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 ציון סורוצקין-ר בן"ד

 פסיכולוג קליני

  .י.נ, ברוקלין

  

  ?לצאת מזה מצליחלמה הוא לא 

  

 לא פעם, מהעברכאשר אני מסביר מדוע אנשים מסוימים זקוקים לטיפול כדי להתגבר על טראומות 
 ממנווהם פשוט מתעלמים , לדותםיב סבלו קושי רבים אנשיםהרי : "מעמתים אותי עם הטענה הבאה

יכול למה הוא לא . לאנשים להיתקע בעבר מתגורתרפיה !! אי אפשר לחיות בעבר. לאהוממשיכים ה
  "?להשתחרר מזה ולהמשיך הלאה

  . אני מעלה את הנקודות הבאות, בתגובה

 מעורערת מאוד מערכת זוגיתעם ילדים להורים מטפל באני לעתים . לא כל הקשיים שווים •
 מציין באזני ההורים כאשר אני . לעיני הילדים) ו גרוע מכךא(מילוליים תכופים  קרבות ניהלוש

פעמים , של ילדיהם עלול לשחק תפקיד משמעותי בקשיים הרגשיים הםשל שהעדר שלום הבית
לא "הם משווים בין , כלומר. "?יש נישואין מושלמים וכי למישהו: "רבות הם טוענים בתגובה

  "!נורא"ל" מושלם
אולי לא באותה . בהווהההתעללות שהתרחשה כביכול בעבר ממשיכה להתרחש , פעמים רבות •

אך קשר , הבקרבתו באותה מיד מצויהאדם אינו תלוי כל כך במתעלל או אינו מכיוון ש, תכיפות
  . םהבסיסי חי וקיי ההתעללות

טינה הם  אףנוטרים " את העבר מאחוריו לשים"אותם אנשים הדורשים מהקרבן , פעמים רבות •
אך עמדה על , ם שהודתה שבעלה התעלל קשות בבנהאֵ אני נזכר ּבְ ". בעבר"לאנשים שפגעו בהם 

 כשהתברר שהיא להתביישלא עלה בדעתה , למרבה הצער". וימשיך הלאה יניח לעבר"כך שהוא 
 !שנים 10לא שוחחה עם אחותה מאז שזו פגעה בה בדבריה לפני  עצמה

 דורש מהנפגע להניח לאירועי העברטראומה שגרם ל דווקא האדם כאשר אין זה ראוי כלל •
 !"פשוט לצאת מזה"ו

אף  –בהם  ושפגע לאנשיםהתעללות לסלוח  נפגעימעודדת התנועה פופולרית בפסיכולוגיה ישנה  •
אידיאולוגית נובעת מ גישה זו. מההתעללות" להשתחרר"כדי  – םאת סליחת ביקשולא כשאלו 

ירוחם ליבוביץ סובר  ביר, לעומת זאת! שאין מקורה ביהדות, "היילהפנות את הלחי השנ"
 1.קיום המשפט אתשמחילה זו מערערת  פנילסלוח לאדם שלא התנצל בכנות מ שאסור

רק עקשנות ו, בעזרת מאמצים סבירים בחייהםהמשיך הלאה מסוגלים ל שנפגעים יםברוסש םישנ •
קביעה זו מהווה אקט נוסף של התעללות כלפי . "לצאת מזה"מהם  יםאו רווח משני כלשהו מונע

ילדות במשום שהיא עומדת בסתירה גמורה לראיות החד משמעיות שהתעללות , הנפגעים

                                                        
אם המצא תמצא בידו הגנבה "): "תביעת קיום מדת משפט"' מאמר קיב, א"ח(בספר דעת חכמה ומוסר  ליבוביץ רבי ירוחם 1

כשגנב משיב , והנה בארנו שכל פרשת המשפטים היא מדידת משפט) ... ג:כב שמות" (משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם
דבתשלומין של פרוטה יוצא נקי מכל העונש , "כיון שנקלה הריהו כאחיך"אז ]ו"... [עשות משפט"הקרן עם הכפל זהו קיום 

