שאנו נולדים מוטמע בנו פחד קיומי מהמוות, זה חלק מהקיום האנושי ולכן מגיל צעיר ילדים עוסקים בזה. גם אם לא מבינים את 

 זה  הם מפחדים מזה.

  של הילדים סבורים שפחד המוותייחסו לחוויה הרגשית של המוות, בניהם פרויד שהת מהגישה הפסיכואנליטית תיאורטיקנים 

מקורו בפרידה מההורים, שהם מקור הנחמה והביטחון. פחד זה נקשר לפחד מפני האינסטינקט התוקפני הלא מודע של הילד. 

שש בילדות מהמוות כלומר, החבתפיסתו האינטואיטיבית חושש הילד שביטויי התוקפנות שלו או מחשבות על כך יפגעו בהוריו. 

 הם בגלל שהמחשבות שלי התוקפנות שלי הכעס שלי יגרמו למוות של ההורים שלי.

כל צומת בחיים של פרידה מההורה מעלה מחשבות על המוות, החרדות מוות זה הביטוי לחשש מפרידה מההורים כלומר ילד 

תפיסה מעט אחרת רואה את פחד  מפרידה מההורים.שעוסק במוות הוא לא באמת עוסק במוות הוא פשוט מראה ביטוי לחשש 

כמתעצם בתהליך גיבוש העצמאות והאישיות לא מחשש העצמי של הילד אלא מהתהליך של ההיפרדות מההורה, המוות 

הייחודית והנפרדת. גם פה פחד המוות נתפס כפחד מפרידה, אך מדובר בפרידה סימבולית, כאשר האיחוד בין הילד להוריו 

רגה והם מתחילים להיתפס ע"י הילד כישויות נפרדות. הפחד הזה יתעצם במעברים לקראת עצמאות הילד, למשל: מתפוגג בהד

  .בתהליך של גמילה )מהשד או מחיתולים(, בתחילת הלימודים במסגרת בית הספר, לידה של אח וכד'

 יבות מכרעת בהתפתחות הילד, הקשורה גישה נוספת היא גישתו האקזיסטנציאליסטית של יאלום, הטוען שלתקופה האנאלית חש

יאלום טוען שהתקופה האנאלית היא התקופה המרכזית בהבנה של הילדים מה זה המוות . להבנתו הרגשית של מוות וכיליון

 מבחינה רגשית.

  ברגע שהקקי נעלם זה התפוררות שלבתקופה זו נתפסת כהעלמות של חלק מהאני: קקי העלמות ההפרשות בהן מתעסק הילד , 

, ומעוררת חשש מפני התפוררות. חלק מהאני זה משהו שנעלם ממני ולכן ילדים קשה להם בהתחלה לייצר קקי לפי צרכי החברה. 

לפיכך המאבק על הניקיון וסירובו של הילד לעשיית הצרכים לפי דרישות הסביבה הם ביטוי לצורך שלו לשלוט בתחושת 

 על המוות שם יש התכלות ראשונה לילד.שם לראשונה יש מגע ראשוני ההעלמות והאינות. 

  לפי התפיסה האקזיסטנציאליסטית ההתמודדות עם החידלון והמוות היא מרכזית בהתפתחות הילד, וחרדת המוות הזו מלווה

במספר מנגנוני הגנה ועיוותים של מושג המוות בהתאם לגיל: הכחשת המוות, האמונה בייחודיות האני )"לי זה לא יקרה"(, 

ילדים אינם מתים, האנשת המוות )עיצובו כדמות, כשלד או כרוח והאפשרות למשא ומתן עימו( והתגרות במוות ע"י האמונה ש

 מילים או מעשים )שאופיינית לילדים גדולים יותר ומתבגרים(.
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 גישה ישירה ומטרימה להקניית מושג המוות לגיל הרך

 כלומר לא צריך לפחד מלדבר על זה צריך  החווייתי הרגשי של הילד. מדובר על התערבות מטרימה, מודעת ומווסתת רגשית ברובד

 להכניס את המוות כבר מהגיל הרך לשיח עם הילד.

  ,כאשר מדובר בתיווך נושא המוות לילדים בגיל הרך, אין לצפות ל"הבשלה קוגניטיבית". יש להתערב בתהליך כבר בשלב מוקדם

ל המונח "מוות" כחלק אינהרנטי ובלתי נפרד מהחיים,  ולהפחית את במטרה להניח יסודות מבוקרים להטמעה טבעית ש

 המקריות שמתלווה לרוב למפגשי ילדים עם הנושא.

  היתרון בהתערבות מעין זו טמון בבלימה או בהפחתה של פחדים, העלולים להציף את הילד נוכח שתיקת המבוגר או עקיפת

המוות תוך הפרדתו מהקשרים ממשיים עתידיים, כמו מקרי מוות  הנושא. הגישה המטרימה מאפשרת להקנות לילד את מושג

מבלי שיתלווה לה המטען  -בפועל. הכנסת המילה "מוות" לאוצר המילים הטבעי והשוטף של הילד, הפיכת המילה שגורה בפיו 

 בעתיד. עשויה להיטיב את ההתמודדות שלו -הרגשי המאפיין אירוע פטירה ממשית בסביבה או ימי זיכרון לאומיים 

צריך לדבר על זה כחלק מהחיים, להכניס את המוות לשיח עם הילד כבר בגיל הרך. החיים כל הזמן מזמנים סיטואציות בהן הילד 

פוגש במוות )חיה חולה, עלה שנשר(, לא לפחד מזה ולנסות להסתובב סביב זה. לדבר על מוות לפני שהוא קורה, כאשר הוא מנותק 

הוא חלק מהחיים, אז כשהילד יתקל במוות תהיה לו איזושהי הכנה, ובסופו של דבר יהיה קל יותר מהקונטקסט הרגשי. מושג ש

 להתמודד עם זה מבחינה רגשית.

 כיצד?

 מספקות להם הזדמנות לפגוש את מושג סופיות החיים בסביבה  -יצורים בני תמותה  -, שבהן נפגשים ילדים עם חיות פינות חי

אוגר שמת מעלה שאלות וצער מצד הילד, אך התשובות והניחומים שהוא מקבל אינם דומים  מעט נבדלת מהסביבה האנושית.

 לאלו שלהם הוא זקוק במפגש עם מוות של אדם.

  כמו לימוד  –הקיימת להכרת מעגלי חיים מהתוכנית החינוכית הנחלת מושג המוות בצורה מודעת, מתוכננת ומכווננת כחלק

 לחברו...מנהגי החגים, ערכי כבוד בין אדם 

  יש להתחיל מהקראת סיפורים המטפלים בנושא באופן  -הכוללים את המונח "מוות". נדרש מעבר הדרגתי הקראת סיפורים

מטפורי, עקיף למשל, "מעשה בחמישה בלונים", העוסק בהתמודדות עם אובדן ופרידה ממשהו אהוב. בהמשך ניתן להיעזר 

ל מוות של בני אדם. המטרה בהקראת סיפורים בנושא מוות לילדים בגיל הרך היא בסיפורים על מות בעלי חיים, ועד לסיפורים ע

 לאפשר הטמעה מבוקרת של ידע אודותיו.

 

 

 

 התמודדות עם המוות:: 7יחידת לימוד 

 אובדן, אבל ומוות:

דיברנו על תפיסת המוות ועכשיו על אובדן, אבל ומוות. זהו נושא שמקיף הרבה נושאים אחרים. גם כשדיברנו על גירושין מדובר על 

 התמודדות עם אובדן. כולנו עוברים אובדנים בחיים. 

 ים, מחלה או מוות.האובדן יכול להיות דרך שינוי סטטוס אישי, גירושין, מעבר מקום מגורים, יציאה לגמלאות, עזיבת הילד

 אפשר לקחת את המודלים של התמודדות עם מוות ולהתאים אותם לאובדנים אחרים בחיים..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :אנחנו נעסוק בתיאוריות הקלאסיות
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 (1915עבודת האבל )אבל ומלנכוליה,  –פרויד

 הדרגתי מתנתק : התהליך הנפשי בו האדם המתמודד עם אובדן של אובייקט משמעותי, ובאופן עבודת האבל

מגיע זמן בו אני צריכה לבחור בין להמשיך בקשר עם מישהו שאיננו לבין לבחור  מהאובייקט ומההשקעה בו.

בחיים. עשה את האבחנה בין אנשים שבאמת מצליחים ומגיעים לשלב מסוים באבל בו מחליטים שאפשר להמשיך 

בין אם משקיעים אותה באדם אחר או  הלאה, משחררים את האדם המת ולוקחים את האנרגיה שהושקעה בו,

 עדיין לא. 

 כאשר האדם משקיע את האנרגיה הנפשית שלו באדם הדבר שהופך קשר למשמעותי הוא ההשקעה הליבידינלית :

 הוא הופך אותו למשמעותי עבורו. -אחר 

 והשקעתה בקשרים  האבל הוא תהליך נורמלי של "החלמה" מהאובדן באמצעות משיכת האנרגיה הנפשית מהאובייקט האבוד

 חדשים. 

  פרויד כחלק מכל הדברים שהוא עשה גם התעסק באבל, הוא חיבר ספר שנקרא "אבל ומלנכוליה" בו ניסה לעמוד על המשותף

והשונה בין אבל לדיכאון )אז מלנכוליה(. מה ההבדל בין אדם מלנכולי למדוכא. כמו הרבה דברים שהוא עשה היה הראשון שדיבר 

 הראשון שדיבר על מין, היה הראשון שדיבר על מוות ואבל. מה קורה שם בתהליך עיבוד האבל. על זה. כמו שהיה

  הוא אומר שאנחנו חווים אובדן כשאנו חווים פרידה מאדם משמעותי. נכון גם לאבל מאדם מת וגם לפרידה מבן זוג. בבן זוג אני

וא נהיה חלק ממני במובן מסוים, ואז הוא עוזב אותי או משקיעה אנרגיה רגשית, ליבידינלית. אני משקיעה במישהו אנרגיה, ה

שהוא מת. האנרגיה הזו עדיין קיימת גם אם האדם עצמו לא קיים. בשלב הראשון עדיין יש את האנרגיה שמושקעת בו. אני עדיין 

שקעתי בו אנרגיה אני לא חושב עליו, קורא דברים שהוא כתב לי, וכו'. למרות שהוא לא קיים אני מתעסק בו ובייצוג שלו. בגלל שה

מנתקת אותה מהר. האנרגיה עדיין עוסקת באדם כאילו באופן מסוים הוא עדיין קיים. עיסוק באדם שהיה כאילו הוא עדיין נמצא 

 במובן מסוים. זה השלה הראשון.

  עשה אבחנה בין אבל פתולוגי בו לא מליחים לעבור הלאה ובין אבל רגיל שבו כן מצליחים לעבור הלאה בשלב מסוים. בשלב

 זו הייתה התיאוריה שלו. כלשהו ההשקעה האנרגטית באדם הנעלם צריכה להיפסק כדי שיהיה אפשר לבנות משהו חדש. 

 

ך תפיסתו של פרויד הייתה אחת התפיסות המקובלות במש

שנים רבות: האבל חייב להניח לעבר וקשרים מתמשכים 

 עם הנפטר נחשבו כסימפטומים של בעיה.

נפטר אמר פרויד שנכדו סימל עבורו את  4כאשר נכדו בן ה 

כל הילדים והנכדים. לאחר מוות זה הוא התקשה ליהנות 

מהחיים. דווקא מתוך ניסיונו האישי הבין שעבודת האבל 

ים ובוודאי לא להיות תהליך של אינה משהו שיכול להסתי

קטיעת הקשר ויצירת קשרים חדשים. בסופו של דבר הוא 

 הבין שהמוות הוא חור שחור שאינו מתמלא לעולם.

 

 ג'ון בולבי

  מי שהביא להתקדמות חשובה

בתחום האובדן היה גו'ן בולבי אשר 

ילד  -חשיבות הקשר אםומשמעותו לאורך חייו של הפרט. הוא הדגיש את תחום ההתקשרות ביסס את 

להתפתחות התקינה ומשם המשיך לתיאוריה מקיפה המדגישה את הצורך של בני האדם להיות קרובים 

 לדמויות משמעותיות במציאות הפיזית ולייצוגים מופנמים של אותן דמויות מאידך.

 ארבעת שלבי האבל: 

 אי קבלה, בכי, מתח רב, כעס ועיסוק רב בנפטר.  שלב ההלם: .1

 : רצון להתאחד עם המת ולהחזירו לחיים.פוש והגעגועיםשלב החי .2

(:  רק כאשר ברור שאין ביכולתו של האדם להביא לתיקון המצב תבוא ההכרה דיס אורגניזציה )התפרקות הארגון הנפשי .3

 במציאות ויופיעו התמוטטות ודיכאון, הנלווים אל חוסר האונים וחוסר היכולת להחזיר את הנפטר. 

חזרה לתפקוד ללא האדם שאבד, עיסוק פחות אינטנסיבי במחשבות וזיכרונות על הנפטר אך הקשר הפנימי  :שלב הארגון מחדש .4

 אליו לא נעלם לעולם. שלב זה יכול לבוא רק לאחר התמוטטות התקווה להתאחד.
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 (1969חמשת שלבי האבל ) –רוס -קובלר

 שפותח על ידי ( הוא מודל חמשת שלבי האבל)הידוע גם בתור  רוס-מודל קובלר

רוס. המודל תיאר בתחילה את חמשת השלבים של התהליך -הפסיכיאטרית אליזבת קובלר

אותו עוברים אנשים לאחר שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית. עבדה בהוספיס. מתוך 

 כל התצפיות שלה הביאה מודל של חמשת שלבי האבל. מודל שעד היום משתמשים בו.

  כל תהליך של אובדן קטסטרופלי עבור האדם עצמו )כגון גירושין, בהמשך הוכלל המודל עבור

 התמכרות, גילוי טרגי על עצמו או על יקיריו(, או לאחר מותו של אדם קרוב לו.

 הכחשה "לא, לא אני, זה לא יכול להיות" – 1שלב 

  .החולה לא מאמין לידיעה על המחלה ועל הסוף המתקרב, ומשוכנע שמדובר בטעות

שהאדם זקוק לו עם קבלת הידיעה הקשה, בשל הקושי   -מעין פסק זמן להתארגן ולגייס כוחות -הגנה זמני  זהו מנגנון

 לדבר מודעהרב לקבל מציאות זו. לא מדובר בהדחקה משום שהאדם 

 

 כעס "למה דווקא אני, זה לא הוגן!", "איך ייתכן שזה קורה לי?". – 2שלב 

מרבית האנשים לא יכולים להמשיך להתכחש לאורך זמן, וההכחשה מפנה את מקומה לרגשות קשים של כעס, זעם, קנאה 

ושנאה. זהו שלב קשה מאוד להתמודדות גם עבור סביבתו של החולה הסופני, או של האדם שחווה אובדן. הכעס מופנה 

בבים יעזרו להתמודדות בכיוון של השלמה. הכעס מופנה החוצה, לסביבה, לכל הכיוונים. הבנה וקבלה של הזעם מצד הסו

 הרבה פעמים לסביבה המטפלת והדואגת. 

 

 עשה הכול, רק תן לי עוד כמה שניםמיקוח "אני א – 3שלב 

דחיית הקץ בהתמקחות, בניסיון למנוע את הבלתי נמנע. ההתמקחות כוללת בדרך כלל התחייבות ל"תשלום"          

כלשהו מצד החולה בתמורה לדחיית גזר הדין, או למילוי משאלות אחרונות )שלב זה פחות רלבנטי לאובדן שכבר התרחש(. אנשים 

ישהו מת הרבה פעמים אנו מתמקחים עם אלוהים / הגורל "קח אותי מבטיחים כל מיני הבטחות "אני אחזור בתשובה" למשל. גם כשמ

 אל תיקח אותו " ולא רק במצב של מחלה סופנית. 

 

 דיכאון "הכול חסר טעם עכשיו, בשביל מה לטרוח? בשביל מה לחיות?" – 4שלב 

יכאון מהווה עיבוד רגשי חשוב של תחושת אובדן חזקה, מחשבות עגומות על העתיד, רגשות אשמה, בושה, כישלון והחמצה. תחושת הד

המצב, שתוכל להניע לבסוף לכיוון של קבלה והשלמה של המצב. שלב שבו הסביבה צריכה להיות תומכת ולגם להכיל את העצב, לתת 

 לאדם להיות בדיכאון ולהתעמת עם הרגשות הקשים שהבשורה מעוררת בו כי רק מתוך כך תבוא ההשלמה. 

 

 , "אני לא יכול להילחם בזה, לפחות אתכונן לזה". קבלה "יהיה בסדר" -5שלב 

החולה או המתאבל מסוגל לבטא מגוון של רגשות שחווה בשלבים  ויתור על המאבק נגד הגורל ועל חשבונות עם העבר ועם הסביבה.

בתוך עצמו, מרוקן מרגשות הכאב להתכנס הקודמים, להשלים עם סופיות החיים ולהיפרד מהאהובים עליו. האדם עשוי בהדרגה 

 ומלהט המאבק נגד המצב, ולפיכך הוא עשוי לחוש תשישות ולהזדקק למנוחה רבה. קבלה של המצב מאפשרת תהליך של פרידה. 

רוס, רוב החולים מגיעים לשלב זה, אך ישנם מעטים הממשיכים במאבק במוות או בהכחשתו. חשוב להבחין בשלב זה בין -לפי קובלר

 .כניעה לבין השלמה וקבלהייאוש ו

 

 ביקורת

  ישנן ואינן מתפוגגות מרגע שהתממשו באופן מלא )אין אישוש אמפירי(. לא מופיעות באופן לינארי וכרונולוגי התופעות שתוארו

המתבטאת בחזרה לתופעות ותחושות מוקדמות כך שיש חפיפה בין השלבים בנקודות זמן בחיים.  כוונה היא נסיגה תקופות של 

 2ופתאום לחזור לשלב  4שר ללכת קדימה ואחורה עם השלבים למשל להיות בשלב שאפ

  ויש הדגשה של חוסר האונים והיעדר השליטה.  פאסיביהשלבים מתוארים כך שהאדם 

  :שנים לאחר האובדן דיכאון  13: במחקרים נמצא שהורים חווים גם ישנם מקרים שאבל לא מסתיים לעולםלגבי ההשלמה

 ועיסוק מרובה ברגשות אשם. מכאן שלא ניתן לומר שהם "קבלו", "השלימו" או "סיימו" את תהליך האבל. 

 

28

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



28 
 

 מסלולי, "קשרים מתמשכים" וגיבוש משמעות.-מתיאוריות שלבים למודל הדו

 :(1981מסלולי לאובדן )רובין, -המודל הדו

אומר שכדי להעריך כמה התהליך תקין צריך להתייחס לשני המסלולים האלו. המסלול הראשון מתייחס לאדם עצמו למה קורה לו 

 בחיים מבחינה פיזיולוגית. והמסלול השני מתייחס לקשר שנשאר עם האדם שנאבד. הייצוג של האדם שנפטר אצל האדם שמתאבל. 

 ( מתייחס: el of BereavementTrack Mod-Two)מסלולי לשכול -המודל הדו

  תפקוד פיזיולוגי פסיכולוגי וחברתי של המתאבל בהתמודדות עם החיים עם האובדן. –מסלול התפקוד : 1מסלול 

  חוויית האובדן כמתקפה על מערכת  יצוגיו הפנימיים של הנפטר אצל המתאבל.  –מסלול הקשר עם דמות הנפטר : 2מסלול

ההתקשרות, המחייבת את האדם להכיר בעובדת המוות ולארגן מחדש את מערכת היחסים עם הנפטר במישור הפסיכולוגי, 

מסלול זה מתמקד במאפייני הקשר  הקוגניטיבי והרגשי. 

 הרגשי עם הנפטר, בעבר ובהווה, ובמידת ההשקעה בו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

דוד "סיום תקופת האבל" וניסיון להעריך רובין מציע שהדרך למ

 השפעות האובדן בהווה, מחייבת התייחסות לשני המסלולים: 

 

 על האדם להשלים את שניהם בכדי למצוא איזון הן בממדי התפקוד והעצמי והן בממדי הקשר לנפטר.