ממנו מחילה אין זה קיום אבל קודם שיבקש ... קא אחרי שיבקש מחילהושזהו דו, ובכאן נבאר יסוד חדש בזה.   םוהניוהג
מפני שמחל  - מפני מה נענש שאול : אמר רב יהודה אמר רב: "ואמרו ביומא כב.... ואז יש איסור על הנגזל למחול לו, המשפט

ויוצא מזה חידוש דין הלכה שאסור . שמחל טרם שיבקשו ממנו מחילה, ועל כן נענש שאול מפני שפגע במשפט" ... על כבודו
  ."..משפט"ו ממנו מחילה מפני שמוכרחים לקיים למחול קודם שיבקש
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מאמצים  ושדרושים, המותירה רושם עמוק וארוך טווח על המבנה הפסיכולוגי של קרבנותי
מים אולי יופתעו אנשים מסוי 2.על מורשת ההתעללות להתגברכדי  ותקופת זמן ארוכהכבירים 

אינם ו תקינהתפקד ברמה שלהם ל היכולתמחוסר אבל נפגעים אינם נהנים (!)  לשמוע זאת
פשוט לצאת "הם היו מאושרים , למעשה. נלייםלהיות דיספונקציו שיש להם "תירוץ"הששים על 

 . רק יכלו לּו "מזה
כשנתיים  אב למתבגר צעיר גילה שבנו הוטרד מינית על ידי מבוגר במשך חצי שנה  
סיפר לי שדאגתו העיקרית  האב. ובאותה עת נרשמה ירידה ברמתו הלימודית, כן קודם  
 שההשלכותנראה , לעומת זאת!! להשתפר בלימודיולא " ינצל זאת כתירוץ"היא שבנו   
 .באותה מידהאותו  ות של ההטרדה לא הטרידות המזעזעוהפסיכולוגי  

 אמירהאך לא באמצעות , התקדם בחייםלעודד נפגעים לעבוד על עצמם ול שחשוב כמובן •
 . במהירות ובמאמץ מינימלי, שעבודה זו אמורה להתבצע בקלות מרומזת

 להכרהזוכה האבל  שבו, הוא תהליך האבלות" מעבר הלאה"המודל להתגברות על טראומה ו •
וחצים עליו לשים את אבלו לא זו בלבד שלא ל. סבלובייסוריו וב, אובדנובציבורית רחבה 

גם . בדןובא להשקיע את כל כולו נדרשהוא  שבעת ימי האבלאלא במשך , מאחוריו בטרם עת
). 'יום שנה וכו(ישנם פרקי זמן מוגדרים המוקדשים להכרה באובדן , לאחר סיום ימי השבעה

". לצאת מזה"לאנשים  יםהאישור וההכרה באובדן ובכאב מאפשרדווקא , באופן פרדוקסלי
לו ארחיים תנאים הכ, "לצאת מזה"כאשר מפעילים לחץ על קרבנות התעללות , למרבה הצער

רבנות שהק הדורשיםמבצעי ההתעללות הם אלו , פעמים רבות. מתמלאיםבדרך כלל אינם 
 ישנה הצטברות רבת שניםכלל  בדרך, הכרה בהתעללותמלבד חוסר ה, כמו כן". ימשיכו הלאה"

במקרה הטוב וכל  ניתנת בחצי פההיא , גם אם כעת יש הודאה מסוימת בהתעללות. חשהשל הכ
להיות אבל למה , בדרך אז אולי עשינו כמה טעויות, טוב". ("לצאת מזה"א הדרישה ימטרתה ה

 !")אתה צריך לשים את העבר מאחוריך ולהתמקד בעתיד? לעבר כבול
עוסקים בצורה אובססיבית בעבר במקום  הם כאילו –ההאשמה המופנית לא פעם למטפלים  •

תהליך טיפולי  מטרתו שלכל ". התקפת איש קש"היא דוגמה קלאסית ל –עתיד ה לשים דגש על
מצהירים מטפלים רבים בני זמננו , למעשה. עתידקראת ההיא לשפר את סיכוייו של המטופל ל

במקום . ים בעברהעוסק" מיושנים"בתחילת דרכם שהם אינם דומים לאותם מטפלים  בגאווה
רבים מהם מגלים , עם חלוף הזמן". כאן ועכשיו"באך ורק הם ניגשים במרץ לטפל  ,זאת

בטווח הקצר אך לא בטווח  מוכיח את עצמועבר ל התנכרותשהניסיון להאיץ את הטיפול על ידי 
 3.הארוך

מטופלים שמטפלים מעודדים  –בין אם הוא מובע במילים ובין אם לאו  –חשד  פעמים רבות קיים •
, להישאר בטיפול גם כאשר הם אינם זקוקים לו או אפילו כאשר הוא מיותר או מזיק באופן ברור

ם בלקוחות מרבית המטפלים המנוסים בקהילתנו מוצפי, למען האמת. רווח כלכלי לשםכל זאת 

                                                        
היינו כי כאשר , "הרשמים מצטרפים"ל שידוע ש"ז ז"ל בשם הגרש"ר ז"ושמעתי מאאמו :)281' עמ ד"ח(מכתב מאליהו  2

וכשבא רושם שני , הכרה שלו- נעלם מהכרתו עדיין הוא נמצא בתתאף שכבר , טוב או למוטבאם ל, זה רושםהאדם מקבל אי
 ....וכן הלאה, שיהשליושניהם מצטרפים להשפיע עליו וכן , מינו וניעור מצא מין אתמאותו המין 

. התנהגותית עמדו בחזית האסכולה הסוברת שאין צורך להתעמת עם העבר בטיפול פסיכותרפי- מטפלים בשיטה הקוגניטיבית 3
שהתמקדות בקוגניציות דיספונקציונליות תוך התעלמות מבעיות התפתחותיות , אם כי בהסתייגות רבה, אולם גם הם הודו

תחום בלתי מוכר נוסף שזכה : "תנו את הדעת לדברים הבאים. דות המוקדמת מניבה שינוי בטווח הקצר בלבד במקרה הטובביל
הוא התמקדות בחוויות ההתקשרות של מטופלים עם ) טיפול קוגניטיבי( CT-לתשומת לב תאורטית מוגברת בספרות ה

-א לשינוי בר קיימא מפני שהוא מפעיל את הרשת הקוגניטיביתמיקוד התפתחותי עשוי להבי, על פי תיאוריות אלו... הוריהם
אף שדפוסי ההתקשרות של המטופל אינם מוקד ישיר של . רגשית והדפוסים הבינאישיים הניצבים בלב הדיכאון של האדם

CT , מערכות  ממליצים על מיקוד התפתחותי לצורך זיהוי הנחות היסוד העיקריות היוצרות את הבסיס של) 1979(בק ועמיתיו
  .")264' עמ( ...עשויה להביא לריפוי ולשינוי בר קיימא... בדיקת חוויותיהם של מטופלים עם הוריהם. אמונה שליליות

Hayes, A. M., Castonguay, L. G., & Goldfried, M. R. (1996).  Effectiveness of targeting the 
vulnerability factors in cognitive therapy.  Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 83-96.    
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מקצועית  הגאווחוש יש  נודעיםלמטפלים , מלבד זאת. במיוחדמשמעותי הפיתוי הזה אינו ולכן 
 יש פיתוי גדול יותרמטפלים רבים ל. עם מטופלים הזקוקים לעזרתםלעבוד ולכן הם מעדיפים 

עבור רוב . זמן רב נמשכתהתקדמותו לסיים בטרם עת את הטיפול במטופל עם בעיות קשות ש
לא כל שכן עם אדם שאינו זקוק , זה לא מאוד מפתה לעבוד עם מטופל שאינו מתקדם, המטפלים

  .לטיפול
כל  כבדהוא או לסלוח לה ההתעללות  אתאני תמיד תוהה מדוע הלחץ המופעל על הנפגע לשכוח  •

 .על המתעלל להפסיק את ההתעללות) אם בכלל( הלחצים שהופעלוכך לעומת 
שמטפלים חוטפים  אפשר להשתכנע, כאשר אנשים מעלים סברה שהטיפול עצמו גורם לבעיה •

בדרך כלל ! באמצעות תרפיהאותם למטופלים סובלים והופכים מהרחוב אנשים מתפקדים היטב 
. והם אינם מתפקדים כראוי לא עלו יפה" להניח לעבר"אנשים באים לטיפול מפני שמאמציהם 