ככל שהזיכרון שלי  האבל לאורך הזמן.האופן שבו האבל זוכר או משחזר את הקשר עם הנפטר הוא בעל קשר חזק להתפתחות תהליך 

 עשיר יותר ובעל זכרונות טובים יותר ההתאוששות במסלול התפקודי טובה יותר. 

  שנה ונמצא שהאופן שבו מארגן וחווה ההורה את הקשר עם הילד  13עד  4במחקר אורך רובין בדק הורים שכולים בטווח של

  המת משפיע על שביעות הרצון, בריאות וספוק אישי.

 ,תפקדו טוב יותר. ולהיפך כשהתמונה לא הייתה   הורים שיכלו לתת תיאור קוהרנטי, ברור עם הרבה פרטים, חיובי יותר

 מאורגנת או מלווה בקונפליקטים זה בא לידי ביטוי בתפקוד. 

 ך שככל שהקשר שככל שהסיפור פחות מאורגן יש יותר סיכוי שיהיו אלמנטים של ייאוש, אשמה, בידוד חברתי. כ  ההנחה היא

 עם המת היה פרובלמטי יותר כך היו יותר קשיים.
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' והיכולת לשלב אותו בנרטיב האישי חשובים אף הם, כיוון שלפעמים, הסיפור אודות מערכת היחסים עם המת או 'סיפור המוותעיבוד 

 אירוע הפטירה עשוי לשבש או להאט את התקדמות ההסתגלות לאובדן. 

 כגון התאבדות או רצח, העשויים לפגוע מרכיב אלים או טראומטי במיוחדלסוגי מוות עם  כדוגמה לכך ניתן להתייחס ,

 במהלכו התקין של תהליך זה. 

 תגובת הלם וקריסה של מערכות האמונה לגבי העולם כמקום בטוח

ה. מצב שחשבתי שיש לי "החיים התנהלו באופן שגרתי, הכול התנהל כפי שתכננו, עד לרגע שזה קרה. בבת אחת הקערה התהפכה על פי

 החיים שלי השתנו."י כמו מסיוט. באותו רגע שזה קרה שליטה על החיים, התעוררת

 תחושת אשמה 

 ", "איך לא שמתי לב לסימנים?""הייתי חייב להגן עליך ונכשלתי

 כעס )על עצמי אחרים והעולם(

 שנכשלה""אני לא יכולה לסלוח לעצמי, אני כועסת על עצמי ובהחלט רואה עצמי כמי 

 קשיים תפקודיים

 "המשכתי ללכת לעבודה אבל זה היה משהו אוטומטי שנעשה בלי לחשוב, יותר כמו רובוט."

 קשיים בקשרים עם קרובים משמעותיים )התכנסות(

 " אף פעם לא דברנו בינינו על מה שקרה, כל אחד התכנס בתוך עצמו"

 פשר לדבר על זה.""אנשים מסתכלים עלינו כאילו משהו לא בסדר איתנו, אי א

 

 קשרים מתמשכים

 המוות מסיים חיים, אך אינו מסיים מערכות יחסים

 ( הפנמת דמות הנפטר כחלק מעבודת האבל. 1996קלאס, סילברמן וניקמאן : ) 

  זהו דבר נורמלי שהאבלים יבססו קשר ותחושה של נוכחות של המת. הם מרגישים בנוכחותו, חולמים עליו, מדברים איתו. זה

 בסדר שימשיכו לדבר איתו, להתייעץ איתו, כך הם מפנימים את האובדן.

  .אין מדובר בלחיות את העבר אלא הכרה בכך שיחסים וקשרים שנוצרו בעבר יכולים להשפיע על הווה והעתיד שלנו 

  .הייצוג הפנימי של הנפטר אינו משהו סטטי וקפוא אלא משהו שצומח ומשתנה עם התפתחות והתבגרות האדם 

 

 האבל כתהליך דינמי של הבניית משמעות 

 הוא תיאורטיקן וקלינאי חשוב בתחום חקר האובדן והאבל.  (2000רוברט נימאייר )

  המוות מעלה מחשבות על משמעות החיים. . לחשיבות של מתן משמעות לאובדן ולהבניית המשמעות שלומתייחס  

  .אבדן של דמות משמעותית יוצר שבר בנרטיב האישי )סיפור חייו( של האדם השכול, ומשפיע על זהותו 

  בעקבות משבר כזה נדרש השכול לגבש מערכת חדשה של ערכים והנחות. חיפוש המשמעות כרוך הן בניסיון להבין את האבדן והן

 בניסיון למצוא תכלית לחיים לאחר האבדן. 

 כול לגרום לחיזוק או להרס של מבני משמעות של האדםהמוות הוא אירוע שי;  

התפיסה החברתית הוא מילא "ייעודו בחייו", כי הרי ברור שאי  –כשאדם נפטר בשיבה טובה, כשלצדו כל בני משפחתו מבחינת 

רכות המשמעות כאשר ילד נדרס למוות לפני שהספיק לחיות ולהגשים את עצמו, זה מנוגד למעלעומת זאת, לנצח.  -אפשר לחיות 

 הבסיסיות שלנו ויכול להשפיע עליהן באופן הרסני.

  הסתגלותם של שכולים שהצליחו לגבש משמעות מחקרים מצאו כי חיפוש משמעות הוא צורך ניכר בקרב אנשים שחוו אבדן, וכי

 .נוטה להיות טובה יותר מזו של אלה שלא הצליחו 

 ואת בתה: השכלה את אמ אייזמן(-)פנינה אלון

 הוחרבתי,  עד היסוד,קירותיי הושחתו ונלקחו אל ידיים זרות, הענפים"

 חלקת האדמה הלחה שהקיפה אותי, התמלאה בעפר.שסוככו עלי נגזמו ואינם.

 אבדו לי שמי ופניי. כולי אבנים שבורות, חסרותאל תחפשו אותי.

 ה"זהות, המייחלות למנוחה אחרונ

. שבר טט את כל הנחות היסודשממו מתאר בצורה ממשית את התפרקות והאובדןהשיר 

 בסיפור הנרטיבי. 
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 בשונה מהתאוריה של קובלר רוס.  -הקטע של הבחירה

  ,ולמרות הכל, בתוך כל הכאוס, בזמן השבעה, היה ברור לה שהיא מחלימה וקמה לחיים. "הייתי קרובה לחידלון", היא אומרת

 "אבל היה לי תינוק, ומוות לא היה אופציה. אז ניסיתי ליצור יש מאין, מחדש". התרגום של הבניית משמעות. 

 

דש ללא האדם הטיפול של נימאייר מתבסס על הבניית סיפור נרטיבי ח

 שאבד. 

 

 

 

 

 

 

 חווית האבל בהקשר התפתחותי

 Freud ו- Spitz  מסוגלים  אינםסברו כי ילדים מתחת לגיל חמש

להתאבל מאחר שאין להם את הבשלות הקוגניטיבית הנחוצה להבין 

את משמעות המוות . הייתה אמונה שאבלם של ילדים צעירים הוא קצר מועד, שכן דמות ההורה האבוד נשכחת במהרה: "הוא 

 אינו זוכר... בקושי הספיק להכיר... מזל שהוא קטן ואינו מבין...".

 טיבי יטען שיגון ואבל מתרחשים גם בהיעדר בשלות קוגניטיבית ורגשית. לא צריך להבין באופן קוגנ ,בולבי בהתבסס על תצפיות

מה זה מוות כדי להתאבל על אובדן. המכוונות הרגשית העיקשת כלפי דמות ההורה האבוד נראית אף אצל ילדים צעירים ביותר, 

תודעה של אומללות בלתי להורה שאבד. בולבי תיאר מצב לעתים צעירים מכדי להחזיק בכישורי השפה הנחוצים לבטא שאיפה 

 לתיאור אבל של ילדים: ניתנת 

   ולא מבין את התהליך יש תיאור דרמטי של אבל ויגון ואז ייאוש. היום יודעים  טיביתנידווקא בגלל שהוא לא בשל קוגילד קטן

דים לא מתאבלים ושוכחים ומצד שני תאורטיקנים שילדים כן חשים יגון וכאב. אז למה הבלבול הזה, שתאורטיקנים שחשבו שיל

בול כן חווים את הכאב, אבל יש להם ג שאומרים שילדים כן חשים יגון וכאב ומתאבלים באופן בולט? אחד ההסברים הם שילדים

ו הם לא נראה כאיל העד כמה הם יכולים להתאבל ולכאוב, הם באיזשהו שלב חוזרים לשחק. הם לא יכולים להכיל כאב זמן רב. ז

עצובים בגלל הפעילות שבה הם שקועים אבל אחרי המשחק הם יכולים לחזור לעצב. השמחה היא חלק מהתמודדות הילד עם 

העצב כי הוא לא יכול להכיל אותו כל כך הרבה. סיבה נוספת היא שילדים עוברים למצב של אדישות, הוא מבין שהאדם כבר לא 

 שות הזו כחוסר אבלות. יחזור. יש תאורטיקנים שפירשו את האדי

 :נראה שאי ההסכמה מקורה 

, אשר בטעות ממחאה פעילה לייאוש ונסיגה שקטים, אשר כפי שתואר מתחלפים דרכי התגובה של ילדים לאובדן של הורה .1

 עלולים להראות כהשלמה או שיכחה. 

2.  short sadness span משקפת את היכולת המוגבלת של ילדים לשאת אפקט שלילי ממושך. דרכי הביטוי של ילדים צעירים :

ובפעילויות אחרות. ילדים צעירים נוהגים לבטא צער ועצב על מוות לסירוגין, קצרות ומשולבות במשחק ליגון הינם לרוב 

 ומדחיקים אותו כשהם שקועים ועסוקים בעיסוקים אחרים ובמחשבות.

 

 :בות טיפוסיות של ילדים צעירים לאובדן ההורהתגו

הרצון להחזיר את האמא למשל אם הסבתא מנסה לטפל בילד אז הילד יכול למחות נגד זה כי הוא רוצה שהאמא  מחאה. .1

  תטפל בו. הוא מחפש את הדמות המרגיעה שאליה הוא רגיל. 

החל מהשנה הראשונה לחיים בקירוב ילדים מגיבים לאובדן ההורה בבכי מתמשך, בהתנהגויות חיפוש, בתנועה בין קבלה 

 לבין דחייה של ניסיונות מבוגרים אחרים לנחמם. 

למשל, אפשר שתינוק ימחה נמרצות בשעה שסבתא תאכיל אותו, רק משום שריח גופה, ריתמוס תנועותיה, צבע קולה וכל 

שלה בו נחוות כגרייה לא מזוהה, שונה מאוד מתחושת המגע המוכרת והכה נכספת של ההורה הנעדר. תחושת הזרות נגיעה 

 הזו הנחווית כ"לא הורה" מהדהדת בו שוב ושוב את ההיעדר הכואב.

חד כבר דבר לא יצא מהכי הזה, הרי הבכי דורש המון אנרגיה. כשהוא מבין שאף א. כשהילד מבין ששום ב ונסיגה רגשיתעצ .2

התקווה שאולי כן יבוא מישהו. זה בא לידי ביטוי שכשנפתחת הדלת  -ו הוא נכנס לייאוש ועצב ולעיתים נסיגהאלילא יבוא 
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  אמא עשתה בתקווה שהיא תחזור. פתאום מקווים שזו אמא, או להתעקש לעשות את הדברים כמו ש

ר הבא לידי ביטוי בשאלות חוזרות על מועד חזרתו של הילד נותר מכוון כולו להורה הנעדר ומצפה למפגש מחודש עמו: דב

ההורה, היצמדות לאובייקט ששייך להורה, או התעקשות על עשיית דברים בדיוק בדרך ובאופן שבו הם נעשו על ידי ההורה 

ו הנעדר. הילד לעתים קורן כאשר הוא שומע קול או רואה מראה שעשוי לבשר על שובו של ההורה, ואז כועס כעס גדול א

 שוקע לסוג של אדישות כאשר הוא מגלה שמשאלתו אינה מתגשמת

הילד כועס על ההורה הנעדר פורק את הרגש הבלתי ניתן להכלה על האובייקט הקרוב ביותר. לעתים ילדים מכוונים  - כעס .3

 את האגרסיה כלפי עצמם בצורה של משיכת שיער, נשיכה עצמית והטחות הראש.

מסוימים של רגרסיות שכיחות ואופייניות בקרב ילדים צעירים שמצויים בתהליך של אבל: חרדת סוגים  - רגרסיה בתפקוד .4

בד, יקיצות לילה, סיוטי לילה וביעותי לילה. התפרצויות זעם, דיבור ל עות שינה כולל סירוב ללכת לישון הפרידה, הפר

 תינוקי ואיבוד שליטה על סוגרים.

 העצמת חרדות התפתחותיות:  .5

שנתיים שלוש. אם הילד נמצא בשלב של חרדת פרידה  –מאפיין ילדים בגילאים נמוכים יותר  -הפרידהחרדת  •

והאמא הולכת, החרדה מתעצמת וזה יכול להתבטא בהצמדות לאחר משמעותי, לא לתת לו אפילו לצאת מהבית. 

 כי אם הוא לא רואה אותו הוא כנראה מת. 

שלמות הגוף סתפר( במצבים של אובדן הורה, יש העצמה של חרדה למחלות, זריקות, לה)-החרדה לשלמות הגוף   •

 , כל פגיעה בשלמות הגוף מובילה למחשבה על מוות. והתעסקות רבה עם הגוף

החשש הוא  .הרבה פעמים ילדים חושבים שמה שהם חושבים או מאחלים זה מה שיקרה -החרדה מרוע פנימי   •

 יע על העולם. מאוד גדול שהרגשות השלילים שלי יכולים להשפ

 .ים חזקים, פחד מאובייקטים פורחיםפחד מפני זרים, פחד מחושך, פחד להיות לבד, פחד מרעש פחדים חדשים: .6

 

 והשפעתם סוגי אובדנות: 

 אובדן הורה .1

 אובדן אח .2

 אובדן אם

ומעצבת אותם לכל אובדן אם בילדות מלווה את האדם במשך כל חייו. מבחינת הילד, האם היא זו שיוצרת קשרי אהבה ראשונים 

 החיים, מותה הוא הפוגע ביותר.

 
 אובדן אב
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 אובדן אח

יתה הזנחה מחקרית בתחום. כיום מזהים את הקושי ויש זכאות לקבל טיפול יעד לא מזמן לא נתנו מקום לטרגדיה של אובדן אח וה

 פסיכולוגי לאדם שאיבד את אחיו. 

 בדן:ורבות גם את הוריהם, העסוקים באים שכולים מפסידים חבר, שותף, מתחרה, ופעמים אח

 לילדיהם הנותרים ולסייע להם בתהליך האבל.  זמיניםלהיות  מתקשים ◦

ים נוהגים לספר על ההתמודדות עם האידיאליזציה במשפחה לדמות הילד : אחכעס ותסכוללעיתים אף מופנים כלפי הילדים  ◦

 ימלאו את מקום המת. ים, והציפייה כיהשוואה הסמויה או הגלויה בין האחהמת, על ה

 יתר על המידה.  מגונןבמקרים רבים נוטה יחסם של ההורים להיות  ◦

 בין ההורים, מה שמקשה עוד יותר על התמודדות הילד החי.התערערות ביחסים הזוגיים בדן ילד גורר ושכיח כי א ◦

 בלתי אפשרית.ים מוסיפה לעיתים להתקיים, אולם ההיעדר והאידיאליזציה הופכים אותה ליריבות בין אח 

 ים הן:תחושות רווחות בקרב אח 

  .אשמה על היריבות שקדמה למוות או על עצם הישרדותם שלהם 

  .פחד מהמוות 

 .כעס 

 אבל פתולוגי:

 עד כה לא דיברנו על פתולוגיה, אלא על הדרכים הנורמטיביות להתמודד עם האבל. 

רוב הילדים הם בעלי חוסן ויכולת התמודדות וכמו מבוגרים רבים הם מצליחים להתמודד עם אובדנם ללא עזרה של אנשי  ‹

 מקצוע. לרובינו יש מספיק חוסן כדי להתמודד, ובסופו של דבר להחלים. 

 אך יש קבוצה שמתקשה עם ההתמודדות, ולא ממשיכה הלאה. ‹

לצורך עבודת אבל טובה נזקק הילד, בהתאם ליכולתו,   לות של "עבודת האבל".תפיסת מושג המוות ליעיקיימת התאמה בין  ‹

לתפיסה הטובה ביותר האפשרית של מושג המוות. תסייע לכך קבלת מידע נכון ומדויק על נסיבות המוות והאפשרות של הילד 

 לשאול כל שאלה העולה בדעתו ולקבל תשובות ישירות, ככל האפשר לשאלותיו.

וות של הילד טובה יותר, הילד מבין בצורה נכונה מה זה מוות, יש לו יותר יכולת להתאבל, ולרוב, כך תהליך האבל ככל שתפיסת המ

 עובר באופן תקין. כולל את: 

אם לא קיים, במקום האבל ישנה ציפייה שהאדם יישוב. זה אחד מהדברים  –)האדם לא יחזור, מצב קבוע(  אי הפיכות המוות ‹

 החשובים בהבנה של ילדים. 

הוא מרגיש, רואה  –המת גם לא מרגיש, לא סובל, לא חי. גם אם הוא לא יחזור, אבל הקשר הרגשי לא מנותק  – סופיות המוות ‹

 לד ליצור קשר עם הבן זוג החדש של אמא, גם מבלי להרגיש שאני בוגד באמא.אותי. בעתיד, זה יכול לאפשר לי

 למה האדם נפטר. אגוצנטריות, הילד מרגיש שהוא אשם, ההורה מת כי הילד היה רע. – סיבתיות המוות ‹

הו, שגם תופעה טבעית. יש ילדים שמרגישים שונים או בודדים. הם צריכים להבין שזה קורה לכולם מתיש –הכרחיות המוות  ‹

 אחרים ייאבדו אנשים, זה מוריד מתחושת השוני. 

כלומר, גם אם נראה שילדים מבינים, יש להסביר להם שוב ושוב בהתאם לידע שלהם וגילם. חשוב לאפשר לילד לשאול שאלות 

 ישירות, שהנושא יהיה נגיש.

 הייתה הנחה שאבל פתולוגי זה פשוט דיכאון. בתחילה יש סימנים של דיכאון קליני, אך גם יש הבדלים. 

 תהליך תקין של אבל הוא תהליך שמאפשר חזרה רגילה לשגרה. וצריך לשים לב לתהליך התקין ולא לדיכאון. 

 . בעיה ילדים הם לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, גם באבל. אם הילד תמיד עצוב אז זו
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בדיכאון יש מעין משהו תמידי, בהשוואה למשהו יותר משתנה אצל ילדים שמתאבלים. אצלם זה מקושר לאובדן, וגם ישנה שונות 

 בתפקוד. 

 אבל מורכב:

 אבל מורכב. בעבר חשבו שמי שלא עובר את האבל זה הופך לדיכאון קליני. אבל מצאו שזה לא פשוט, והובילו להגדרה של 

 .  PTSDבשנים האחרונות זוהה "האבל המורכב" כהפרעה קלינית ייחודית. אבל לא נורמטיבי, שונה מהפרעות אחרות כמו דיכאון או 

 חווים כלל האבלים במהלך התקופה הראשונה לאחר האבדן: סימפטומים של אבל מורכב דומים לאלו ש

)לדוגמא, פנטזיות וזיכרונות לא מרוסנים הקשורים למערכת היחסים האבודה(. מוצף במחשבות על האדם המת.  חוויות חודרניות ✓

וט בהם. יש לגיטימי בתקופה לאחר האירוע, נחשב לתקין. מעבר לכך זה בעייתי. המחשבות משתלטות בלי שהוא מצליח לשל

הבדל בין להיזכר בסיטואציות ולהיות מסוגלים להמשיך לתפקד, לעומת היזכרות שמובילה להתפרקות רגשית. החוקרים 

 חודשים.  14מתווכחים והטווח הנורמלי נע בין חצי שנה ל

)לדוגמא, התרחקות מאנשים, מקומות ופעילויות המזכירים את המנוח(. אי אמונה בכך  הימנעות וכישלון להסתגל לאבדן ✓

שהאובדן קרה, וכישלון להסתגל לאובדן )נובע חלקית מהלם(. אנשים שלא יכולים להכיל שמי שנפטר אינו קיים עוד. ניתן 

החיים שהאדם יחזור, וזה פוגע בתפקוד  להתאבל על האובדן, ובסוף לקבל את זה שהאדם כבר לא קיים. אלו אנשים שמחכים כל

שלהם. אנשים שלא יכולים להתגבר, מתרחקים מאנשים שמזכירים את האובדן, לא מצליחים להמשיך לתפקד. למשל, הורה 

שכול שלא מסוגל לראות את הילדים שהיו בגן עם הילד שלו, ולכן לא מוכנים לצאת מהבית. לא מסוגלים לבוא במגע עם אנשים 

 ת המת, גם תקופה ארוכה לאחר האירוע. שהכירו א

בתפקוד ואינם משויכים להפרעות אחרות. אם יש הימנעות אבל עדיין האדם  מהותית פוגעיםהאבחון מותנה בכך שהסימפטומים 

 מצליח לתפקד, להשתלב בחיים, לא מדובר באבל מורכב.

רגיל, טיפול או קבוצות ייעוץ לא עוזרות כדי להעביר את בחלוף הזמן, ללא טיפול. באבל  אינם שוככיםהסימפטומים של אבל מורכב 

 האבל. אבל במצב של אבל מורכב, לא ניתן לצאת מזה ללא טיפול. התופעות מחמירות עם הזמן, בשונה מאבל נורמטיבי.

 אחרי האבדן. חודשים 6-14מעבר כאשר הסימפטומים החריפים מתמשכים 

 מחקר:

נות שהשתתפו במחקר)שיכולים ליצור קשרים חדשים למרות האובדן(, עלו בבירור שתי מתוך סימפטומים שדירגו אלמנים ואלמ 

 קבוצות סימפטומים מובחנות:

 בעקבות אבדן: אפתיה, אינסומניה, תחושת בדידות, אשמה ואובדנות. לדיכאוןסימ' הקשורים  ‹

על המנוח, קושי להכיר במוות והלם  , שכללו כמיהה למנוח וחיפושו, מחשבות בלתי פוסקותלאבל מורכבסימפטומים הקשורים  ‹

 בעקבות האבדן. 

היו הגורם שניבא באופן המובהק ביותר את רמת  אבל מורכבשנה וחצי לאחר האבדן, התגלה כי הסימפטומים של  בבדיקה שנייה, ‹

 התפקוד הכללית והמצב הנפשי. 

 תופעות של דיכאון קליני )תקין, שמאפשר חזרה לתפקוד לאחר מכן( אבל

 התקרבות ותמיכה מסתגר מתבודד ולא משתף דוחה )באופן חיובי( לניסיונות התקרבות ותמיכה. מגיבהילד 

מבטא רגשות  –מבטא כעס בפתיחות ומראה את עצבותו 

 חיוביים ושליליים

ותלונות אך לא מבטא את מצבו בצורה פתוחה וממוקדת.  אי שקטמגלה 

מתלונן שלא טוב לו, אבל לא אומר שהוא עצוב או כועס. הכל נשאר בפנים, 

 ולא מתבטא כלפי חוץ, לכן נראה כאי שקט.

זאת עם האובדן. אני עצוב כי אני  ומקשרמרגיש מדוכא 

 מתגעגע ל.. הילד מקשר את הרגש השלילי לאובדן.

ר תקווה ריקנות ומלנכוליה. לא מחבר את תחושת הדכדוך עם מקרין חוס

, ויחסית קבועה )בהשוואה למעבר בין עצב כלליתאירוע מסוים: תחושה 

 ומשחק באבל(. 

 ולא לאובדן כלליתמביע תחושות אשמה כוללניות ולא ממוקדות, האשמה  בנושא האובדן ממוקדותמביע מחשבות ורגשות אשמה 

להגיד שכואב לי בגוף  – משתניםמביע תלונות על מיחושים 

 במקום שכואב לי בלב

 כרוניות. כאב כרוני ללא מקור פיזיולוגי קבועותמביע תלונות פיסיות 

 עמוקה ובלתי משתנה של ערך עצמי נמוך קבועהחי בתחושה  רגשות של המעטה בערך עצמו מידי פעםמביע 

והנאה ולפעילויות  לתחושות והתנהגות של שמחה חוזר

 מהנות

בפעילויות רגילות של ילד  ואינו ממשיךמרגיש ומבטא תחושות של חידלון 

 בגילו
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 מה שמנבא את חוסר התפקוד זה לא דיכאון, אלא האבל המורכב, ובזה צריך לטפל. ‹

 –הוכח גם כי טיפול המכוון להפחתת סימפטומים של אבל מורכב יוביל לירידה בסימפטומים של דיכאון, אך ההיפך אינו נכון  ‹

 טיפול בדיכאון לא הפחית את הסימפטומים של האבל המורכב. 

 יש יותר סיכוי לאבל מורכב כאשר מדובר באובדן של ילד, או כאשר מדובר במוות אלים או פתאומי.

 סיפורו של דני: התמודדות עם אובדן ואבל ילדים בעזרת דרמה תרפיה. 

נפטרה אימו. לאחר מות אביו הופנה לטיפול והיה בו במשך שלוש שנים.  6נפטר אביו, כנראה הוא התאבד. כשהיה בן  4-כשדני היה בן

 ן לזהות בתהליך הטיפולי שלוש תקופות: תפקיד הטיפול הוא לאפשר לו חדר בטוח ומאורגן בהשוואה לעולם הכאוטי שהוא חש. נית

 לאחר מות האב, ולפני מות האם: אופיינה בהכחשה חזקה -שנה ראשונה .1

שנת מות האם. קושי לקבל את בשורת המוות והאובדן, היא לוותה בתחושות עזות של חרדה וחוסר אונים שהובילו  - שנה שנייה .2

 להצפה רגשית והדחקתה.

בשנה השלישית הצליח דני לגייס את משאביו הפנימיים להישרדות, התמודדות והתחזקות. לאחר מות האם.  – שנה שלישית .3

 כלשונו: "להבריא".

 תפקיד הטיפול:

 לספק לדני אי של יציבות וקביעות במציאות חייו הכאוטית. להפוך עבורו את חדר הטיפולים למקום שאפשר:  ‹

 לעבד את האובדן והאבל על מות ההורים;  ‹

להתחבר אל הכוחות להמשיך לחיות חיים אותנטיים ומשמעותיים, מציאת חוסן פנימי בו כדי להתמודד עם מה שקורה; כמו גם  ‹

 להצליח להתמודד עם מציאות החיים החדשה. 

 עיבוד האובדן, התמודדות עם ההלם הראשוני, ולמצוא כוחות כדי להתמודד.

 תפקיד המטפלת:

בהתמודדות עם חוסר אונים, רגשות כעס ותוקפנות. להוות מודל לאיך  מטיים, מודלינגלשמש לדני, בעזרת התפקידים הדר ‹

להתמודד עם כל הרגשות הקשים שעלו בו. דרך המשחקים הדרמטיים היא היוותה מעין מודל לאיך ניתן להתמודד עם רגשות 

 שונים.

 .ההתערבות הטיפולית

 )גישה נרטיבית(: דרמטיים -סיפורים מטאפוריים .1

מרכזי בגישה הנרטיבית הינו ההחצנה של הסיפור. בעזרת הסיפור ההשלכתי  ניתן לגלות את האופן שבו משקף העצמי את  עיקרון

עצמו במציאות, וכיצד מאורגנים הכוחות הנפשיים שלו בכדי לפגוש את העולם. לרוב בחדר יש ארגז חול עם המון דמויות, כך שהילד 

שה, כדי לטפל וכדי להבין מה קורה לילד צריך להחצין את הסיפור כדי שהילד יוכל לשחק את יוכל לברוא עולם משלו ולשחק. לפי הגי

 זה, מכיוון שהם לא יכולים לדבר את זה. הילדים משחקים את עצמם ואת חייהם במשחק.

 ילד.-: לרוב עושים מפגשים של אםמפגשים דיאדיים .2

ן אביו.  דני ואמו זכו למפגש דיאדי אחד ויחיד, מצבה הרגשי של האם המטפלת הבינה כי לדני יש צורך להסתייע באמו בעיבוד אובד

התדרדר, ולבסוף נפטרה. קרוב לסיום הטיפול, התקיימו מספר מפגשים בין דני לאחות האם, אשר הגיעה ארצה מסיביר להיות עם דני 

 יקה הרגשית ההולכת ומתהווה ביניהם. ואחיו הצעיר. במבט לאחור רואים כי המפגשים הדיאדיים עזרו לדני ולדודתו לחזק את הז

 : לספר סיפור חיים בעל משמעות. עם ילדים צריך אמצעים קונקרטיים יותר, לא רק דיבור כמו אצל מבוגרים.הכנת אלבום .3

היסטורית" כשאימא ואבא נולדו. -החודשיים האחרונים של הטיפול הוקדשו להכנת האלבום. עבור דני היה זה מסע אל תקופה "פרה

מסע שאפשר לו להתחיל לטוות את סיפור חייו, להרכיב מחדש רצף סיפורי ובאמצעותו לבנות את זהותו המלאה. סיפור חייו של דני 

". כמו כל הילדים כמו כל הילדיםיל להיות יותר מסודר ומאורגן. הרגשה חדשה נולדה: "אני ילד הפסיק להיות מפורק וכאוטי, והתח

 גם אני שייך למשפחה אוהבת, דואגת ושומרת. אני לא ילד לבד בעולם. יש לי אח ודודה, סבא וסבתא.

נה, אין לי משפחה, אין לי כלום. חוויה של המשכיות, שמחה, מידע על המשפחה המורכבת. שהילד יצא מהתחושה הכאוטית, אני שו

כמו שלשאר הילדים יש משפחה גם לי יש. ניסיון לארגן בצורה קונקרטית יותר את החיים לכדי משהו  –להדגיש את זה שיש חוויה 

 שהוא יכול לתפוס אותם. האלבום הוא מעין סיכום של הטיפול. 

 סיפורים כמפתח לניתוח והבנת תהליכים בטיפול.

 רקע: 

 ופה ארוכה, של חודשים רבים, היה דני עסוק במשחקיו הדרמטיים בעיבוד נושא המוות. במשך תק ‹

 שוב ושוב הוא הביא לחדר חוויה של דברים יקרים שהולכים לאיבוד או שגנבו אותם. כעס על המצב, וחוסר אונים מולו. ‹

 דני הביא תשישות פיסית, אפיסת כוחות וחרדה שיקרה גם לו מה שקרה להורים.   ‹

35

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



35 
 

האריה רוצה להגיד שלום לחיות. הוא התגעגע אל החיות, החיות חברות שלו. החברים שלו: אריה צעיר  סיפור ראשון: -האריה והשכן שלו

וטיגריס. האריה שבסיפור שלנו הוא האריה הצעיר החבר של האריה. האריה הצעיר שאג "ווא!!" מספר ארבע שמע אותו ובא אליו. החיות החברות 

אז האריה הגדול הפיל את הטיגריס ואת האריה הצעיר  האריה הצעיר התחיל ראשון ואז האריה הגדול עשה לו, והטיגריס עשה לו... התחילו לריב.

הפיל ראה את האריה הצעיר והטיגריס שנפלו לים והוא בא לשתות את המים. הפיל  לים, והם לא חזרו לעולם. הם טבעו בים, הים בלע אותם...

 האריה הצעיר והטיגריס חזרו מהים. הפיל לקח אותם למעלה. למעלה יש חברים טובים. את כל המים. והאריה שכב ביבשה.סתם את הפה וייבש 

האריה המבוגר מתחמק מהאריה הצעיר. האריה רוצה להפחיד את הטיגריס, שאג לו  האריה הצעיר שואג שאגה חזקה מאוד, כי הוא מאוד כועס!

היעל לוקח את הקוקוס למקום בטוח. היעל לוקח את הקוקוס לבית. לאריה הצעיר מאוד  ומר על האריה הצעיר.פתאום והטיגריס נעלם. הטיגריס ש

יש כאן חשיבה של ילד. זהו לא סיפור מאוד  מסוכן. היעל והקוקוס נשארים ביחד בבית, והג'ירפה היא חברה שבאה לעזור לסדר את הבית.

 שה של כעס על זה שהוא נזרק למים.נפטרה. יש כאן תחוקוהרנטי. זה הסיפור שהילד סיפר לאחר שאימו 

 הדמויות שבסיפור

 נתון במצוקה גדולה, עד כדי סכנת חיים. האריה הצעיר פאסיבי ותלוי באחרים. הוא כמה לצאת מן המים, להיוולד מחדש.   -אריה צעיר

 אלי. יחסים טעונים. אולי ההורים שעזבו.מקור הסכנה. הוא גם חבר , אבל גם מסוכן. מרמז על משאב קונפליקטו -אריה בוגר

  תפקידו להציל את האריה הצעיר מסכנת חיים, למנוע הישנות הסכנה על ידי טשטוש העקבות. עליו לשתות את כל המים )= סכנה(. -פיל

 תיקח אותו היעל ותשמור עליו.גלגולו החדש של האריה הצעיר, שזה עתה יצא מן המים ונולד מחדש. כמה להגיע לבית חדש ובטוח, שאליו   -קוקוס

 דמות נשית רכה ועדינה, שתספק לקוקוס/האריה הצעיר, הגנה והזנה, אינקובציה רגשית. מקום בטוח לרגיעה והתחזקות. -יעל

החברה של היעל והקוקוס. תפקידה לעזור ביצירת התנאים הנדרשים להבטחת קיום תקופת האינקובציה וההתחזקות של הקוקוס/  -ג'ירפה

 יה הצעיר.האר

שאגתו של האריה הצעיר באה )המטופל( מתוך מצוקה וכאב כביטוי ראשוני, שאינו מכוון למישהו מסוים. מייצגת כעס ועצבות. בתקופה זו  ‹

המטופל היה חלש מאוד, והמטפל )הפיל(היה צריך לקלוט את מצוקתו ולסייע לו, ללא בקשת עזרה מפורשת וישירה מצידו. האריה הצעיר חש 

 אוד מאוים ע"י הסכנה וחסר אונים לחלוטין מפניה. הוא פאסיבי וללא פעולת ההצלה של הפיל, הוא נתון בסכנת חיים. עצמו מ

המטופל כאן מבטא תלות מוחלטת במטפל, ממנו הוא מצפה להציל ולהכיל. אין מקום לעיבוד נוסף של החוויה, טרם הבשילו התנאים לכך.   ‹

ללא המטפלת הייתי טובע. זה די פסיבית, אני לא יכול לעזור לעצמי, אין לי כוחות. הוא אפילו לא צעק  זרקו אותי למים והשאירו אותי לבד.

לא חזרו עוד, אבל הצילו אותם. אין לו כוחות לגעת במים, צריך  –אפילו. בחוויה שלו פשוט צריך לראות אותו ולעזור לו. יש כאן סתירות 

 שיטפלו בו. הפך מאריה לקוקוס. שהפיל ייבש. הוא רוצה להיות כמו תינוק, 

 בסיפור עולה כמיהה של המטופל להיוולד מחדש )היציאה מן המים(.  ‹

הוא נזקק ליעל )אולי דודתו( שתיקח אותו למקום בטוח. בשלב זה של   לתקופה של אינקובציה,  כמטפלת ההבנה היא שהמטופל זקוק כעת ‹

 הטיפול עדיין אין אפשרות "לגעת במים". 

 מבני האדם, וכמוגלי ילד הג'ונגל, את המפלט והמקלט הבטוח הוא מוצא בקרב החיות הטובות. דני מאוכזב ‹

 תכנון המשך ההתערבות הטיפולית

 באופן ברור עולה השאלה: האם מותר או אסור לכעוס? ‹

אם מסוכן, אפשר להתגבר  עולה הצורך לחזק בדני את יכולתו להביע רגשות ומצוקה, לבקש עזרה ותמיכה. כמו גם לחזק בו את האמונה שגם ‹

 ולהתמודד, ובכל זאת יש מי שבא לעזור.

ביטוי לאכזבתו ולכעסו עליהם. אות ליחסיו  -במשך תקופה ארוכה שיחק רק עם חיות, ונמנע במשחקיו הדרמטיים להביא את "בני האדם" ‹

 מפני פגיעה נוספת.החברה, שמצד אחד הוא מצפה ממנה לעזרה והגנה, ומצד שני הוא חושש  -הטעונים עם הסביבה

 במשחקיו לקחו חלק חיות טובות, אך חסרות הגנה מול חיות טרף רעות ומסוכנות.  ‹

חסר היה למטפלת הגורם האנושי המיטיב והמגן, וכך יום אחד הכירה לדני את ה"זקן החכם", שלימים התגלגל אל דמותו של "הפרופסור".  ‹

אט, מפגישה לפגישה,  -לקבל ממנו עצה טובה. דני אהב את דמותו של הזקן, וכך אטהזקן החכם היה זה שאפשר היה לפנות אליו בעת צרה ו

 התווספו דמויות אנוש חדשות בחדר.

. וזה כסף. ואז הוא 10לבלש יש זכוכית מגדלת. קודם הוא מצא ראיה מאוד קטנה, עגולה ואפילו ציור של מספר . סיפור שני –הבלש והפרופסור 

בית שבור. הבלש רוצה לתפוס גנבים. הוא כבר תפס גנב אחד. הוא שם אותו בבית הסוהר. הרגלים שלו הי פה. חום  מצא עוד ראיה חומה. חלק של

אדמה שמתקיעה את הרגלים. תקע את הרגלים שלו. והגנב לא יכול לצאת! הוא תפס כבר עוד אחד. הגנב מאוד כועס. יש גנבים לפעמים שכועסים. 

הראש של הגנב כועס , ואז נפל לו הראש. הראש שלו כבר נפל! הבלש שמח כי המשימה שלו מאוד מצליחה.  הוא נתקע והבלש חתך לו את הראש.

הבלשים פותרים בעיות. הפרופסור עוזר לבלש לכתוב כל מיני דברים. יש לו משקפים, יש לו אצבעות גדולות אבל גם קטנות. איזה אצבעות 

איות. כל מיני ראיות ושומר אותן. בבית הסוהר היו ברזלים, שני גנבים הוציאו את הראש והם מצחיקות! ועוזר לו הזכוכית מגדלת. הוא רואה ר

 כועסים. זה מפחיד! כאן היה הבלש, והבלש אמר: אני לא אתן לכם ללכת! היה כאן שטיח מאוד ארוך, הגנבים עמדו בשטיח. בפנים כועסות, והיה

כה בכאילו מקפלים, וזרק אותם בפח הזבל. הבלש עמד פה בפנים מאוד כועסות. הוא החזיק להם הרבה כוח. אז הוא )הבלש( קיפל אותם בשטיח, כ

היה בשתי ידיים, לקח אותם לזבל. תראו איך הוא לוקח אותם! הוא דומה לרע? הוא לא רע. אני אעשה לו עיניים טובות. הפרופסור היה כזה והבלש 

ניים של בלש. עיניים טובות. העיניים של הבלש מאוד טובות. הן מצליחות לראות טוב יותר. כזה. הוא דומה לפרופסור, קצת דומה. אני אעשה לו עי
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 הוא הצליח במשימה שלו. היו שם גם אבירים, הם רצו עם הסוסים. בתוך הסוס ישב אביר. זה אביר טוב, הייתה לו חרב! תראו איזה חרב! לאביר

  ף! יש חרב, הוא לוקח את הרעים לחוץ לארץ. וזה היה הסו

 הדמויות בסיפור

בעל זכוכית מגדלת, המבטאת יכולת להבין ולראות דברים. הבלש מחפש, בודק, חוקר ומברר. רוצה לגלות דברים, חשדן וזהיר. מחובר   -בלש

 לכוחותיו, אך יחד עם זאת מודע למגבלותיו. נעזר ומשתמש בפרופסור לסיפוק צרכיו.