במקרים מסוימים הם הצליחו להדחיק בעיות מטרידות ולהתעלם מהן במשך זמן רב ולכן הם 
ההגנות האלו מתחילות לטיפול כאשר  מגיעיםאך הם , מתפקדים היטב במשך תקופה זו

 ."הכול היה בסדר עד שהם הלכו לטיפול"ש כך עלול להיווצר רושם. להתפורר
על . המוקדמות ובשנות חיי חוויות האדםבמיוחד של  הארוכהל מדגישים את ההשפעה "חז •

לפי מה שתלמד לנער ותחנכהו  –] על פי דרכו[חנוך לנער " :י"מפרש רש', ו, ב"הפסוק במשלי כ
כי בימי : "במקום רבינו בחיי כותב." גם כי יזקין לא יסור ממנה, בדברים אם לטוב אם לרע

, :שבת כא –" גירסא דינקותא"ראה גם [". הזקנה רחוק הוא להחליף טבעו שכבר הורגל בו
החינוך  חשיבות זו הסיבה שיהודים הדגישו מאז ומתמיד את ].'הערה כז' תורה תמימה קהלת יא

 .בגיל הרך
הורים מלחיצים את עצמם  לשם מה, חוויות חיים מוקדמות לנחלת העבר להעביראם קל כך כל  •

" ישתחררו"לבית ספר ציבורי והם פשוט  שילחו את הילדים? לשלם שכר לימוד לתלמודי תורה
? יתומיםלמדוע התורה מחייבת אותנו לגלות רגישות מיוחדת לאלמנות ו! מכל השפעה שלילית

 !תנו להם להניח לחוויות העבר שלהם ופשוט להמשיך הלאה
שחוויות חיים מוקדמות משליכות על יכולות התפקוד לכך ישנן ראיות מדעיות רבות , כמו כן •

 ).ראה להלן –הפרעות התקשרות , לדוגמה(בטווח הארוך העתידיות של ילדים 
גם . חוסר ביטחוןתחושת לקויה והערכה עצמית  נוטים לפתחילדים הסובלים מביקורת יתר  •

. ירגישו ככישלונות מהלכיםפעמים רבות הם עדיין , כאשר הם הופכים לאנשים מוצלחים מאוד
זה הכוח של חוויות חיים . תקינהאת היכולת לתפקד בצורה  עם הזמן הם עלולים לאבד, אי לכך

כמעט " הלאה לשים את הכול מאחוריהם ולהמשיך"הדרישה מאנשים כאלו פשוט ! מוקדמות
 !?האם אינכם חושבים שהם היו עושים זאת לו יכלו. מעליבה

   



4 
 

  של התעללות בילדים ארוכת הטווח הספרות המדעית על ההשפעה סקירת 

  ]1951, וויליאם פולקנר –" הוא אפילו לא עבר. העבר לא מת["

הביטאון  - Lenore C. Terr, MDמאת , "ראשי פרקים וסקירה: טראומות ילדות"מובאות מ
American Journal of Psychiatry ,148:1 1991 10-20.  

אנו ... מצב כללב נבחיןלא שפן נסתכן בכך , עלינו לארגן את חשיבתנו אודות טראומת ילדות •
לגמרי את  שנאבדעלולים להגדיל את נקודות האבחון הדקות של הטראומה במידה כזו עד 

 לתתאסור לנו . את השינויים הפנימייםלכתחילה שכוחות חיצוניים יצרו  –הנקודה המרכזית 
 ].10' עמ[לעצמנו לשכוח טראומת ילדות רק משום שהבעיה עצומה כל כך 

דרך , החל מהיצרות המסתם הצניפי, הגורמת למספר מצבים בבגרות, בדומה לקדחת השיגרון •
ילדות ב ה נפשיתטראומ, וכלה באי ספיקת לב מסיבית חריפה-תתחיידקית דלקת פנים הלב 

 ,בבגרות הפרעות אישיותלמספר  לגרום ,בחלוף הזמן, העלולים נפשייםגורמת למספר שינויים 
, פסיביות קיצונית, ניתוק רב, אלימות ניכרת, יתטסוגים מסוימים של חשיבה פסיכו] למשל[