 מאיימים ומפחידים בכעס שלהם.חזקים, כועסים ותוקפנים.  -גנב/גנבים

חכם, מבין, יודע, מיומן, איש מקצוע. בעל משקפים מיוחדים שדרכם אפשר לראות ולהבין דברים. יש לו כוח, הוא אינו פוחד מעימות  -הפרופסור

 עם קונפליקטים ורגשות. הוא מסוגל למצוא פתרונות גם למצבים מסובכים/מסוכנים. 

 ית שטוחה. מציגה חלק של ניצחון, כבוד, יכולת.דמות חדשה, יחס -אביר/אבירים

 ם לאבירים. מסייעים להם במשימתם.שייכי -סוס/סוסים

 לבלש, גיבור הסיפור, יש זכוכית מגדלת. בכך הילד מרמז לנו על יכולת שכבר רכש, ועושה אותו עצמאי יותר. הוא כבר פחות פסיבי. ‹

" הבלש עצמו הוא זה שרוצה לבצע את המשימה, פעיל ויוזם, ומגייס את הפרופ' הוא רוצה לתפוס גנבים. במילים אחרות: "לגעת במים! ‹

 לעזרתו. 

 מחובר לכוחותיו, אוחז בזכוכית המגדלת שלו ומשתמש בה. אך יחד עם זאת, הוא גם מודע למגבלות ולקשיים שלו.  ‹

ים יחד בהנאה. יחסיהם מפויסים, הבלש מרגיש שמתחברת אל חלקים ילדיים. השניים משחק –הפרופ' נחווה כדמות ידידותית, לא מאיימת  ‹

בטוח בחברת הפרופ' ומכיר אותו היטב. הוא מזהה את פוטנציאל העזרה שהוא יכול לקבל ממנו לביצוע משימתו. הפרופ' מגויס למשימה כדי 

ות דברים ולתעד ראיות. עם זאת להשלים חלקים שהבלש אינו מסוגל להם בעצמו. הבלש מצפה שהפרופ' ישמש לו כעוזר, ניצב לידו לרשום, לגל

 רוצה לזקוף את המשימה והצלחתה לזכותו. הוא מעוניין לשמר את הפרופ' כאיש הצללים שלו, הפועל מאחורי הקלעים. 

המתפתחת, הבשלה לקראת הפרידה שיום אחד  לתחושת העצמיותבזירת העימות עצמה מול הגנבים הוא בוחר להיות לבדו. יש בכך רמיזה  ‹

ות הפרופ' פגש דני כוח מסוג אחר. לראות דברים, לא לפחד מעימות עם קונפליקטים ורגשות, למצוא פתרונות גם למצבים מסובכים תבוא. בדמ

 .ביותר ו/או מסוכנים

 .תימות וקונפליקטים

או אסור  עולה צורך להשיג הבנה טובה יותר של הדברים, להגיע לשליטה. הכעס, אף הוא, עולה בבירור, ועמו השאלה: האם מותר ‹

 לכעוס? מי שכועס האם הוא יכול להיחשב גם כטוב, או לכעוס מותר רק ל"רעים". מרמז על קיומם של רגשות אשמה.

 .תכנון המשך התערבות טיפולית

דני כעת נמצא במקום רגשי שבו הוא מסוגל לגעת בדברים עצמם. הוא מתחיל להפנים את מות ההורים, להבין מה קרה בעולמו.  ‹

 ת לעזור לו להפנים שכלית ולהגיב רגשית לאובדן.יש צורך כע

 .בעקבות הסיפור

ולבוא בחשבון עם אויביו, חשה המטפלת שדני זקוק להשיג   בעקבות הסיפור השני של דני, בו כבלש הוא יצא להשיג ראיות ‹

על הכנת האלבום , תחושה מחודשת של שליטה בחייו. ואכן, המפגשים הדיאדיים שהתקיימו עם הדודה ובמסגרתם עבדנו יחד 

 ההשלמה עם המצב החדש, לצד שליטה הולכת וגוברת על חייו.  חיזקו בדני את תחושת

 

 

 : התעללות מתמשכת בילדות:8יחידת לימוד 

מבחינה משפטית, ולכן היו חייבים לרכוש  אביהם עשרה נחשבו ילדים -. עד למאה השמונהזכויות הילד הוא מושג חדש יחסית

בציות מוחלט כלפיו. לילדים לא הוענקו כל זכויות בחוק, והמדינה לא התערבה בנעשה בתוך המשפחה. מקרה מפורסם, שבו 

מרי אלן וילסון אמריקאית שמקרה ההתעללות שלה  . 1871יורק בשנת -התערבה המדינה במסגרת המשפחה, התרחש במדינת ניו

של עמותה למניעת אכזריות כלפי ילדים בניו יורק, תרם להתפתחות התנועה לזכויות הילד בארה"ב. מרי עברה הוביל לייסוד 

 התעללות קשה ע"י הוריה האומנים. 

שימש כדי להרחיק אותה מביתה, מכיוון שבאותה תקופה עדיין לא היו חוקים להגנת ילדים. את התביעה נגד חיים -חוק צער בעלי

גם ילדה היא בחזקת בעל חיים וזכאית לכן להגנת האגודה טענה בפני בית המשפט כי  ה לצער בעלי החיים".האם הגישה "האגוד

ידי בית המשפט, והוא קבע כי יש להוציא את הילדה מבית האם. -טענת האגודה להגנה על בעלי החיים התקבלה על החוק. 

 לות בילדים.שלה היה האירוע הראשון שנרשם בארצות הברית כמקרה התעל המקרה

 :בארץ

לא היה מושג כזה של "חוקר ילדים". הארץ הייתה מלאה ילדים מוכים אך נסתרים.  ילדים שתקו, שתקו גם  80 -עד שנות ה

מטבריה אחרי התעללות ממושכת ואכזרית מידי דוד שלה. מורן הובאה לבית חולים  3מתה מורן דנמיאס בת  1989 -ב העדים. 
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ך אשפוזה התברר כי מורן הייתה נתונה להתעללות מתמשכת ואכזרית בביתה מצד דודה, אשר גרם כשהיא מחוסרת הכרה. במהל

לרבות הוריה, שכנים,  –לה חבלות קשות בכל חלקי גופה וכן כוויות ופגיעות מיניות. הסתבר כי כל סביבתה הקרובה של מורן 

  וחו.חברים, והגננת, ידעו על ההתעללות המזוויעה, אך לא התערבו ולא דיו

עפ"י חוק העונשין,  נעשה תיקון לחוק העונשין. – 1989בנובמבר  המקרה עורר שאלות קשות בקרב אנשי מקצוע  ואנשי ציבור.

 הימנעות מדיווח עלולה לגרום  לעונש מאסר.  חייב כל אדם לדווח על מקרי התעללות למשטרה או לפקידי סעד.

 

 סוגי התעללות ופגיעה בילדים ובני נוער:

 : התעללות פיסית

פגיעה גופנית מכוונת הנגרמת לילד שלא כתוצאה מתאונה. הפעולות האלימות יכולות לבוא לידי ביטוי בחבטות, 

 סטירות, בעיטות, דחיפות, כוויות, מכות אגרוף, נשיכות, ניעור וטלטול, כבילה ולעיתים אף רצח באמצעים שונים. 

לות במשפחה הם תוצאה של התעללות גופנית. המוות נגרם כמחצית ממקרי המוות של ילדים החווים התעל

ממעשה אלימות חד פעמי חמור במיוחד או כתוצאה של נזק מצטבר מפגיעות פיזיות ממושכות. פגיעות ראש הן עיקר 

צא י הפגיעות המובילות למוות בקרב ילדים. לרוב מדובר במקרי מוות של ילדים צעירים במיוחד, כשליש מהם מתחת לגיל שנה.

 קמפיין נגד הטלטול שהוא מאוד מסוכן לילדים. 

 :התעללות מינית

עירוב ילדים ומתבגרים תלותיים שאינם בוגרים מבחינה התפתחותית בפעילויות מיניות, שאין הם מבינים אותן לחלוטין, שהם 

עילויות הללו מיועדות אינם מסוגלים לתת להן את הסכמתם המיודעת, והמפירות את הטאבו החברתי של תפקידי המשפחה. הפ

 לסיפוק דרישותיו ורצונותיו המיניים של המתעלל. 

 : בעילה, מעשה סדום ומעשים מגונים; מגע פיזי( 1

 אוננות בפני ילד או אילוץ ילדים לצפות באקט מיני או בסרט פורנוגראפי. :תקיפה מינית ללא מגע פיזי( 2

 .הינו צורה חמורה ביותר של ניצול ופגיעה מינית בילדים, הנתונים באופן מוחלט למרותו של התוקפן גילוי עריות

יש הבדל בין המובן של הטרדה מינית להתעללות אצל ילדים, זה לא אותו דבר אבל לרוב אין הטרדה מינית אצל ילדים אלא יותר 

 אצל בני נוער. 

 התעללות נפשית: 

קיומו הרגשי של הילד ועושה לו 'רצח אופי' שיטתי ומתמשך. היא מוגדרת כהתנהגות שמעוותת  התעללות רגשית שוללת את

והורסת את תחושת הזהות העצמית וההערכה עצמית של הילד ומחבלת בתפקודים הרגשיים והאינטלקטואליים שלו. מטרת 

 די לכופפן לרצונו של ההורה.ההורה המתעלל נפשית, היא לשבור את רוחו של הילד ולהילחם בנטיותיו הטבעיות כ

מובסס על הפחדה, על התעלמות מהילד, השחתה )מוסרית( על מצב זנות או סמים בקרבת הילד. זה מושג בעיתי כי הילד שאמר 

שאביו קילל אותו והתעלל בו בצעקות והשפלות, אמר שהתפלל שירביץ לו כדי שתהיה עדות לילד על ההתעללות. דריכה על הנפש 

הרס מאוד גדול. לרוב הגבר מתעלל ולא האישה, יש מקרים בהם הגבר מתעלל נפשית כלכלית באישה, הוא הופך את  של הילד זהו

 האישה לתלויה בו גם מבחינה כלכלית, ואז מאוד קשה להשתחרר מזה ולשים את האצבע על ההתעללות שהאישה עוברת. 

 הזנחה:

, כאשר מינוח זה מציין מצב  Abuse -)לא מכוון( הנמצא בקצה הרצף של התנהגויות המוגדרות כלביטוי הפאסיבי הזנחה נחשבת 

 בו האדם האחראי על רווחתו של הילד נכשל במתן מענה ראוי לצרכים בסיסיים.

 .הזנחה פיזית: היעדר דאגה למזון, לבוש, היגיינה, בטיחות או לטיפול רפואי הולם 

 מודי הילד, לתפקודו והגעתו למסגרות חינוכיות.הזנחה חינוכית: חוסר דאגה ללי 

  הזנחה רגשית: חוסר היכולת של המטפל להיענות לצרכים הרגשיים של הילד בתוך כך לבסס התקשרות הורית, חוסר יכולת

 להפגין חיבה.

 מנעות הפקרה והיעדר פיקוח: נטישת הילד, עזיבתו בהיעדר פיקוח מתאים )כהשארת תינוק בהשגחת ילד בן ארבע(, הי

   מחיפוש אחר ילד שאבד או ברח.

  ,הזנחה מוסרית: אילוץ הילד להשתתף במעשים בלתי מוסריים או חשיפתו לסביבה עבריינית ובלתי מוסרית הכוללת זנות

 שימוש בסמים, גניבה וכן הלאה.
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 אמו ובילה איתה זמן רב  הילד עם המוח הגדול והמפותח יותר, בו ניתן לראות פחות איזורים כהים, הוא ילד שטופח על ידי

 בינקותו. האם הייתה קשובה לו והגיבה לצרכיו. 

  הילד בעל המוח המצומק הוא קורבן להזנחה הורית ואף התעללות רגשית. על פי הנוירולוג, מוחו של הילד

 המוזנח חסר חלקים משמעותיים מבחינה התפתחותית. 

  כמו כן, המשמעויות הנוספות הן שהילד בעל המוח המפותח יהיה אינטליגנטי יותר, ותהיה לו יכולת גבוהה

מבחינה חברתית. לפי מבנה המוח של הילד המוזנח, נראה כי סיכוייו לפתח התמכרויות שונות גבוהים יותר, כמו גם 

  רתית. הסיכויים להתנהגות אלימה ולחוסר תפקוד בחייו מבחינה כלכלית וחב

יכול להיות נזק בלתי הפיך. הנוירולוג  3ההזנחה הרגשית וההורית משנה את מבנה המוח באופן שאינו הפיך לאחר מכן. עד גיל 

 מדבר על תאוריה שההורים המזניחים הם בעצמם ילדים מוזנחים. 

 אפידמיולוגיה של התעללות

)כיתה י'( במגזר היהודי ובמגזר הערבי.  16 -)כיתה ח'( ו 14ה ו'(, )כית 12המחקר בוצע בקרב מדגם ארצי מייצג של ילדים בגילאי 

 ילדים ערבים. 2,274ילדים יהודים ו  8,239בסך הכול נכללו במדגם 

 יש פער עצום בין מספר הילדים נפגעי התעללות המדווחים לרשויות לבין מספר הילדים המעידים באופן ישיר כי נפגעו ראו ש

ילדים בגין חשד להתעללות והזנחה, אלה  48,992, דווחו לעובדים סוציאליים לחוק נוער 2012ת מהתעללות ופגיעה. כך בשנ

כי נפגעו מהתעללות ופגיעה במחקר  במחקר מכלל הילדים שדיווחו 48.5%מכלל הילדים בישראל, זאת לעומת  1.9%היוו 

 הנוכחי.

  ח.מדוו 1מקרים שאינם מדווחים על כל מקרה  8-3ההערכה היא שיש בין 

 

 

דיווחו כי נפגעו מסוג כלשהו של אלימות, לעומת  -12מכלל בני ה  42.9%נמצא כי ככל שגיל הילד עולה כך עולה שכיחות הפגיעה: 

 .16מבני ה  58.0%ולעומת  -14מבני ה  48.9%
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 :ככל שחומרת הפגיעה קשה יותר

  .רמת המוכנות לדווח להורים או לבני המשפחה יורדת והמוכנות לדווח לחברים ולאנשי מקצוע עולה 

 , ,אינטרנט( הילדים נטו יותר לדווח על הפגיעה באמצעים המאפשרים פנייה אנונימיתSMS .)באמצעות שיחת טלפון , 

  85.6%-"ם"פנים אל פנירוב הילדים שנפגעו וחשפו את דבר הפגיעה בהם דיווחו עליה . 

גיל ההתעללות העיקרי הוא  ., הדיווח לא הועיל |)העמודה השמאלית(כמעט מחצית מהילדים שנפגעו וחשפו את דבר הפגיעה

 . )יש במצגת טבלת אחוזים(.12-14-וב 6-11בעיקר בשנים 

 

טרם זמנה, לזמן השייך  סבר פרויד שי גילה את מקור ההיסטריה, ביסס את זה על כמה אירועים של התנסות מינית 1896בשנת 

שמע דברים מזעזעים מהמטופלות על פגיעות מיניות בגיל הרך. תוך שנה הוא חזר בו. הבין את ההשפעות לילדות מוקדמת. פרויד 

 החברתיות הרדיקליות. לא יכול להיות שאחוזי ההתעללות המינית כה גבוה בחברה. 

 יכולה להתרחש בתוך משפחה ולהשפיע על נשים בוגרות.הוא היה הראשון שהעלה את האפשרות שהתעללות מינית 

פגיעה מינית: טווח רחב של  תקיפות מיניות שכיחות במידה רבה מכפי המקובל להניח.שכיחות של פגיעות מיניות באוכלוסייה. 

 פגיעות.  

 .14חווים פגיעה מינית בטרם הגיעו לגיל בנות  1:3-4 ‹

 היו קורבן לגילוי עריות. בנות 1:7 ‹

 .14חווים פגיעה מינית בטרם הגיעו לגיל בנים  1:6-7 ‹

 היו קורבן לגילוי עריות. בנים 1:10 ‹

 אקונומי או רמת הדתיות/שמרנות.-ממצאים אלה דומים בכל שכבות האוכלוסייה ללא הבדלים של גיל, גזע, דת, מעמד סוציו

 

 12%אלף פניות הגיעו למרכזי הסיוע. רק  40ולפת : בשנה הח(2014לפי איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית )

פגיעה - 16%פגיעה בנשים, - 84%מהפונים למרכזי הסיוע בשנה החולפת הגישו בסופו של דבר תלונה למשטרה בדבר הפגיעה. 

כאשר  רוב הפגיעיות המיניות זה בקטינים. אל גברים זה הרוב כאשר הם קטינים, אצל נשים גם כאשר הן צעירות וגםבגברים. 

מבוגרות יותר הן נפגעות מינית באחוז גבוה יחסית. ואצל טראנסים הנפגעים בעיקר כאשר הם בגירים, כאשר הם עוברים את 

 התהליך. רוב הפגיעות המיניות קורות במגורי הפוגע/נפגעת/משותפים, לאחר מכן במסגרת העבודה.  

, 12%, בעל מרות חינוכית או בעבודה 3%, היכרות שטחית 10%ג בת זו\, בן26%בן משפחה  \הורה  חלוקה עפ"י קשר עם התוקף:

, זר 1%רוחנית  \לקוח %, סמכות דתית  \, נותן שירות 4%, מעסיק או עמית בעבודה 3%גופני  \, מטפל נפשי 25%מכר  \שכן \ידיד

, הטרדה בעבודה 13% , מעשה מגונה15%, גילוי עריות )משפחה( 34%אונס וניסיון אונס  חלוקה עפ"י סוג פגיעה: . %1

 .1%, חשיפה לפורנוגרפיה 2%מידע  \, פרסום תמונות 5%, תקיפה קבוצתית 9%, גילוי עריות )הורה( 9%, הטרדה מינית 12%

 מהתוקפים הם ידידים, מכרים או שכנים של הנפגע/ת. במקרים רבים הפגיעה מתבצעת בתוך קבוצת השווים.  42%אצל בני נוער, 

עז, מתוח. בגלל שאני זוכרת טרור, אבא, אני זוכרת אותך. אני זוכרת שמעולם לא דברנו. לא השמעתי אפילו "האוויר סביבך היה 

אנחה. שותפתך השותקת לפשעים שאין להם מחילה, לחטאים שאין לבטאם. אהבת אותי? שנאת אותי? או חשבת שאני שלך?  

קפוא, הלום לכדי שתיקה? ריסקת אותי. סודות קורים בלילה. רכושך ? מה אמר לך העור שלי ? האם הוא רעד או שנשאר  –גופי 

לילה מופחת, קטן: ילדת ה ואלת אותך פגעת במישהו שהיה חלש,כל בוקר אתה ואני היינו חמורים ונקיים ועדיין שותקים. אני ש

 שלך." סו ויליאם סילברמן. "
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 מדוע ילדים לא מספרים שפגעו בהם?

 כשהפוגע הוא גם המיטיב: נרמול של המערכת המעוותת של יחסי הפגיעה. מערכת יחסים יותר מורכבת, מעורבבת.  ‹

 חרדה מתוצאות החשיפה: מחיר חברתי ואישי. ‹

 ילד חש שהעונש הזה מגיע לו. ‹

 אשמה על "שיתוף הפעולה", על "הנאה". ‹

 בושה ומבוכה.  ‹

 חוסר אונים וחוסר יכולת לשנות את המצב . ‹

 חשש שלא יאמינו. –גיטימציה חברתית לדבר אי ל ‹

 איום של הפוגע לשמור את דבר הפגיעה בסוד. 'אחרת המשפחה תתפרק'.  ‹

 

( אבל כל כשהפוגע הוא גם המיטיב: נרמול של מערכת יחסי הפגיעה, )ולא הבנתי שמשהו לא בסדר"בילדותי עברתי אונס על ידי אבי 

, אבל בתוכי וביני לבין כלפי חוץ נראיתי קיימת ופועלת (.הפוגע לשמור את דבר הפגיעה בסודאיום של חלק בגופי ובנפשי הבינו זאת )

(. כל זאת לאורך שנים רבות, גם כשבעצמי הייתי חוסר אונים וחוסר יכולת לשנות את המצבעצמי הייתי מחוקה, נגררת עם החיים )

  ה ובו זמנית קמה לתחייה".אימא לילדים. אני רוצה שתדעו, שילדה שנאנסת, היא בו זמנית מת

ילד חש שהעונש מגיע לו, )הבושה והאשמה , הוא משפט ששמעתי גם ממנו ומאוחר יותר גם מעצמי. שאף אחד לא ישמע… ש… "ש

( היו כל כך גדולים, שלא העזתי לשתף ולספר. אני מבקשת שתהיו ערים לילדים אשמה על שיתוף פעולה, 'הנאה', בושה ומבוכה.