-תתחיידקית ף שאי ספיקת לב ודלקת פנים הלב א. מקרי פגיעה עצמית ומגוון הפרעות חרדה
קדחת  –הגורם המקורי שלהם , זה מזה ודורשים טיפולים ספציפיים בתכליתשונים  חריפה

 ].11[לגישה המקיפה של הרופא  תבנית מארגנת מציב –השיגרון בשנות הילדות 
המביאה , אגדיר טראומת ילדות כתוצאה נפשית של מכה פתאומית חיצונית אחת או סדרת מכות •

... פעולות הגנה והתמודדות רגילות מהעבר ומנפצתאת הצעיר למצב זמני של חוסר אונים 
אלא גם , פתעה עזהבה המתאפייניםהרחבתי את מושג הטראומה כדי להכליל לא רק את המצבים 

, על פי הגדרתי, כל טראומות הילדות. ציפייה מתמשכת ומעוררת תיעובבאפיינים תאת אלה המ
הטראומה מתחילה ... אף טראומה אינה נובעת אך ורק ממוחו של הילד. נובעות מן החוץ

. בילד מתחולליםמספר שינויים פנימיים , האירועים מתרחשיםשברגע . באירועים שמחוץ לילד
השינויים נשארים פעילים במשך שנים , דחת השיגרוןבדומה לק. שרירים וקיימיםשינויים אלו 

 .]11[ופעמים רבות מזיקים לנפגע הצעיר  –
, עמוקים וסמוייםים נעלמו אל תוך דפוסים נסיוטי הלילה החוזרים ונש שמרביתזמן רב לאחר  •

 ].13[ים ממשיכים לאפיין את התנהגותם של ילדים הנתונים ללחץ טראומטי רִ זּוחְ ׁשִ 
כמרכיב  יתנרא,  אנשים והחייםאודות יחד עם שינוי גישות על , ד מוגבל קשותהתחושה של עתי •

הגבלת הפרספקטיבה העתידית . ילדותב הנוצרותבטראומה ובהפרעות מתח קיצוניות משמעותי 
ילדים שעברו טראומה רואים פגיעות עמוקה בכל ]... 13[טראומה  מוכיבולטת במיוחד בילדים 

" אמון בסיסי... "ו" מגן האיתנות... "דומה שהתנפצות זו של. יצורי האנוש ובפרט בעצמם
תחושת חוסר העתיד של הילד . ילדות יאירועהפרעה הנובעת מל כיינת כמעט פאמ" אוטונומיה"ו

העתיד הוא נוף , מוכה הטראומה בעיני. ר המדוכאמזו של הצעי בתכליתטראומה שונה המוכה 
עגום וחדגוני המשתרע עד , העתיד הוא נוף קר, אהמדוכ בעיני. תהומות ומפלצות, מלא צוקים

 ].14[אינסוף 
עצבות . 3תחושת זעם או . 2, העדר תחושה. 1 :אומות מתמשכות הינםרט ותמעוררשהרגשות  •

תחת מבטם הבוחן . האופיינית לטראומות ילדות יד ביד עם החרדה יםרגשות אלה הולכ. מתמדת
בילדות  להיות מאובחנותעשויות  2הפרעות מסוג , בריאות הנפשלשל בעלי מקצוע מוכשרים 

 ].16[דיכאון או הפרעות ניתוק , הפרעות קשב וריכוז, כהפרעות התנהגות
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  ההשלכות של התעללות בילדים על שדווחו במדיה מחקרים 

Discover: Science, Technology and The Future  

  2009, בפברואר 23

  שכל ומוח, בריאות ורפואה –מאת אליזה סטריקלנד 

  של הנפגע DNA-ביימחה  להתעללות בילדים עלולה להותיר חותם ב

ם תתגובאופן  על המשפיעיםסימנים כימיים שלהם  הגנומיםעל עלולים לשאת  בילדותנפגעי התעללות 
דומים כמעט לצלקות , חוקרים מדווחים שהם גילו שינויים. כך על פי מחקר קטן, מבוגריםבתור למתח 
עובדה זו עשויה . לחץדכא ביטוי של גן מסוים המעורב בתגובות מהעודד או המ לאזור של הגנום ,גנטיות