שאם המורה שלי בתיכון הייתה שואלת אותי ומנסה להבין מדוע אני  לה קטנה יכולה להציל חיים ושנים של סבל וכאב.שאשמסביבכם. 

 מבולבלת ולא מאורגנת, הייתי משתפת אותה".

 בגיל מאוד צעיר לילד לוקח זמן להבין שמשהו לא בסדר. הילד לא מכיר משהו אחר, או לא יודע מה זאת אהבה אחרת. 

לים להרגיש שהעונש מגיע להם. יכול להתחיל מדגדוגים או ליטופים שמהנים לילד. יכול להתחיל ממשהו נעים, מהנה )פיזית, הילדים יכו

שבגלל שהוא לא דחה את תשומת לב מההורה(. ואז במקום להאשים את התוקף, הילד הרבה פעמים מתבייש מזה שהוא נהנה. מרגיש 

שיתוף פעולה, העונש הזה מגיע לי. התוקף נשאר הטוב, והילד מרגיש רע עם עצמו. מרגיש  התוקף הוא בעצם הסכים. תחושה של אשמה,

 שאיכשהו הוא יצר או איפשר את המצב.  

 ה של חוסר יכולת לשנות את המצב. תחוש

"לזכותה של אמי אומר שהיא שאלה ושאלה, והסתכלה... היא לא הרשתה לי לישון אצל חברים כדי שהאח של או האבא של לא יעשו 

חשש שלא  –אי לגיטימציה חברתית לדבר שאח שלה הוא שפגע בי ) להכיל ולשאת את המחשבהלי משהו בלילה. היא לא הייתה יכולה 

הסוד שכל כך התביישתי בו, ה כלפי חוץ. תמיד שאלות סגורות שאפשרו לי להתחבא מאחורי (. כששאלה, תמיד זה היה מופניאמינו

( יש אנשים שמעדיפים לא לראות. מעדיפים לחיות מחיר חברתי ואישי –חרדה מתוצאות החשיפה .. )האשמה, והפחד שהבית שלי ייחרב.

 בלי לדעת".

לגיטימציה לדבר על מה שקורה בפנים ולכן לא מספרים. חשש שלא כל בני  שאלות שמופנות כלפי הסביבה. החוויה של הילדה היא שאין

 המשפחה יעמדו לטובתה. משפחות שמעודדות ביטול התלונה.

אבי הזדעזע והקים שערורייה כאשר שמע מפי אמי את המלה "וסת", מלה בלתי ראויה בעיניו. אך הוא התיר לעצמו לאונן ליד שולחן 

איסור חמור, בלתי מילולי, הוטל על כל ביטוי לגבי מעשה זה. גם ביטוי של הבעת ראש ואוכלות בדממה.  ארוחת הערב, כשאנו משפילות

 (. אני זוכרת כיצד קטלה אמי ניסיון כזה מצדי בעודו באיבו, במבט שלא השכחנו לעולם. אי לגיטימציה לדבר) פנים היה אסור

היינו נוכחות ושותפות לה, הסתרנו אותה זו מזו. הוא אוהב אותך בדרכו" המציאות הייתה אילמת. למרות שלא היינו ראויות למלים. 

 השכנוע החוזר של אמי בתגובה על תלונותיי. –

 "אני גם אחראית לפירוק המשפחה, שזה בגללי, זה בלתי נסבל".

ירים שעוברים התעללות תפיסה דואלית. הרס שקורה בפנים לעומת מה שמשדרים כלפי חוץ. פחד לאבד את מה שיש למרות הפגיעה. צע

 יותר בו לאדם כבר יש כוחות להתמודד.לכודים במקום בלתי אפשרי. לכן הדיווח לרוב מתרחש בשלב מאוחר 

  

 סימנים להתעללות מינית. 

ילדים שנפגעים מינית חווים התמודדות מורכבת, ושמירת הסוד דורשת מהם אנרגיה רבה. ההנחה היא שילדים שעוברים התעללות 

 דורשת הרבה אנרגיה. ולכן זה מוביל לסימנים אחרים. אבל יש ילדים שלא רואים עליהם שום דבר.  –מינית לא מספרים. השמירה 
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)גיל ההתבגרות, להולדת אח חדש, למעבר לשינויים התפתחותיים נורמטיביים ניתן לייחסו לעתים אפשר לראות שינוי בהתנהגות ש ‹

 דירה(.

 הילד יתנהג וייראה כרגיל, וינסה לעשות הכול כדי שאף אחד לא יבחין בכך שעובר עליו משהו. -לא נראה כל שינוי לעתים  ‹

לול לנבוע לעיתים מפגיעה במצבו הרגשי של הילד שעזהרה לשינוי תמרורי אהסימנים אינם מעידים בהכרח על פגיעה מינית, אבל מהווים 

 מינית. 

 סימנים פיזיולוגיים:

 דימומים. •

 גירויים וכאבים באיברי המין. •

 כאבי בטן והקאות חוזרות. •

 קשיים בהליכה או בישיבה. •

 זיהומים בדרכי השתן. )*מצב שכיח גם אצל ילדות צעירות שלא נפגעו מינית(. •

 רגילותה.הפרשות לא  •

 תלונות על כאבים לא מוגדרים בגוף. •

 התנהגות רגרסיבית:

 חזרה להרטבה/ התלכלכות לאחר גמילה וגם עצירות. •

 *שינוי ממשהו שהיה קודם מעיד על מצוקה. שינויים בהרגלי שינה.

 התעוררות מוקדמת סיוטי לילה נדודי שינה. •

 שינה מוגברת. •

 שינויים באכילה.

 אובדן תיאבון. •

 בר.תיאבון מוג •

 בעיות בלימודים.

 חוסר ריכוז.\בעיות משמעת ירידה בציונים •

 איחורים והיעדרויות. •

 הזנחה או הקפדה בהיגיינה.

 שינויים בלבוש. קיצוני לכל צד.  •

 הזנחה בהיגיינה אישית. •

 מקלחות מרובות. •

 שינוי מצב רגשי.

 עצבנות אדישות שינויים תכופים במצבי רוח. •

 ריבוי פחדים הסתגרות. •

 דיכאון. •

 חרדה, דריכות )אם זה יבוא עוד פעם, קפיצה מרעשים למשל(. •

  התנהגות מינית.

 התנהגות מינית שלא תואמת גיל לרוב קשורה להתעללות מינית.

גילוי עניין מוגזם או ידע רב בנושאים הקשורים למין )בציורים, בעבודות או בחיבור(. ילדים בוגרים צריכים לדעת שלא מציירים  •

 אנשים בלי בגדים למשל. 

 שימוש במושגי מין שאינם הולמים את הגיל. •

 פגיעה מינית בילדים אחרים )להבדיל מסקרנות מינית( מתוך כעס, תוקפנות או שתלטנות. •

 אוננות כפייתית. אם זה כל מה שמעסיק, צריך לבדוק למה זה הפך להיות נושא כזה מרכזי. •

 שינויים בקשר עם אנשים.

 התבודדות מוגברת ניתוק קשרים. •
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 הימנעות מפעילות חברתית. •

 יכול להצביע על התעללות, לא בהכרח מינית. –פחד להישאר לבד או עם אדם מסוים  •

 התנהגויות מסכנות.

 אובדניים.ניסיונות  •

 שימוש בסמים ואלכוהול. •

 פגיעה עצמית. •

 הפרעות אכילה. •

 הפקרות מינית.  •

 

הגיעה לטיפול בגלל סימנים של דיכאון: 'כל קיץ זה אותו דבר', היא אומרת, 'ילדים בגילי אמורים ליהנות עכשיו, ואני, איך  18בת 

רח בבית שכנים בתקופת הקיץ. זוכרת שנהנתה מהחיזורים. פגשה בחור שהגיע להתא 12שמתחיל החופש הגדול, רע לי'. כשהייתה בת 

באחת הפעמים שכנע אותה להתפשט ו'אז זה קרה'. לא זוכרת מה קרה בדיוק, הפרטים לא מצליחים לעלות בזיכרון. זוכרת רק שמאז 

רעבה, גם הייתי עצובה בהדרגה הפסיקה לאכול, 'פשוט לא הייתי  היא השתנתה מאד, ניתקה קשרים עם כולם, העדיפה להיות בבית.

מאד'. ההורים הבחינו שהיא יורדת במשקל ובעצת רופא המשפחה הופנתה למרפאה להפרעות אכילה והחלה טיפול פסיכולוגי. 

הפסיכולוגית לא ידעה, הנערה לא סיפרה, 'לא חשבתי שזה חשוב או קשור, ובכלל לא חשבתי על זה'. 'אף פעם לא חשבתי שנפגעתי, עד 

'אני לא חשבתי שעברתי פגיעה ראתי בעיתון על אישה שסיפרה סיפור דומה נורא לשלי, שם קראו לזה 'פגיעה מינית'. שלפני חודש ק

'. 'מאז שקראתי את הכתבה, המחשבות לא נתנו לי מינית, כי זה לא היה בכוח, ואני שיתפתי פעולה. בעצם אני אשמה בדיוק כמוהו

מנוחה, מה קרה שם? למה אני לא נזכרת? למה אני לא סובלת שמישהו נוגע בי או מתקרב אלי? למה אני מתחמקת מכל דייט שמארגנים 

 לי? '. 

 עד שהיא לא הבינה מה קרה. הופנתה לטיפול אבל לא הבינה בכלל מה עברה. ההורים שמו לב לסימנים, אבל לא יכלו להבין מה קרה 

. הציע לה לצאת לדבר בחוץ. גרר אותה לרחוב 21. יצאה לבלות. רקדה עם בחור שהיה מבוגר ממנה, כבן 13אורלי עברה אונס בגיל 

הסמוך, שהיה חשוך ומבודד, אנס אותה והתעלל בה במשך כשעתיים תוך אלימות פיסית שכללה הטחת הראש בקיר ואלימות פיסית 

. חזרה לביתה, התקלחה שעות, והחליטה שלא תספר לאיש. הוריה היא הסתירה את האונס והתעללותרלי חששה לחייה. קשה. או

שכלל סיוטי לילה וחוסר   PTSDהבחינו שהחלה להתלבש באופן שונה: החלה ללבוש בגדים ארוכים ומסתירים, להתדרדר בלימודים. 

קים, חרדות, חוסר שקט, עוררות מוגברת, הימנעות ועוד. לא יכלה להמשיך להתרכז יכולת לישון, הפרעות בקשב ובריכוז שכללו פלאשב

בלימודים וכשנתיים לאחר האונס שקלו להרחיקה מבית הספר. נשברה וסיפרה על האונס ליועצת שהפנתה אותה לטיפול. במהלך 

ה בבולמוסים בלתי נשלטים של אכילה, היא הרעיבה את עצמה לתקופות ארוכות, או נתקפהטיפול נפתח תיק עקב שימוש בסמים. 

בעייפות כרונית, או בחוסר יכולת ללמוד בבית הספר. תחושת טינופת ליוותה אותה לכל מקום, הרגשה שהגוף שלה מלוכלך ללא תקנה, 

 ששום דבר בעולם לא יוכל להפוך אותו לנקי.

 

ה אחר, היא אחת הפגיעות הקשות שקיימות.  פגיעה התעללות מינית בילדות, בעיקר התעללות מתמשכת על ידי אב או קרוב משפח

 שמשאירה נזקים קשים ומתמשכים אצל הקורבנות. 

  מדוע?

 .משבש את בוחן המציאות והופך סדרי עולם

 גילוי עריות יוצר עיוות קיצוני בתפיסת העולם אצל הילד.  ‹

. הילד במצב קבוע של בלבול: רצונו במגע של רע נאמר שהוא טוב, ועל מה שמכאיב ודוחה נאמר שהוא דבר שאותו הוא רוצהעל  ‹

 חום ורוך מנוצל לרעה ומציאותו מוכחשת כאילו הייתה יציר דמיונה. 

הוא מתקשה לערוך הבחנה בין רגשות : מכאיב ומהנה, מגעיל ונעים אינם ניתנים להפרדה. אין עוד יכולת אבחנה בין מי שמציל  ‹

 ומי שונא, מי צודק ומי אשם.  לבין מי שמנצל, מי בטוח ומי מסוכן, מי אוהב

הכל מבולבל ומעורבב. תפיסת מציאות מעוותת מלכתחילה. הדבר הכי מכאיב לילד זה שבחוויה שלו הילד רוצה את הקרבה, את האהבה 

של ההורה. בחוויה שלו, הצורך בקרבה איפשר את ההתעללות. אם הוא לא היה צריך את ההורה, לא היה רוצה את האהבה, אולי לא 

 ייתה התעללות. זה מה שקורה בחוויה של הילד. ולכן זה מוביל לתחושות אשמה קשות. תחושה שאתה פיתת את ההורה.ה
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 .אובדן אמון, בדידות –שבר בין אישי 

שבר בין אישי בו מופרים תפקידיהם של ההורים או קרובי משפחה אחרים, ההופכים מדמות מיטיבה שומרת ומגוננת אובדן אמון:  ‹

חודרנית ופוגענית. הילדה נוכחת כי הקשרים הבין אישים הקרובים, הם קשרי ניצול, שימוש בכוח בגידה, פגיעה, התעלמות, לדמות 

  .חוסר ביטחון

משבר אמון באחרים אלא גם מבודד את הילדה מהם. הנפגעת מכוח אימת התוקף, אינה מגלה  תפגיעה מינית לא רק יוצרבדידות:  ‹

ד אותה מאחרים שאינם שותפים לו ושמירתו מנתקת אותה ומונעת ממנה קבלת עזרה והגנה מהאם או כ את סודה. הסוד מבוד”בד

 ממבוגרים מסוימים. 

 

 .חוויה של סכנה קיומית

, עולם בלתי מוגן ומסוכן, עמוס בחרדה קיומית. מה טרור רגשיעולמו של ילד שחווה מסכת של התעללות מינית, הוא עולם של  ‹

 ון, הוא מקור לאימה.שאמור היה לספק ביטח

גם בתקופת ההתעללות וזו שלאחריה, מערכת  השמירה העצמית של הילד נקלעת למצב של דריכות קבועה, כאילו הסכנה עלולה  ‹

 לחזור בכל רגע.

כל ילדותה היתה שטופה בחלומות בלהה. היא חולמת שגופה אחוז במלחציים על שולחן הנגרות של אביה, ושהמסור החשמלי המסתובב "

שלו מאיים לקרוע אותה לגזרים, או שהיא בורחת על גדות נהר ולא יודעת בדיוק ממה. היא פחדה לישון ופחדה מהלילה ופחדה משעת 

 "האמבטיה עוד לפני שהיא ידעה לומר לעצמה מה הדבר שמפחיד אותה.

 

 .חוויה של אובדן שליטה וחוסר אונים

התעללות מינית משתקת את יכולת ההתמודדות של הילד. במעשיו אין כל תועלת, אין בחירה או שליטה בנעשה, ואין מרחב פעולה.  ‹

 לא ניתן להתנחם ואף לא לנוס ומערכת ההגנה העצמית נעשית הלומה ומבולבלת. 

החוויה של השליטה נלקחת  –ל צעיר מאוד אחד מהצרכים הבסיסיים שלנו היא יכולת שליטה בסביבה, לדעת מה קורה בסביבה. בגי

 מהילד בכוח, ונוצרת חוויה בסיסית של חוסר אונים. לא משנה מה אני יעשה, לא ניתן לצאת מזה

 

 .משבש את תהליך ההתפתחות הנורמאלי של הילד

עצמי ברורה,  בניגוד לאדם שעבר טראומה בבגרותו, כאשר אישיותו כבר מבוססת, לילד נפגע התעללות מינית חסרה תחושת ‹

-ותפישתו את האחרים ואת העולם עדיין אינה מגובשת. קיים פער בין העוצמה של הגירוי שאינו תואם את רמת ההתפתחות הפסיכו

 מינית ואת היכולת של האגו הילדי להתמודדות.-סוציו

 ך לתפקד כאילו דבר לא קרה. הילד מגיב דרך מנגנונים של ניתוק המסייעים להתמודד עם ההתעללות ולהמשיבמובן הפסיכולוגי  ‹

אולם אותן הגנות שבילדות הן יעילות ביותר, גורמות להתפתחותם של סימפטומים בעייתיים בבגרות, ואלה משבשים את  ‹

 ההסתגלות הנורמאלית של הנפגע. 

זוהי טראומת התעללות מינית, בהיותה טראומה של הגוף, של העולם המנטאלי, הרגשי והבינאישי, פוגעת בכל היבט של חיי הנפגע.  ‹

 של זמן שהדהודיה נמשכים גם בבגרותה. פגיעה ללא גבולות 

ד. אותם מנגנונים שעוזרים לילד אין תחושת עצמי ברורה, כל תחושת העצמי מתעצבת סביב ההתעללות. פגיעה בעיצוב הזהות של היל

 לו לשרוד את ההתעללות מובילים לפתולוגיות בהמשך, מכיוון שאין יכולת להתמודדות עם המצב. 

לעיתים זה קורה כי הנפגע מעדיף לקחת את תפקיד החזק ולהפוך לפוגע בשביל להתמודד עם כל מה שעבר עליו  –דור שני להתעללות 

 בילדותו. 

 

 מינית:השלכות של התעללות 

 מחקרים מראים בעקביות שהיסטוריה של התעללות מינית בילדות היא אחד הגורמים המרכזיים לפסיכופתולוגיה כמו:

 דיכאון והפרעות חרדה. .1

 הפרעות אכילה. .2

: אחת התוצאות הקשות של פגיעות מיניות הוא איבוד הטעם לחיים ורצון למות. מטופלות רבות אובדנות ופגיעות עצמיות .3

"אני מתפללת שכאשר אעבור את הכביש אוטובוס  על ניסיונות אובדניים רבים, כמו גם על רצון למות מבלי להתאבד.מדווחות 

   יפגע בי"
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 : כל אישה שנייה שמאושפזת במחלקות פסיכיאטריות בארץ, היא נפגעת אלימות מינית.אשפוז פסיכיאטרי .4

ר, "עברתי פגיעה מינית מתמשכת על ידי אבא שלי, ובמשך תקופה לא ", מספרת יעל שר16"אושפזתי במחלקת הנוער של שלוותה בגיל 

נתק  -קצרה הלכתי והידרדרתי. היו לי הפרעות אכילה, דיכאון ואובדנות ושוב דיכאון, ובסופו של דבר דיסוציאציה מאוד קשה 

 מהמציאות שעל הרקע שלו אשפזו אותי".

ב של רגיעה ונינוחות לאורך חרדים ועצבניים, ללא כל יכול להגיע למצאנשים עם טראומה כרונית רגישים במיוחד,  סומטיזציה: .5

 ישנן תלונות רבות על כאבי ראש, בעיות עיכול, כאבי בטן, אגן וגב, תחושות חנק ובחילות. זמן. 

עלה מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ערך בשנה האחרונה פעילות הסברתית בקרב רופאים במרכז הרפואי בת"א. כתוצאה מכך 

בעשרות אחוזים הדיווח על פגיעות מיניות, שכן הרופאים למדו לזהות בקרב הפונות לחדר המיון את הסימנים של הפגיעה המינית, 

ת להפנות את הנשים ואת הדרכים הסומטיות שדרכן הן מבטאות, פעמים רבות, את המצוקות הקשות. הבנה כזאת חשובה על מנ

 לטיפול מתאים.

 כנגד הכאב הבלתי נסבל של זיכרונות ההתעללות.  self medication: הצורך להשתמש בסמים כ ולאלכוהולהתמכרות לסמים  .6

 : הבריחות מהבית שהן לעיתים האמצעי היחיד שעומד בפני הנערה להפסיק את ההתעללות.בריחות מהבית בגיל ההתבגרות .7

ויקטימיזציה –חסי התעללות והרס עצמי ולבצע רה: הפגיעה הנפשית מאפשרת לנערה להיות בתוך יהתנהגות מינית מופקרת .8

 )שחזור( של ההתעללות.