ת לכוהשל, עלולה לגרום לדיכאון, כגון התעללות מינית או הזנחה, להסביר מדוע התעללות בשנות הילדות
פגעים להתגבר נהיא עשויה להוביל לטיפולים שיסייעו להיום  בבוא, מאידך. התאבדותלו אחרותנפשיות 

  ].רויטרס[שחוו בילדותם על ההתעללות 

מקרבנות התאבדות שעברו  12: דגימות מוח מבנק מוחות ההתאבדות של קוויבק 36בחנו  עורכי המחקר
שמתו בפתאומיות  12-ו ידועה שלא סבלו מהתעללות התאבדותמקרבנות  12, בילדותםהתעללות 

  . הם גילו שרק מוחותיהם של נפגעי ההתעללות הדגימו את השינויים. בתאונות

התהליך שבאמצעותו גורמים  –ים בשדה האפיגנטיקה הצעיר האחרונ... תוצאות אלה הן הממצאים
עצמו אינו משתנה אך  DNA-רצף ה, בשינויים אפיגנטיים. ביטוי של גנים להשפיע עלבתיים עשויים יסב
המחקר  בענייןונתן מיל אומר 'הפסיכיאטר ג. ונים אחרים משנים את פעולתם של גנים מסוימיםנגנמ

מנגנון שבאמצעותו חוויות שנחוו בגיל  ותמספק ןאך ה, תוצאות אלה לשחזרמובן שיהיה צורך : "החדש
הפן המרגש של שינויים אפיגנטיים הוא . בבגרותעל התנהגות בשלב מאוחר יותר  עשויות להשליךמוקדם 

  ]BBCחדשות " [מוקד עתידי להתערבות טיפולית שיהווולכן ייתכן , שהם הפיכים בפוטנציאל

ים שינויים גהבא אחרי מחקר חיות שהד השלבהיה , Nature Neuroscience-שהתפרסם ב, המחקר
החלופה לחיבוקים  –גורי חולדות שזכו ליותר ליקוקים . דומים בחולדות שגודלו על ידי אימהות מזניחות

עורכי . גורים שלא לוקקוגדלו כאסרטיביים ובטוחים יותר בהשוואה ל –מכרסמים  בקרבטיפול הולם לו
ושינוי זה נותר עד שנות הבגרות , שההזנחה שינתה גן חשוב לוויסות מתח במוח החולדההמחקר הדגימו 

]Canwest News Service.[  

שנעשה לנפגעי  לתיקון הנזקוו דרך לטיפולים רפואיים תהם מקווים שממצאים אלו י, לדברי עורכי מחקר
הגנים , ות המוזנחיםי החולדבמקרה של גור. אך הם מציינים שתרופות אינן התשובה היחידה, ההתעללות

העובדה . "יותר אכפתיות רו למצב פעולתם התקין כאשר הגורים הועברו לאימהותהקשורים למתח חז
מציינת הפסיכולוגית  "תרופות הן שיטת ההתערבות היחידהאינה אומרת שהשפעה ביולוגית שמדובר ב

וייתכן ] Nature News[ים במוח פסיכותרפיה מייצרת שינויים כימיהוכח כי , לדוגמה. ון קאופמן'ג
  .שהשפעתה זהה להשפעתן של תרופות

-a-leave-may-abuse-http://blogs.discovermagazine.com/80beats/2009/02/23/child
dna/-victims-on-mark-lasting 
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  טראומת ילדות

  פרי. ברוס ד

המעוותת של אמונותיהם  העדשהרך דבריהם וביטוייהם של ילדים ד, מבוגרים מפרשים את מעשיהם
אינן מזיקות  נפוצות אלו של המבוגרים פרשנויות שגויות, והילדים התינוקותבחייהם של רוב . שלהם

הדוגמה הדרמטית ביותר . במקרים רבים פרשנויות מוטעות אלו עלולות להיות הרסניות, אולם. במיוחד
: זו האירוניה האולטימטיבית. של אירועים טראומטיים על תינוקות וילדים צעירים ההשפעה מזעור היא

מבוגרים בדרך כלל מניחים  –בינקות ובילדות  –שהאדם פגיע במיוחד להשלכות הטראומה  בגילדווקא 
  . גבוהה ביותרשהגמישות 

תנו מיליארדי ון השקיעה חברבעשור האחר. מוטעית הרסנית זאת חלחלה לתחום בריאות הנפש סברה
חרף העובדה  ,בראש ובראשונה יוצאי צבא זכרים, נפגעי טראומה בוגריםשל חקר וטיפול מם בדולרי

. נפגעי הטראומה בקרבשמספר הנשים נפגעות הטראומה כתוצאה מאונס עולה בהרבה על מספר הגברים 
אלו הוקדשו לחקר ורק חלקיק מ, מעט משאבים הוקדשו למחקר או לטיפול בטראומת ילדות, לעומת זאת

  ...הטראומה או לטיפול בוהפעוט מוכה 

מערכת ל המופניםהזנחה וטראומות אחרות , רקע של התעללות בעלי של הילדים הצעירים המכריערובם 
הם מאובחנים  ברוב המקרים. חוסר קשב וחוסר ציות הם זכרים, בריאות הנפש עם תסמיני תוקפנות

כל  עולה בגורלן שלניתן לתהות מה ). ADHD(אקטיביות כסובלים מהפרעת קשב וריכוז עם היפר
ילדים מופנים למערכת בריאות הנפש מפני שמבוגרים מסוימים . הילדות הצעירות שחוו טראומה דומה

, ילדה צייתנית). ו על ידי מבוגרים אחריםרמנג שרובם ככולם(בעולמם מוטרדים מהתסמינים שלהם 
לאחיה הקרבי בניגוד , מנותקת ומדוכאת בדרך כלל לא תעורר את תשומת הלב של מערכת בריאות הנפש

). המגיע מאותו רקע מתעלל בדיוק(אימפולסיבית המפגין התעללות מילולית והתנהגות , ערני- וההיפר
  ...בדות הפוטנציאליתהרצח הפוטנציאלי מאיים על אי הנוחות של ההתא

הראשונה שבהן  ...התפתחותית לילד שחווה התעללות -השלכות ברורות לגישה נוירו קיימות מספר
או " ילדים הם גמישים"פעמים רבות אנו שומעים דברים בנוסח . מתייחסת לחוסר ההבנה של גמישות

חוויות ב משתפים את המטפלם מבוגרילשמוע אין זה נדיר ". הם אפילו לא הבינו מה קרה, ייצאו מזההם "
המבוגרים המשחזרים את האירוע , פעמים רבות. אינו קייםטראומטיות בנוכחותו של הילד כאילו הוא 

לא , תגובותיו של הילד כאשר הם מתארים אתאך  ,מחריד עבורםהוא היה מתארים עד כמה הטראומטי 
במקום " חוסר השפעה"הילד כשל  וחסרת התגובהפעם הם מפרשים בטעות את התנהגותו המנותקת 

תפיסה רווחת והרסנית זו של מבוגרים אחראיים בחייו של ילד צעיר מחריפה את ". כניעה" כתגובת
ילדים . אין להם ברירה –" זהיוצאים מ"מובן שילדים . ההשפעה השלילית הפוטנציאלית של הטראומה

אלמנטים של הפוטנציאל , "מזהיציאה "תוך כדי תהליך ה. עיצובל נוחיםהם פשוט  –גמישים אינם 
חלק , אחוז יכולות מסוים מוחמץ –הקוגניטיבי והחברתי האמתי שלהם מצטמצמים , ההתנהגותי, הרגשי

  ...מהילד אבוד לנצח

אחד החשובים . ילדים תלויים במגוון רחב של גורמיםקרב תגובה לטראומה בההעוצמה ומשך הזמן של 
  ...שיספק לילד מעט תמיכה וטיפוח בעקבות הטראומה, וקשוב זמינות של מבוגר מטפל בריאההוא  שבהם

 http://www.childtrauma.org/CTAMATERIALS/states_traits.asp 
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  מחקר מגלה כיצד התעללות בילדים משנה את המוח

  

 (December 5, 2011)  מאת קייט קלנד

דפוס פעולה מוחי הדומה לזה של חיילים  מדגימיםילדים הנחשפים לאלימות במשפחה  –) רויטרס(לונדון 
  . החשופים לקרב