 התדרדרות לעבריינות וזנות. .9

 הסרסור שלי לא היה צריך ללמד אותי כלום, אבא לימד אותי הכול בבית""

התעללות מינית  ורות בזנות ונשים שמכורות לסמים עב( אוכלוסיית הנשים בכלא, הנשים שעוסק90%מחקרים מראים כיום כי רוב )

ויקטימיזציה קשה בבגרותן. נתון המעיד בעד עצמו, ומלמד על גודל הנזקים האישיים והחברתיים שכרוכים  –בילדותן, ורה 

 בהתעללות ובפגיעות מיניות.

ירוע של כי אין טענה שרוב קורבנות גילוי העריות נכנסים למעגל הזנות, אלא שרוב העוסקים בזנות עברו בילדותם א חשוב להדגיש

 התעללות מינית במשפחה.

 למה? 

 "הוא הטירונות של הזנות. האינססט הוא המקום אליו אתה שולח את הילדה ללמוד איך לעשות את זה. )אינססט(  גילוי העריות

היא נמצאת שם ואין לה מקום אחר ללכת אליו. היא עוברת הכשרה. וההכשרה היא ספציפית וחשובה: היא לומדת שאין כל גבול 

 אמיתי לגוף שלה" .

 :ההתעללות המינית בילדות מייצרת את השביל שמוליך לזנות סמים ופשע בקרב נשים 

כנגד הכאב   self medication-פגיעה נפשית ושמאפשרת להיות בתוך יחסי התעללות והרס עצמי + הצורך להשתמש בסמים כ

+ העיסוק בזנות שנתפס כהמשך של ההתעללות + הצורך הבלתי נסבל של זיכרונות ההתעללות + חווית העצמי כאובייקט מיני 

להרוויח כסף מהיר )לא כסף קל!( כדי לממן את ההתמכרות לסמים + הבריחות מהבית שהן לעיתים האמצעי היחיד שעומד בפני 

 הנפגע להפסיק את ההתעללות.

 

 מדוע ההשלכות כה קיצוניות?

 טראומטית:-פוסט-סוגים שונים של הפרעהנפגעים ונפגעות רבים מפתחים בעקבות הפגיעה המינית 

 .PTSD)) פוסט טראומטיתאירועים חד פעמים עלולים לגרום להפרעה 

 C-PTSD)ולהפרעות דיסוציאטיביות ) פוסט טראומטית מורכבתאירועים טראומטיים מתמשכים עלולים לגרום להתפתחות הפרעה 

שיות שכבר עוצב, ובין טראומה שמתרחשת בילדות שמעצבת את על מנת להבחין בין טראומה שקורית בבגרות ופוגעת במבנה אי

זהו סינדרום של ניצולים מטראומה מתמשכת  האישיות ומעוותת אותה, הוצעה האבחנה: תסמונת פוסט טראומטית מורכבת.

 ינית במשפחה.וחוזרת. תסמונת זו מאפיינת ניצולים שהיו במצב של שבי בידי המתעלל כמו מחנות ריכוז, שבי וכמובן התעללות מ

 

 PTSD -הפרעת פוסט טראומטית 

כמו אונס, פיגוע טרור או שוד מזויין,  אירוע יחיד ומוגדרהפרעה נפשית הנגרמת כתוצאה מחשיפה לאירוע טראומטי. בדרך כלל,  .1

 המופיע בתוך רצף של חיים נורמאליים.

  הוא מוגדר בזמן ואפשר לזהות את ההתחלה והסיום שלו. .2

 מדובר בחוויות שלא ניתן להתנגד אליהן, אבל גם אי אפשר להכילן.  .3
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האירועים הטראומטיים כרוכים בדרך כלל באיום על החיים, על השלמות הגופנית ו/או השלמות הנפשית, וממוטטים את עולמו  .4

כיל את החוויה תפיסת העולם הבסיסית של האדם מתערערת ואין מנגנונים לה  של האדם כפי שהוא הכיר אותו עד כה.

 המזעזעת. 

הרבה אנשים נמצאים בהפרעה פוסט טראומטית, מתבטא בזעם, נדודי שינה, תגובות קיצוניות, יש הבדל בין בפנים לבחוץ כי  .5

 בחוץ הכל נראה רגיל אבל בפנים הכל מפורק. זאת הפרעה שאם לא מטפלים זה זה משפיע רבות על החיים האישיים של האדם. 

 האירוע הטראומטי נכנס למצב של הלם, חוסר אונים, הצפה רגשית ואף קריסה של המערכות המנטליות.האדם שחווה את 

 : חודרנות

זיכרונות מן האירוע החוזרים ונשנים ומופיעים בצורה : סימפטומים חודרנייםלאנשים שחוו אירוע טראומטי יש לעתים קרובות 

חושבים, ורואים בדמיונם את מה שחוו בעת הטראומה. תחושת הסכנה שהציפה הם מרגישים, חווים, חשים, . חודרנית ובלתי רצונית

אותם אז מציפה אותם שוב, והם עשויים לחוש חרדה, רצון להימלט, כמו גם זעם כלפי עצמם וכלפי אחרים. תחושות כאלו גורמות 

 ום.י-לסבל רב. הן מטרידות מאוד ומקשות על הנפגע/ת להתרכז, לישון, לתפקד ולהתנהל ביום

 :הימנעות

מכיוון שחוויות חודרניות כאלה מקושרות ישירות לטראומה שקרתה, נפגעי הטראומה חשים בסכנה ומנסים להגן על עצמם. הם 

 נוקטים בפעולות הגנה שונות כדי לא לחוות שוב את האירוע הטראומטי ונמנעים מדברים שעשויים להזכיר את הטראומה. 

  לא לדבר על האירוע הטראומטי;מאמצים לא לחשוב, לא להרגיש או 

 ובכך להגביר בצורה פרדוקסאלית את  הימנעות ממקומות, מפעילויות או מאנשים שעשויים להזכיר את האירוע הטראומטי

 ;החודרנות

 ;קושי לזכור פרטים מהאירוע הטראומטי 

  ;הימנעות מקשרים ומחווית רגשות חזקים באופן כללי 

  ימנעות מהנות, כמו גם ה היו תחושה של חוסר הנאה מפעילויות שקודם לכן  ;מעצמי זרות, של מוזרות ושל ניתוקתחושה של

 מפעילויות כאלה.

 הימנעות אולם, בטווח הקצר.  נפגעהד עם הקושי, ואף לשרת את שמצליחים להתמוד ההימנעות עשויה להעניק את האשליה

יים נוסף על כך, ישנה סבירות גבוהה שבמוקדם או במאוחר הזיכרונות הטראומטלאורך זמן מתקבעת ופוגעת באיכות החיים. 

   החודרנות.מת את עוצ פהרימחעות הימנ בטווח הארוך ישובו להציף ולשבש את חייהם.

 :עוררות מוגברת

חש  שהעולם מלא  האירוע הטראומטי, הנפגעהחוויה הטראומטית פגעה קשות בתפיסת העולם כמקום טוב ובטוח. לפיכך, לאחר 

בסכנות ושיש להיות דרוכים ומוכנים בכל רגע למתקפה מחודשת שתגיע. המוכנות התמידית להגיב לסכנה מידית גורמת לעוררות 

 פיזיולוגית ולדריכות נפשית שלא אפיינו אותו קודם לכן.

 .)קשיים בשינה )קושי להירדם או להישאר ישן 

 .כעס, רגזנות ו/או התפרצויות זעם 

  להתרכז.קושי 

 .בהלה מרעשים חזקים או מהתקרבות פיזית לא צפויה של אדם אחר שמחרידים את הנפגע ו"מקפיצים" אותו 

 PTDS -Cהפרעת פוסט טראומה מורכבת  

, ע"י נטיעת שליטה של אדם בעל כוח בחלש ממנו( היא טראומה בין אישית הנגרמת על ידי  (complex traumaטראומה מורכבת  .1

ת ניצול וכפייה של מישהו אחר, אנשים שהחיים שלהם הם תח לאורך תקופת זמן ממושכת. שחוזרים ונשניםאימה וניצול, 

 עוברים התעללות בלי שהם יוכלו לצאת מזה.

 הטראומה מכרסמת במבנה האישיות שכבר עוצב קודם לכן.  – בבגרותכשהטראומה המורכבת מתרחשת  .2

ראומה מעצבת את האישיות. האישיות של הילד/ה מתגבשת תוך הט – הילדותכשהטראומה המורכבת מתרחשת במהלך  .3

 הסתגלות למציאות של האימה וחוסר הישע, כאשר הקיום של הילד/ה מצטמצם למשימות ההישרדות ההכרחיות. 

  PTSD -הקשת של ההפרעות, כאשר מדובר בתסמונת פוסט טראומטית מורכבת, דיפוזית וקשה הרבה יותר מאשר במצבי ה .4

  המקובלים.

ומתמודדים ות: בעצם איך ילדים שורדים ( מדברת על שלוש צורות הסתגלות עיקריות למצבי התעללות מינית בילד1992לואיס הרמן )

  עם הטראומה. 

 .פיתוח הגנות דיסוציאטיביות 

 הימנעות

 חודרנות
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 .פיתוח זהות מקוטעת 

  .ויסות פתולוגי של מצבים רגשיים 

  הגנות דיסוציאטיביות:

מצב של ניתוק,  מציפות ובלתי נסבלות, על מנת להמשיך ולקיים יכולת תפקוד והתמודדות עם המציאות.היכולת להתנתק מחוויות 

 אפשר לנתק את הרגש מהזיכרון.

. התהליך הדיסוציאטיבי מנתק את אחד או יותר מהמרכיבים האלה התנהגות, רגש, תחושות וידעהמודעות כוללת ארבעה מרכיבים: 

מתלבש בבוקר, אוכל  -מתפקד  רק חלק נפרד של העצמי לא מרגיש אלא הכאב, הכעס, הפחד; זה מזה: חלק מהעצמי מרגיש את

במקרה של דיסויאציה אני יכולה לא לזכור באמת מה היה שם ומה עשו לי, זו דרך  ארוחת בוקר עם המשפחה, הולך לבית הספר...

הגנה כי כך אני יכולה להמשיך בחיי מבלי להיזכר בטראומה שוב ושוב. הבעיה היא שאני מרגישה מנותקת מעצמי וזה מפריע למהלך 

 החיים. 

 ה מינית, בעיקר בגיל צעיר, כאילו מנסים לשמור על הדיסוציאציה נובעת מכך שהנפש אינה בשלה די הצורך כדי להכיל פגיע

 ההתעללות בסוד במפני עצמם. 

  .כדי שהילדים הנפגעים יוכלו להתמודד עם הטראומה, הדיסוציאציה יוצרת פיצול והדחקה של הכאב העצום הפיזי והרגשי 

 "הרגשתי שאני ציפור שיושבת על החלון"

  ההורה, הילד הפנימי, המאהב, איש הקריירה  -אנשים שלא נחשפו לטראומות מודעים היטב להיבטים השונים של אישיותם- 

האדם הדיסוציאטיבי, לעומת זאת, עובר מהיבט אחד  והם יכולים לעבור מהיבט אחד למשנהו מבלי לאבד את תחושת ה"אני". 

 אני", כך שכל חלק מרגיש כ"אני" נפרד. לאחר מבלי שתהיה לו אף פעם תחושה מקיפה של ה"

  פיתוח זהות מקוטעת:

  לא כל הילדים מסוגלים לשנות בדרך זו של דיסוציאציה את המציאות. אחרים, שאינם יכולים לשנותה, בונים מערכת משמעויות

 /צדיק אותהכלשהי שת

  כטובים והם הרעים, כל השנאה החוסר אונים , הוא מציג את האב/ אם שהרוע הנמצא בתוכו הוא שגרם להתעללותהילד מסיק

זה מאפשר לשאת את מה שקרוה לאורך זמן . באמצעות הסבר כזה יכול הילד לשמור על תקווה וכוח. והרוע הם לוקחים לעצמם

ר תמידים להיות טובים. זהו המקוילדים רבים מסווים את תחושת הרוע הפנימי בניסיונות מ בבית, כי אני הבעיה ולא אבא/אמא.

 אשמה העצמית. לעתים האשמה זו מקבלת חיזוק על ידי הסביבה. ל

  תחושות הרוע הפנימי, הבושה והאשמה הופכות להיות הגרעין שסביבו מתעצבת זהות הילד: נפגעים מתארים את עצמם כיצורים

נופת לתאר את תחושת אנושיים: מכשפות, ערפדים, זונות, כלבים עכברושים ונחשים. יש כאלה שמשתמשים בדימויים של טי-לא

 העצמי שלהם. 

 "אני לא מרגישה שאני אנושית"

 "אני רעל, כולי רעל ירוק ומבעבע. אסור לאנשים להתקרב אלי. כל מי שמתקרב מורעל"

  הקיטוע נעשה עקרון הארגון המרכזי של האישיות )קיטוע של זיכרון, מצבים רגשיים וחוויות גופניות, קיטוע בייצוג פנימי של

העצמי, קיטוע בייצוג הפנימי של הזולת( ולא מתאפשרת אינטגרציה של זהות: בדרך זאת מתעצב ייצוג עצמי מפוצל ונוקשה אצל 

 ילד. 

  יצירת דימויים של מטפלים ראויים במהלך התפתחותו הרגשה של בטחון ושל אוטונומיה על ידי הילד שלא עבר התעללות קונה

 , שניתן להיאחז בהם בשעת מצוקה. לאמון

  .הילד שעובר התעללות אינו יכול לפתח הרגשת בטחון פנימי, נשאר תלוי יותר מילדים חיצוניים במקורות חיצוניים של ניחומים

הם מתקשרים במהירות לזרים, אך גם נאחזים בעקשנות בהורים  -אצל ילדים שעברו התעללות  שנצפה פרדוכסהתוצאה היא ה

 שהתעללו בהם. 

 דיספוריה:/וויסות פתולוגי של מצבים

  מצב של בלבול, סערת נפש, ריקנות ובדידות מוחלטת. מדובר כאן בקושי לווסת את דיספוריהתופעה רגשית נוספת נקראת :

של  פנימי תחס עם ריקנות, מצב של חוסר וויסומצב של כאוס בפנים יהתחושות. הילד הנפגע מצוי בדיספוריה כרונית. 

 מה., תחושות מעורבות. תחושה רגשית קשה ולא נעישל בלבול וחסר אונים ,מה גבוההרגשות בר

  :בשלב כלשהו של התפתחותם, מגלים ילדים נפגעי התעללות שהם יכולים לחולל שינויים במצבם הרגשי דרך זעזוע של הגוף

שלשולים והקאות יזומים, מציעה עצמית, שימוש בחומרים פסיכו אקטיביים, התנהגות מינית כפייתית, נטילת סיכונים 
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כל מה שעושה זעזוע בגוף באופן פרדוקסאלי גורם לשק ורגיעה, יש לי סערה בתוכי שיש לי צורך להשקיט ואז דרך  כפייתית..

 זעזוע הגוף אני נרגעה. הנפוץ ביותר זה פגיעה עצמית מכוונת.

  עורר מצב לבטל את הדיספוריה הכרונית ול –אלו 'כלים' המשמשים ילדים נפגעי התעללות לוויסות מצבים רגשיים פנימיים

 של שלווה ורגיעה ולו לזמן קצר. 

 לפני גיל ההתבגרות והופכים לבולטים יותר בבגרות. עצמי מתפתחים אצל ילדים רבים סימפטומים אלו של הרס 

 פגיעה עצמית מכוונת –וויסות פתולוגי של מצבים 

 ת ומתקפות אחרות על הגוף רווחות בקרב הקשר שבין התעללות ופגיעה עצמית מתועד היטב, ונראה כי פציעה עצמית חוזרת ונשני

 נפגעים שעברו התעללות בילדותם. הפציעה העצמית אינה מכוונת להרוג אלא היא באה להפיג כאב רגשי קשה מנשוא.

 כאילו שכל הרע מבפנים משתלט ה הנפשית הופכת לפיזית וזה מרגיע, , הפגיעהכאב הגופני תופס את מקומו של הכאב הנפשי

 יש שקט.על הבחוץ ואז 

 שזה לא בשליטתם הפגיעה העצמית מעניקה תחושת שליטה וניהול הסבל, שלא כמו בהתעללות . 

  .הפגיעה העצמית משמשת כביטוי של שנאה עצמית חמורה 

  אני עושה את זה כדי להוכיח לעצמי שאני קיימת""

סר היכולת לקיים חיי נישואין. לילה אחד "המלחמה לא נשכחה. לא ההרעבה העצמית, לא הבולימיה, לא הדיכאונות הקשים או חו

זמן קצר קודם לכן בביתה, היא חתכה את עצמה בירכיים וביניהן, עד שהיא מצאה את עצמה על ריצפת הלינוליאום של המטבח 

 בשלולית של דם. תמיד יש לה קופסה של סכיני גילוח לנחם אותה"

 גנה על הקורבן מפני חוסר היכולת לחיות בתוך ההתרחשויות המנגנונים האלה שנתפסים כמנגנונים בשרות ההישרדות, והה

 המחרידות, אולם הם הופכים להיות אחד הבסיסים המרכזיים של הפסיכופתולוגיה. 

  אינם נשארים תחומים לאירועים הטראומטיים עצמם, אלא הופכים לחלק מחיי הנפש של הנפגעזאת משום שהמנגנונים האלה .

 הדבר גורם להפרעות בתחושת הזמן, ברצף הזיכרון, פגיעות קשות בריכוז. 

 .ישנו שבר ברצף הזמן מן העבר להווה, כאשר מבחינה פסיכולוגית האדם נשאר בעבר 

  לסיכום,

 ההתארגנות הנפשית של הנפגע בעקבות טראומה מורכבת משפיעה על מרכיבים שונים של האישיות , עלולה לשבש תחומי תפקוד

 נרחבים, והיא באה לידי ביטוי באופנים שונים:

 הפרעה בוויסות רגשי )ביטויים של דיכאון, כעס, זעם, אובדנות, פגיעה עצמית, וכד'(.  .1

 הפרעה בתודעה )ניתוק, דיסוציאציה(, הפרעות זיכרון מיוחדות לטראומה, כמו אמנזיה וכד'(.  .2

 הפרעה בתפיסת העצמי )חווית עצמי המאופיינת בבושה, באשמה, בשנאה עצמית(.  .3

 תפיסת המתעלל באופן מעוות )התקשרות לתוקף ולדומים לו והזדהות עמו(.  .4

 קשיים ביחסים הבין אישיים )למשל בידוד והסתגרות; קשיים ביצירת קשר ויצירת זוגיות וכד'(.  .5

 )אובדן אמון, חוסר תוחלת, ייאוש(.   ת, אמון ואמונהפגיעה במערכת המנטאלית של מתן משמעו .6

סומטיזציה )סבל גופני או כאבים ללא ממצא פיזיולוגי( ובעיות רפואיות )הקשורות ישירות לסוג הטראומה שנחוותה או למצב  .7

 הסטרס הכרוני(.

 

 

 טראומטית, חוסן וחמלה בראי הטראומה-צמיחה פוסט: 9יחידת לימוד 

 השוקעת נראית כמו השמש העולה?""האם לפעמים השמש 

 עברה המתת חסד בשוויץ.  36מורן, קורבן התעללות מינית, שהפכה לנכה אחרי ניסיון התאבדות, בת 

  "הסבל הוא חלק שלא ניתן למחוק מן החיים, כמו גם הגורל והמוות. בלי סבל ומוות חיי האדם לא יכולים להיות שלמים"

 "האדם מחפש משמעות"(.  1963)ויקטור פרנקל, 

  בעקבות התפתחות המחקר בתחום הפסיכולוגיה החיובית, חלה תפנית בעיסוק בטראומה והורחבה ההתייחסות הקלינית

 קצוות החיוביים בקשת השינויים כתוצאה מטראומה. והמדעית ל

ויקטור פרנקל אמר שהסבל הוא חלק שאי אפשר למחוק מהחיים, בלי סבל ומוות אי אפשר להעריך את החיים. בפסיכולוגיה בדיבור 

או נדבר על טראומות מדברים בעיקר על הסבל. בעשור האחרון קם קול של פסיכולוגיה חיובית שאמר שאם קרתה הטראומה בו

 עדיין על הצמיחה שיכולה לבוא לשם.
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 טראומטית" -המונח "צמיחה פוסטPTG - Post-Traumatic Growth)   מתמקד בפתיחת האפשרות לשינויים חיוביים, לצד )

 ומתוך הכאב והסבל, המלווים התמודדות עם אירוע טראומטי.

 בהכרח תקרה לכל מי שעבר טראומה. לצד הסבל מתייחסת גם לשינויים חיובים שיכולים להתרחש. היא לא 

 מהי צמיחה פוסט טראומטית?

 חוויה סובייקטיבית של שינוי פסיכולוגי חיובי בעקבות התמודדות עם מצב לחץ טראומטיטראומטית היא -צמיחה פוסט 

 (.1995)טדסצי וקלהון,

 מדברים על 'משברים' ואירועי  טדסצי וקלהון מגדירים טראומה באופן רחב יותר מהמקובל בספרות המקצועית בתחום; הם

דחק' כולל התמודדות עם גירושין, התמודדות הורים עם לידת ילד עם מוגבלות, וטווח רחב של נסיבות המאתגרות את 

 משאבי ההתמודדות של הפרט ומפרות את האיזון בחייו.

 א בגילוי כוחות ופיתוח תובנות חשוב להדגיש כי אין הכוונה להמעטת הסבל או בראיית הטראומה עצמה כחוויה חיובית, אל

 חדשות תוך ההתמודדות עם הטראומה והשלכותיה. 

זו תפיסה סובייקטיבית של הסבל ומה שקורה. חשובה לציין שטדסצי וקלהון דיברו על טראומה במובן הרבה יותר רחב )כולל למשל 

 גירושים לילד(. גם מחוויות מאוד מזעזעות ניתן באיזשהו אופן לצמוח. 

 ם מראים שאחוז גבוה יחסית מהאנשים, מדווחים כי למדו במצבים אלה על עצמם, על הקשר שלהם לאחרים ועל המחקרי

לאחר שהאדם יוצא מההלם הראשוני, לצד תגובות של אובדן, בלבול, כעס ועצב, מתקיים תהליך של   מהות החיים עבורם.

רער הנחות יסוד בסיסיות, חושף אמיתות קיומיות עיבוד ועיכול של מה שקרה. משברים יכולים להיות קטליזאטור המע

 ומוביל אנשים לשנות את האופן שבו הם מתייחסים לעצמם, לאחרים ולחיים בכלל.

 טראומטית -טראומטית אינם קטבים מנוגדים של אותו תהליך: מצוקה פוסט-טראומטית והצמיחה הפוסט-המצוקה הפוסט

 וקריסת המשמעות, יכולה לשמש כמנוע לצמיחה.

 2001מחקר מאוניברסיטת סטאנפורד, עקבו אחר מצבם הנפשי של אנשים אחרי הפיגוע במגדל התאומים בשנת ב . 

 הצמיחה בקרב אנשים תשעה שבועות אחרי הפיגוע לבין המצוקה עליה דיווחו באותה   החוקרים מצאו קשר חיובי בין רמת

 נקודת זמן. 

  ,נמצא קשר בצורת עקומת פעמון בין מצוקה וצמיחה: רמת הצמיחה הגבוהה ביותר נמצאה במעקב ממושך יותרלעומת זאת ,

גם  טראומטית חריפה היו פחות סיכויים לצמיחה. -בקרב אנשים עם רמה מתונה של מצוקה. בקרב אנשים עם מצוקה פוסט

   בקרב אנשים שלא דווחו כלל על מצוקה, היו פחות סיכויים לצמיחה.

 תפיסה של המצוקה כמנוע לצמיחה. ממצאים אלה מצביעים שחוסן נפשי המתפתח בעקבות התמודדות עם ממצא זה תומך ב

מצבי לחץ, דומה במובנים רבים לכושר גופני; אי אפשר לפתח כושר ללא כל התמודדות עם קושי באימון הגופני, אך קיימת 

 סכנה של קריסה נוכח עומס יתר.

י של תפיסת אני את עצמי, אולי כבעלת כוחות לאחר שהצלחתי להמשיך הלאה, הוא תפיסה בדקו במחקר צמיחה, כלומר שינוי חיוב

חיובית של האחר אם נעזרו ברשת תמיכה. במעקב ממושך ראו שכשהאירוע לא נחווה אצלי כמצוקה אני לא צומחת. כשרמת 

הה, אין צמיחה. כלומר טראומה כמנוע המצוקה שלי מתונה אז יש צמיחה. כשרמת המצוקה, החוויה הסובייקטיבית שלי מאוד גבו

 לצמיחה תלויה ברמת המצוקה. 

 מה מנבא את ההבדלים  -המחקרים מראים שאנשים שונים זה מזה בהתמודדות במצבי טראומה. בתשובה לשאלה"

בהתמודדות?", נמצא כי ההבדלים בתגובותיהם של אנשים לאירוע טראומטי קשורות למגוון משתנים אישיותיים בנוסף 

 סיבות האירוע )ואירועים אחרים שהתרחשו בחיים לאחר הטראומה(, ולמידת התמיכה שקיבלו מקרוביהם.לנ

 

 ביטויים של צמיחה ממשבר

 טראומטית מוגדרת כמכלול השינויים שנתפסים כחיוביים לאורך זמן בעיני הפרט עצמו. שינויים אלה -צמיחה פוסט

 צמיחה במשבר?מתבטאים בשלושה מישורים : איפה יש ביטויים של 

 שינוי בתפיסת העצמי .1

 אישיים-שינוי ביחסים בין .2

 שינוי בסדרי עדיפויות ובפילוסופיית החיים .3
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: תחושות של חוסן פנימי מוגבר, סיבולת וכוח, המתעוררות דווקא מתוך ההכרה בפגיעות וההתמודדות שינוי בתפיסת העצמי  .1

 אונים.-הקשה עם סבל ואין

  תהליך ההתמודדות עם משבר כרוך בתהליך של היכרות מחודשת של האדם עם עצמו. אנשים פוגשים את עצמם במצבים

שאינם מוכרים להם מהעבר, לומדים להכיר בעצמם רגישויות שלא ידעו על קיומם ומגבשים תוך כדי כך תפיסה מציאותית 

 ומגבלותיהם.   יותר לגבי יכולותיהם

זמן מה אחרי שהתמודדנו עם משבר. סביר להניח שאם נסתכל על זה עכשיו בראייה לאחור נרגיש שווים,  לחשוב על התחושה שלנו

 הצלחנו להתמודד. אני מגלה בעצמי יכולות, תכונות חדשות שלא הייתי מודעת אליהן קודם. הכרה של עצמי באופן אמתי יותר. 

פתיה ורגישות לזולת ולסבל אנושי, הערכה גבוהה יותר של : חוויה חזקה יותר של חיבור, אמאישיים-שינוי ביחסים הבין .2

 משאבים חברתיים, פיתוח מיומנויות בינאישיות והרחבת מעגלי השתייכות.

 אישיות כגון אמפתיה ורגישות -ההתמודדות עם המצוקה בעקבות המשבר עשויה גם לתרום לפיתוח מיומנויות בין

 חרים במצב המשברי עשויה לתרום לחיזוק האמון ולהעמקת הקרבההתנסות בתמיכה ובזמינותם הרגישה של א  לזולת.

למדו להעריך מי הם החברים האמיתיים   אישיים מסוימים. אנשים רבים מדווחים שבהתמודדות עם משברים-בקשרים בין

ל יצירת לא לצפות. במצבים שונים גם מדווח ע  שלהם. הם למדו מה אפשר לצפות מאחרים ולא פחות חשוב למדו מה )וממי(

 פורמאליים בעקבות ההתמודדות עם מצב המשבר. -קשרים חדשים והרחבה של מעגלי השתייכות וקשרים פורמאליים ולא

מפתח אצל רוב האנשים חיבור לסבל של אנשים אחרים. רופאים שנהיים חולים מספרים על שינוי משמעותי בתפיסה שלהם לאחר 

מכירה בחשיבות הקשרים החברתיים, למשל ללמוד להסתמך על אחרים. לפעמים  שהיו חולים ואושפזו בבית חולים. בנוסף אני

 לפני כן. מגלים מעגלי השתייכות שלא היינו חלק מהם 

: הערכה מחודשת ומלאה יותר של החיים ועיסוק בשאלות קיומיות ורוחניות, שינוי בסדרי עדיפויות ובפילוסופיית החיים .3

 בעקבות החוויה הטראומטית והמפגש האפשרי עם סכנה ומוות. 

בעקבות התמודדות עם משברי חיים, אנשים מדווחים גם על שינוי סדרי עדיפויות, על שינויים רוחניים, על הצבת יעדים חדשים ועל 

 יכולת ליהנות מהרגע.

 יש איזושהי עצירה, מפסיקים מהריצה של החיים והאינרציה, חשובים האם תפיסת העולם שלנו והאמונות שלנו ראויים. 

 דיסני מאשר להחליף ספה שיש בה קרע. למדתי להתפשר,  ליהנות מעצם זה שאני חיה". -"היום אני מעדיפה לטוס עם הילדים ליורו

 הם, שהם טועים, ושהעיקר זה אהבה.א "העיקר הבריאות" עניתי לאחרי שחזרתי שמעתי מכל אחד את המשפט הב

 

 טראומטית -גישות המדברות על התהליכים המובילים לצמיחה פוסט 3

 גישה קוגניטיבית  .1

להתערערות תפיסות, עמדות, ומטרות ולהתעוררות של שאלות לגבי מטרה וכיוון.  משבר המטלטל את שגרת חיינו מביא

העלאת זיכרונות שליליים, המלווים במצוקה המתניעה תהליך של עיבוד והערכה  במקביל מתרחש תהליך אוטומטי של

 מחדש של הנחות היסוד.

   ראומה ותוצאותיה עבור הנפגע.( של משמעות הט(reframing( או מסגור מחדש  (shiftהם מדברים על תזוזה

 מתמקדת בעיבוד מידע מחדש של המידע שהיה לי עד כה ויצירת סכמות חדשות חיוביות יותר.

 גישה הומניסטית  .2

   המוטיבציה העיקרית של האדם היא צמיחה ומימוש עצמי.

מודל זה שם דגש על הקשר בין צמיחה בעקבות ההתמודדות עם טראומה לבין חיפוש אחר כיוון ותכלית והיכולת לחיות 

צמיחה יכולה לבוא לידי ביטוי כשאנשים אנחנו יכולים לצמוח רק אם אנו יודעים מהו סבל. באופן אותנטי ומלא בהווה. 

 נדבות, פעילות ציבורית וכדומה.מתרגמים את המשמעות לעשייה באפיקים מעשיים כגון הת

 גישה נרטיבית  .3

תהליך צמיחה כרוך, לפי גישה זאת, בהבניה מחדש של  לפי גישה זו, אנו מעניקים משמעות לחוויותינו באמצעות סיפורים.

למשל, חבר  על מנת שתתאפשר צמיחה מטראומה, צריכה להיברא משמעות חדשה מתוך החורבן וההרס. סיפור החיים.

י, נוצר אצלי שבר בנרטיב האישי שלי, ואיחוי השבר יבוא בשילוב הפרידה במשמעות החיים ובסיפור האישי שאני נפרד ממנ

 רוקמת לעצמי. )אני הבחורה שהחלטתי לעזוב ולא הוא עזב אותי, כל הגברים בוגדנים(.
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 טראומטית מפגיעה מינית:-אתגרים ייחודיים בדרך לצמיחה פוסט

 טראומטית בקרב נפגעות תקיפה מינית הוא שונה ומסובך בהשוואה לסוגי טראומה אחרים. הדרך -הדיון על צמיחה פוסט

 טראומטית איטית וחסומה יותר, ומציבה בפני ההולכים בה אתגרים קשים במיוחד.  -לצמיחה פוסט

   יכולות להיות, לדוגמא: מה אתה מעריך מטפלים נזקקים לשאלות "משנות זווית", שדורשות עצירה והעזה. שאלות כאלו

יותר בחיים היום בעקבות החוויה? מה למדת על עצמך מההתמודדות עם הדבר הנורא שקרה לך? מאיפה היה לך את הכוח 

זמן קדימה, על היכולת שלך להתגבר ולצמוח   X:( מה היית רוצה להגיד לעצמך עודלשאת את הסבל שעברת? )ובהמשך לכך

 ירועים אחרים שחווית בחייך עוזרים לך לשאוב כוח?מהחוויה? אילו א

  אך גם שואפים איתם אל  –מרחיבים את מנעד הטיפול, נמצאים עם המטופלים במעמקי הכאב שלהם באמצעות שאלות אלה

 המרום האפשרי של חייהם, שנמצא מעבר לטראומה והחלמה.

צובע את כל הת בתוך המשפחה בילדות היא דבר ת מיניצמיחה פוסט טראומטית מפגיעה מינית היא התמודדות אחרת. התעללו

ההצעה היא לא להתייחס רק לסבל של הטראומה אלא גם אבל כון שיש אתגרים מאוד שונים, החיים אחר כך. בכל זאת, זה נ

 .ילהלפוטנציאל הגד

 

 (resiliencyנפשי ) מהו חוסן

  פסיכולוגית חיובית להתמודד עם מצבי דחק ומשבר, ולהסתגל חוסן נפשי או עמידות נפשית הם מונחים המתארים יכולת

במצבי לחץ  גייס משאבים פנימיים וחיצוניםלנסיבות החיים שנגרמו בעקבות מצבים אלו. חוסן כולל את יכולת האדם ל

 שאירועים אלה יוצרים. היכולת להסתגל לשינוייםמשבר וטראומה, ואת 

  מתארים יכולת פסיכולוגית חיובית שמאפשרים להתמודד עם מחקרים  החיובית.הנושא נחקר בעיקר בתחום הפסיכולוגיה

מצבי לחץ ומשבר על דיי גיוס היכולות הפנימיים והיכולת להסתגל. הכוונה פה יותר למקרים כמו גירושים, אדם עם חוסן 

 נמוך לעומת גבוה, ופחות על מקרה של התעללות מינית. 

 

 BASIC PH – מודל החוסן הרב מימדי

  מודל שפותח על ידי מולי להד ועוסק בסגנונות התמודדות שונים של הפרט בזמן משבר. ההנחה היא כי ניתן לזהות אצל כל

 אדם מהו סגנון ההתמודדות שלו )או מספר סגנונות התמודדות(.  

  ביולוגיים )תורשה(, כל אדם מפתח במשך חייו את דפוס ההתמודדות הייחודי לו. תהליך זה מתפתח כל הזמן, ומשלב יסודות

 סביבה ולמידה.

  כל דפוסי ההתמודדות הם לגיטימיים ועוזרים מאוד, כל עוד הפרט או הקבוצה משתמשים בהם במינון הנכון ומגוונים את

 דפוסי ההתמודדות שלהם.

 הרחבה של ערוצי בעת משבר, ניתן להחזיר יכולת התפקוד של אדם על ידי זיהוי ועירור ערוצי ההתמודדות, או על ידי פיתוח ו

 התמודדות האופייני לו. 

. איך ה(התמודד )נולדו וגדלו לפוסט טראומניסו לבדוק מי הילדים שמצליחים בכל זאת למולי התחיל בבדיקת ילדי שדרות, 

 סן אישי, קהילתי ומדיני. מפתחים חו

סגנון התמודדות. אם נצליח למפות את סגנון הוא אומר שאצל כל אחד מאתנו סגנון התמודדות או כמה. לא כולנו משתמשים באותו 

בזמן משבר קשה לנו להשתמש במשאבים שלנו, והמטפל צריך לעזור לאדם של האדם נוכל למצוא דרך לעזור.  ההתמודדות הספציפי

 לפתוח את גשר ההתמודדות כדי שיתפקד במשבר. 

BASIC PH 

 Belief  אות משמעותאמונות וערכים, פילוסופיית חיים, השקפת עולם, מצי 

 Affect  רגש 

 Social  חברה, תפקיד, שייכות, ארגון חברתי 

 Imagination  דמיון, יצירתיות 

 Cognition  הכרה, מציאות, מחשבה 

 Physiology  פעילות פיזית הקשורה בהפעלת הגוף 
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מסוימת יש ערוץ או שניים של  ןבנקודת זמ

 התמודדות שהם המרכזיים. 

 

 

 

 

 

  הסתמכות על אמונות, ערכים וחיפוש משמעות על מנת להנחות בזמני לחץ ומשבר. דרכי התמודדות אמונהסגנון התמודדות של :

 תפילה, טיפוח האמון והתקווה, כולל שימוש במיסטיקה ושימוש בטקסים. -

סטיים "השם לקח ..", "הוא קורבן האומה", "הוא האמין במה שעשה", או מי –תיאור המצב במונחים פילוסופים או דתיים  ◦

  כמו " נשמתו מחפשת אור" או " זה הגורל שלי תמיד לא היה לי מזל"...

 נטייה להשתמש בביטויי רגשות )בכי, צחוק, כעס(, נטייה לחפש תמיכה רגשית אצל הזולת, או יתבטאו   :סגנון התמודדות רגשי

 בדרכים בלתי מילוליות כמו ציור, קריאה או כתיבה.

 רגשי, התנהגות רגשית, התפרצות בכי, כעס, זעם, פחד..ביטויים ברורים של צער, כאב  ◦

 אדם השואב תמיכה מהשתייכות לקבוצה, מקבלת תפקיד או לקיחת תפקיד לעצמו, יצירת רשת תמיכה סגנון התמודדות חברתי :

 חברתית.

הרופא הראשי ואח"כ  קודם כל באו ומעמדו, ושל מי שהיה באירוע. "ציון מופגן של עיסוקיו של הנפגע או המת, תאריו, ייחוס ◦

שני רופאים מתלמדים ואיתם האחות. אז כבר הגיעה דודתי מתל אביב ואחריה שתי בנותיי.." או אמריה כמו "אף אחד לא נכנס 

. או לחילופין מיד לוקח networking –לכאן, כולם נעלמו".  האדם מציין מיד את מי הוא מכיר ועם מי היה בקשר מה תפקידו 

 תפקיד.

מופנה החוצה, כשהוא חש משבר הוא ישר מחפש מישהו שיכול לעזור לו ולתמוך בו. הוא לא מתמודד לבד. הזה מודדות סגנון ההת

 הוא נותן חשיבות להקשר החברתי. בתיאור יש דגש על האנשים. 

 דעת  : נטייה להשתמש בדמיון כדי להקל על מציאות קשה. שימוש בפעילות יצירתית או הסחתסגנון התמודדות של דמיון

)טלוויזיה(, באמצעות חלומות בהקיץ או מחשבות נעימות. ניסיון למצוא פתרון לבעיה החורג מן העובדות, דמיון מודרך, משחקי 

 דמיון.

תיאורים דמיוניים ושימוש רב בתיאור חזותי, דרמטי, או מטאפורות. "אני כמו עץ שנעקר בסערה והושלך לתהום", "אני רואה  ◦

 דומה ל... נראה כמו... םייוכבדים".. ראיית עתיד ושימוש בביטו רק שחור, עננים שחורים

סגנון להתכנס לדמיון, לפנטז דברים כאלו ואחרים, לצפות בטלוויזיה, לחלום. אם הייתי עושה משהו אחר אז מה היה קורה. 

 ות ורשימה של סדר עדיפויות.: איסוף מידע, פתרון בעיות, בניית תכנית, למידה מניסיון, חיפוש אלטרנטיבהתמודדות קוגניטיבי

תיאור עובדתי מדויק של פרטי האירוע, תוך שימת לב לזמנים. תיאור מחשבות קונקרטיות ותכנון תכניות מעשיות מה לעשות  ◦

מיד ואחרי. דיבור פנימי תוך מתן הוראות לעצמו. למשל, לימוד כל חומר אפשרי אודות המחלה, שימוש חוזר ונשנה "אתה 

חשבתי שצריך כבר לתכנן מה יקרה אם.." " אל  9:30הגענו לכאן ואז נודע לנו... וב  9:12על העובדות. "השעה  מבין", תוך חזרה

 תסתיר ממני דבר, אני רוצה לשמוע בדיוק ובפירוט"

מר אדם שיתאר בדיוק מה קרה ומתי. תיאור עובדתי של הזמנים, שימת לב לכל מיני דברים, שימוש בצמד הימלים "אתה מבין", כלו

 התייחסות לשכל.