השתמשו חוקרים בסריקות מוח כדי לחקור את ההשפעה של , Current Biologyבמחקר בביטאון 
החוקרים גילו שחשיפה . התעללות פיזית או אלימות משפחתית על התפתחותם הרגשית של ילדים

תמונות של בשעה שהילדים צפו בלתופעות אלו הייתה קשורה לפעילות מוגברת בשני אזורי מוח 
  .פרצופים כעוסים

ותיהם של חיילים שנחשפו למצבי קרב אלימים גילו דפוס זהה של מחקרים קודמים שסרקו את מוח
, לדעתם של מומחים, הקשורים –האינסולה הקדמית והאמיגדלה  –פעילות מוגבלת בשני אזורי מוח אלו 

  . איומים פוטנציאליים לגילוי

" מודעות-היפר"למצב של  הסתגלוהקבלה זו מצביעה על כך שהן ילדים שעברו התעללות והן חיילים 
  .חקרמכך לדברי עורכי ה, בסביבתם לסכנות

, רילדים אלו בטווח הקצ לש הסתגלות תתגוב להצביע על המוגברת לאות איום כגון כעס עשוי תגובתיות"
קרורי ממכללת האוניברסיטה של לונדון שניהל את - אומר אימון מק, "מהסיכוןהמסייעת להם להתרחק 

  . המחקר

ביולוגיים המגבירים - לעמוד בשורשם של גורמי סיכון נוירו ותהוסיף שתגובות כגון אלו עשוי הוא, אולם
  .את פגיעותם של הילדים למחלות נפש בגיל מאוחר יותר כגון דיכאון

 ארגון הבריאות העולמי צופה שעד. נכות ונטל כלכלי בעולם כולו, לתמותה עיקרידיכאון הוא גורם  ,כיום
  . בכל הגילאים תחלואהלנטל הכלכלי של  בהיקפוורם השני גדיכאון היהיה ה, 2020 שנת

לבעיות נפשיות  בהקשרביותר  המשמעותייםהתעללות בילדים ידועה כאחד מגורמי הסיכון הסביבתיים 
  . בגיל מאוחר יותר כגון הפרעות חרדה ודיכאון

ם בעלי סבירות כפולה אנשים שסבלו מהתעללות בילדותם ה, על פי עבודת מחקר שהתפרסמה באוגוסט
להגיב היטב או  והסיכויים שלהם, לעומת אנשים שחוו ילדות תקינה ותכוףלפתח דיכאון מתמשך 

  .נמוכים יותר במהירות לטיפול במחלתם הנפשית

חודרת מתחת לעור "ום אנו יודעים מעט יחסית על האופן שבו מצוקה מוקדמת זו כי, קרורי-מקלדברי 
  ".בשנות הבגרות אפילו, ילד בגיל מאוחר יותרומגבירה את פגיעותו של ה

עשרים ). fMRI(פונקציונלית ילדים באמצעות דימות תהודה מגנטית  43במחקר נסרקו מוחותיהם של 
  . ילדים שלא חוו אלימות במשפחה 23-הושוו ל םמהילדים שנחשפו לאלימות בבית

ו לשירותי הרווחה המקומיים וכולם הופנ, שנים 12גיל הממוצע של הילדים שחוו התעללות היה ה
  . בלונדון
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ו או לֵ ׁשָ , הראו להם תמונות של פרצופים גבריים ונשיים בעלי מבע עצוב, בשעה שהילדים שהו בסורק
עורכי המחקר גילו שילדים שנחשפו לאלימות הדגימו פעילות מוחית מוגברת באינסולה הקדמית . כעוס

  .ובאמיגדלה בתגובה לפרצופים הכעוסים

, "רק כעת אנו מתחילים להבין כיצד התעללות בילדים משפיעה על תפקוד המערכות הרגשיות של המוח"
מספק את הרמזים הראשונים שלנו באשר לאופן שבו אזורים במוחו של ... מחקר זה. "קרורי-מקאמר 

  ".הילד מסתגלים לחוויות התעללות מוקדמות

  )פול קסיאטו: עריכה(

-like-work-brains-childrens-abused-http://www.newscientist.com/article/dn21245
do.html-soldiers  