 התמודדות ותגובה בעיקר באמצעות ביטויים פיזיים, תגובות ותחושות גופניות. התמודדות עם לחץ דרך סגנון התמודדות פיזי :

 הרפיה, פעילות פיזית: מדיטציה, אכילה, שינה, ולעיתים נטייה לשימוש בתרופות ובסמי הרגעה.

בפרטים הטכניים של האירוע. תלונות על מכאובים גופניים או על קשיים  פעילות מידית, לשם עשייה, התרוצצות, התעסקות ◦

השינה ותיאור תחושות. דרישה מוגברת לשינה, תרופות, למשקה חריף או סמי הרגעה, ומצד שני עשייה בהקשר לאירוע, פעילות 

 ממוקדת.

ו שלא יוכל לישון יותר או פחות, לאכול, החל מאנשים שלא יכולים לשבת אחרי ששמעו משהו בשקט וחייבים לעשות דברים. מישה

  שימוש בסמים. מישהו שכשמודיעים לו משהו מתחיל להתרוצץ, או מגיב בכאבים שונים. 

 

 אין דרך אחת נכונה להתמודד עם המצב ולעלות את החוסן הנפשי לכולם. 
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וצי ההתמודדות שכל אדם ואדם מתמודד אי אפשר לעשות פעילות אחת וכולם ירגישו חוסן עצמי מוגבר. צריך קודם לזהות את ער

 איתם. לחבר את האדם לכוחותיו דרך ערוץ ההתמודדות הפעיל שלו. 

אם אני מזהה שהערוץ הוא אמונה בזמן האזעקה, להציע 

לו לכתוב ביחד תפילה, כך לגייס כוחות באופן במתאים 

 לערוץ זה.

זו תיאוריה שנבדקה הרבה ונמצאה כעוזרת. במחקרים 

שלדובב את האדם עוזר לחלק מהאנשים  מצאו למשל

ר על רגשות לא ולאחר לא. לאנשים הקוגניטיביים לדב

. לטווח הארוך טוב להכיר את כל מגייס בתוכם כוחות

ערוצי ההתמודדות כדי להרחיב את המטען של האדם. 

אדם שיוכל גם להתחבר לרגשות וגם לתפקד יהיה יותר 

שיש רגיעה אני  גמיש ממישהו בעל סגנון אחד בלבד. בזמן

 ם, כך להרחיב את המנעד ולהתאמן על זה. אסציות שונות להתמודדות עם נפילת קמציעה אופ

מתייחסים לכושר פנימי קצת כמו כושר גופני, לא צריך לחכות שיקרה משבר, אלא לזהות לפני את דרך ההתמודדות ולהתאמן לפני 

שנתאמן יותר כך כשתגיע טראומה יותר גדולה אני אוכל לקחת מארגז  כן. גם אם אלו טילים יש משברים בחיים של כולנו. ככל

 הכלים דרך מתאימה יותר.

 

 איתור הדפוס או הדפוסים הדומיננטיים של הפרט בהתמודדות עם משבר

 

 

 

 גיבור או גיבורה, דמיונית או אגדית )מתוך סרט, מתוך -חשבו על הדמות העיקרית בסיפור שלכם  -תמונה ראשונה בסיפור .1

 הצגה אמיתית, המציאו אותה או מתוך היכרות מהחיים...( מיהו הגיבור/ה בסיפור שלכם?

 מהי משימתו של הגיבור שלך? -בכל סיפור אגדה צריך הגיבור למלא משימה מסוימת - תמונה שנייה בסיפור .2

 איזה מכשול חוסם את דרכו של הגיבור בדרך למילוי משימתו? - תמונה שלישית בסיפור .3

 מי או מה יכול לעזור לגיבור? - יעית בסיפורתמונה רב .4

 כיצד התמודד וכיצד התגבר הגיבור עם מכשול זה? - תמונה חמישית בסיפור .5

 איך הסתיים הסיפור? -תמונה שישית בסיפור .6

 מציגים את זה לילדים/מבוגרים על ידי בקשה ממנו לספר סיפור. קודם על הדמות הראשית וכן הלאה.

 התמודדות באיזו דרך?  זהו סיפור השלכתי.  -לאחר מכן ממש מנתחים כל משפט ומשפט ושואלים מה יש פה

 ניתוח הסיפור:

 ניתוח הסיפור נעשה דרך סיווג המילים והמונחים בהם השתמש המספר. מתייחסים ממש מילה במילה. 

ישנן עובדות אך גם התייחסות למאפיינים  – 28גבוה ויפה בן . אם מתואר גבר C, הפענוח הוא 28גבר בן  –אם מתואר תיאור מציאותי 

 .PH+Cפיזיים, ולכן 

בסיכום הניתוח סופרים את מספר הפעמים בהם משתמש המספר בכל משאב, כאשר המשאבים הבולטים ביותר מציינים את הפעילים 

( אויבים, S-"נגד" הגיבור או "נגד עצמי" )ביותר באותה עת. לעיתים, משאב מצוי בקונפליקט ובסיפור יתבטא הדבר בתכנים שהם 

. מינוס אין פירושו חוסר במשאב, אלא כוחות  -( ואז נציין זאת בסימן -B(, ייאוש ואבדן דרך )-A(, דיכאון )-PHמכאובים, סבל גופני )

 קונפליקט. -יל פוטנציאלית, כלומרבולמים בתו כוח פע

  35ובגלל בעיות בבית. להלן הסיפור: "גבר בן  , הופנה בגלל רצונות לפרוש מהלימודים17נער בן( חזק, גר בעיר ,C,PH גם פיזי וגם )

(יש כאן חברתי כי יש לו תפקיד חברתי, S,C,B,PHמציאותי. המשימה שלו היא להעביר חפץ קטן למדינה שהוא מרגל בשבילה )

(. C( והשכל שלו )Bלעזור הוא כוח הרצון שלו )פיזי כי הוא מתייחס לקטן, אמונה כי יש םפה את הגורל שלו, וכו. הדבר שיכול 

(, והמקום שורץ אנשים מחופשים, שמטרתם לגלות S,C,Bהמכשול הוא, שהגבר צריך למסור את החפץ לאדם בשדה התעופה )

במינוס אומר שהוא משתמש באנשים אבל הם נגד הגיבור, זה אומר שהמשאב הזה בקונפליקט. הוא מליח  S( -S,I,Cאותו )

 (S,PH,C(, ובסוף הוא מצליח לחזור לארצו )PH,Cאת החפץ ע"י שימוש בשכלו ) להעביר
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 ניתוח הסיפור :B3,PH4,C6,S3,S- . .המטופל משתמש בדמויות מעולם המציאות החלק הדומיננטי הוא החלק הקוגניטיבי

ן כללי אופן ההתערבות ובשיטות של פתרון בעיות. המשימה שלו היא משימה חברתית בעלת משמעות או ציות לערכים. באופ

כדאי לדבר אליו על מה הוא מאמין שיהיה  זההת ערכים ומשמעות. במקרה המומלץ יהיה שימוש בשפה בשל חשיבה, הבהר

)משמעויות וגורל(, לעשות טבלה של חסרונות ויתרונות )קוגניטיבי(. אנחנו מבינים שהרגשי היה במינוס ופלוס ולכן יש שם 

 דיין. זו דרך להיכנס לסאב טקסט של האדם. גע בזה עלא ניקונפליקט ו

 ?( גם -יש שימוש במשאבים חברתיים, אך בהם לידי ביטוי בהתמודדות)+( ובבלימה ) נשאלת השאלה מה עם המשאב החברתי

יחד. משום כך, ההמלצת ההתערבות הראשונית, לנער זה, לעבוד דרך הבהרת ערכים וגישה משימתית, יחד עם שיטות של פתרון 

 היה מקום להיכנס כעבור זמן.ית. לתחום החברתי בעיו

 

 "כולנו זקוקים לחסד" -חמלה עצמית 

רחמים אין לבלבל בין חמלה עצמית לרחמים עצמיים.  רצון להקל על הסבל.במודעות לסבל, של אחרים ושל עצמנו, מלווה  -חמלה 

בוותרנות יתר או בהתרת רסן ביחס הרבה פעמים רחמים מלווים . הינם תחושה הגורל היכה בי ואני קורבן, ללא שליטה בנושא

לעצמנו. אנשים שמצליחים להתפתח מטראומה הם אנשים עם חוסן נפשי. אלמנט חשוב בצמיחה פוסט טראומטית היא חמלה 

 חמלה שמופנית פנימה.  – עצמית

 רכיבים: 3כוללת 

 שיבות.ק .1

 אנושיות משותפת. –שות להיות אנושי ר .2

 גישה מטיבה כלפי עצמנו. -עצמי  דיבות כלפינ .3

 ☺ראשי התיבות הם קר"ן 

 (mindfulnessקשיבות )

 מיקוד תשומת הלב, בחוויה הנוכחית, תוך קבלתה. 

לתהליכים גופניים, למחשבות ולרגשות: "קשה  ;קשיבות הינה תשומת לב מתמשכת ומכוונת לתחושות ומחשבות המתקיימות בהווה

 לי עכשיו, עוברים עלי ימים לא קלים". 

 עם החוויה הקשה: "אני כישלון" או "החיים שלי בלתי נסבלים". הזדהות יתר במקום:

 " לא קרה כלום", "אני לא רוצה לחשוב על זה". :הימנעות ממפגש עם החוויה

 .יות קשוב לרגשות שלי, לתחושות, להבין מה אני מרגישהלה ובלי להתרחק. להזדהותהיכולת להיות קשוב לעצמי בלי 

 (:common humanityאנושיות משותפת )רשות להיות אנושי: 

 שכוחותינו אינם אינסופיים אלא מוגבלים, ושחוויות קשות הינן חלק בלתי נמנע מהיותנו הכרה בכך שכולנו בני אדם ,

מרכיב זה כולל תחושת מחוברות ליתר האנושיות: "מותר לי להרגיש כך, זה טבעי  אנושיים: "בן אדם הוא רק בשר ודם".

 שאני מגיב כפי שאני מגיב, אני לא יוצא דופן.

 ."בשונה מחוויה של נבדלות מיתר העולם: "זה קורה רק לי 

 ות שלי" .או התייחסות לעצמי כאל יוצא דופן או כסוטה מהנורמה: "אני פסיכי, אני דפוקה, אני מגזימה בתגוב 

 אם התנהגתי באופן מסוים בסיטואציה מסוימת זה לא אומר שאני דפוקה, היכולת להגידבזה שכולנו נכשלים לפעמים. ההכרה 

 לבד, אני חלק מרקמה אנושית אחת. עצמית, אני לאלעצמי שזה קורה לכולם, זה חלק מחמלה 

 (:kindness-selfנדיבות לעצמי)

ל בעצמנו: "מגיע לי הנכונות לקבל את רגשותינו, לדאוג ולטפולפגמים שלנו.  למצוקות, לחולשותגישה סובלנית ואוהדת ביחס 

 במקום בושה, גינוי או פיחות עצמי: "איזה אידיוט אני!".חיבוק/נחמה". 

 

 ?חמלה עצמית קשה לנו למה

 מיהה לקבלתי כמו שאני.כמלה מעוררת כיוון שהחההתמקדות בחמלה ובחמלה עצמית יכולה לעורר תחושה מוגברת של פגיעּות ועצב 

 המקום הזה חושף את החלק הרך שלנו וקשה לנו להכיל את הפגיעות והכמיהה. 

 אנשים המגיעים מרקע של חסך בקרבה, הזנחה או התעללות, מראים ביטויים רבים יותר של פחד מפני חמלה וחמלה עצמית.  •

למערכות יחסים עם דמויות התקשרות, עלולה לפגוע ביכולתו של חשיפה ממושכת לטראומות, ובפרט טראומות הקשורות  •

 הפרט להרגיש "ראוי" לחמלה הן מצד אחרים והן מצד עצמו.
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לשמש כמנגנוני הישרדות ודרך להגנה עצמית.  יםיכול תעצמי הפחתהורתית, שיפוט עצמי מחמיר ועבור מי שגדל בסביבה נוקשה וביק

לאיים על הצורך ב"עמידה על המשמר" ולעורר פחד ואף  יםשות של חמימות ורכות, יכולרט רגבמקרה כזה, רגשות חיוביים, ובפ

 אשמה. 

 ממצאי מחקרים:

 :אחד הממצאים החוזרים על עצמם בעקביות במחקרים הוא הקשר בין היעדר חמלה עצמית לבין  חמלה ופסיכופתולוגיה

שונים מהשנים האחרונות נמצא שחמלה עצמית קשורה אנליזה של עשרים מחקרים -במטה סיכון מוגבר לפסיכופתולוגיה.

לרמות נמוכות יותר של חרדה ודיכאון. ביקורתיות עצמית מופרזת ופרפקציוניזם, לעומת זאת, נמצאו כגורמי סיכון 

 לפסיכופתולוגיה

 תר לגירושין. : נמצא כי נבדקים שהפגינו מידה רבה יותר של חמלה, הפגינו הסתגלות פסיכולוגית טובה יוחמלה וגירושין

 הממצאים האלה היו תקפים גם כעבור תשעה חודשים.

מחקרים קשר בין היעדר חמלה עצמית לסיכון לפסיכופתולוגיה. נמצא בהקשר של גירושים, אלו שהייתה  20אנליזה של  אנמצא במט

 להם חמלה עצמית הפגינו הסתגלות טובה יותר. 

 חמלה עצמית וחוסן:

  הקשר בין חמלה עצמית לבין חוסן, ואת הדרכים באמצעותן חמלה עצמית ממתנת תגובות בסדרה של ניסויים בדקו את

קיצוניות ומחזקת את יכולת ההתמודדות במצבים קשים. אנשים שהמחלמה העצמית שלהם גבוהה יותר יש להם יותר סיכוי 

 להתמודדות טובה.

 הם עם סיטואציה מביכה או לדמיין מצבים החוקרים ביקשו מהנבדקים להיזכר באירועים לא נעימים, בהתמודדות של

 היפותטיים של כישלון, בושה או השפלה. 

  בקרב נבדקים שהפגינו רמה גבוהה יותר של חמלה עצמית, נמצאו תגובות מתונות יותר, פחות "היתקעות" ברגשי אשם

 ודדות הייתה גבוה יותר. בתגובה לשגיאות וטעויות ויכולת לשמור על פרספקטיבה רחבה יותר ואף ללמוד מהקושי. ההתמ

 טראומטיות נמצא שככל שאנשים מפגינים יותר חמלה כלפי עצמם כך ניתן לזהות אצלם פחות -במחקר אחר על תגובות פוסט

 טראומטית.-דפוסים של הימנעות והתייחסות שוות נפש יותר למצוקה הפוסט

 ( Self-Compassion Breakרגע של חמלה לעצמי)

  .אימון בחמלה עצמית הוא כלי יעיל של בניית חוסן לנוכח אירוע שמכיל פגיעה ארעית או אפילו מתמשכת בהערכה העצמית 

 בו מנסים לשנות מחשבות, פה מנסים לקבל את המחשבות ולא לשפוט אותן.  CBTבניגוד ל

 ,למנוע ניכור והכחשה של רגשות  אימון בחמלה עצמית עשוי למנוע הזדהות יתר עם הקושי והיגררות לרחמים עצמיים

 שליליים או להחליף אמירות ביקורתיות ושיפוטיות כלפי עצמי או הסביבה.

 :אימון לחמלה עצמית כולל כמה צעדים 

קודם מתמקדים בקשיבות, להתכנס לעצמך. לתת למחשבות לעלות בלי שיפוטיות, לא לנסות להדחיק אותן או להילחם בהן. לתת 

לרגשות, לתת לדברים לעלות. כשאנחנו נלחמים לדברים זה בדרך כלל פחות עוזר. לתת לדברים להיות. לנסות למחשבות לעבור, גם 

 ת מודעת, מתוך הסתכלות חיצונית. להיו
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דרך נוספת היא לכתוב משהו רע על עצמך על דף ואז לכתוב למה מגיעה לך חמלה עצמית. רבע שעה פעם בשבוע. מחקרים הראו שזה 

 חודשים.   6לטווח של  מיני דיכאון ומעלה את רמת האושרתס דמורי

 מה גבי הטענה שחמלה עצמית תגרום לנו להיו פאסיבים, כי ביקרות עצמית היא המניע הגורם לשינוי ושיפור? 

מחקר שבדק את זה מראה אחרת, משתתפים שכתבו לעצמם על חמלה עצמי הראו יותר מוטיבציה לשיפור עצמי, והשקיעו זמן רב 

 יותר בתיקון הטעויות שלהם. כאשר אנו מקבלים את כשלונותינו, יש לנו יותר מוטיבציה ללמוד ולהשתפר. 

 

 מבנה מבחן:

 שאלות סגורות.  25כ

 -דוגמא לשאלות סגורות

 מדוע המוות נחשב "טאבו" בחברה המערבית?א. 

 זה מייצג פחד אוניברסלי מפני המוות. –המוות נחשב טאבו בכל התרבויות  .1

 התחזקות הדת בעשורים האחרונים הביאה לעליית השמרנות ולכך שנושאים מסוימים הינם טאבו. .2

 מצבי חולי וחולשה מורחקים מהחברה ואיננו מורגלים אליהם. .3

 בו. הראיה היא כי התקשורת עמוסה במראות זוועה ומוות.המוות לא נחשב טא .4

 ב. תפיסתו של פרויד בנוגע להתמודדות תקינה עם אבל גרסה כי:

 כפי שפרויד התאבל על נכדו כל חייו, כך אנשים מתאבלים על מי שמת כל חייהם. .1

 קשרים ממושכים עם הנפטר מהווים סימפטום לבעיה באבל. .2

 ייקט האבוד, ממשיכה להיות מושקעת בו כל חייו. האנרגיה הנפשית המושקעת באוב .3

 פרויד עסק בשלבי האבל: הלם, התפרקות הארגון הנפשי ושלב הארגון מחדש. .4

ג. יורם ונורית מתכוונים להתגרש והם מתווכחים ביניהם על נושא הסדרי הראייה. לזוג ילד בן שנה. יורם טוען כי בגיל כזה אין 

וון שהילד עדיין לא רכש את מושג הזמן ולכן פחות משנה אם הוא ילך לאב בימים קבועים או חשיבות להסדרי ראייה קבועים כי

 בימים משתנים. נורית טוענת ההיפך, דווקא בגיל כל כך צעיר חשובה השגרה שניתן לצפות אותה מראש. 

 יורם צודק. .1

 נורית צודקת. .2

, העיקר שבשנה הראשונה לא ייכנסו דמויות פחות משנה אם השגרה תהיה קבועה או משתנה –אף אחד מהם לא צודק  .3

 הוריות נוספות למערכת.

בגיל כזה החשיבות של האב פחותה, והילד צריך להישאר אצל האם, תוך ביקורים של האב במקום  –אף אחד מהם לא צודק  .4

 המגורים של הילד.

 עומס. איזה מן הבאים אינו מהווה עומס:ד. מודל הגירויים מתמקד במהות הגירויים שיוצרים לחץ. אחד הגירויים הוא 

 חום כבד. .1

 רעש. .2

 בחירה בין שתי אלטרנטיבות. .3

 להיות בחמש יחידות מתמטיקה כאשר הרמה היא של ארבע יחידות מתמטיקה. .4

 . אלו השלכות יכולות להיות על כך, בהמשך חייו?6ה. יוסי איבד את אביו כשהיה בן 

 לאב להזדהות עימה.לא יצליח לבסס את זהותו המינית ללא דמות  .1

 משיכה לנשים מבוגרות, אימהיות. .2

 יישאר עם תחושת נטישה, כך שיחוש כמיהה וכעס כלפי  נשים. .3

 קושי למצוא בת זוג, עקב קושי להיפרד מהאם. .4
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