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רוביןדינה ר\בי\דינה

ni$1על־בלילה,בתדרולבדולהישארמוכןאינוST$לעI$1ST$

$2ND$לעI$2ND$החמישי.יום־הולותואתמזמןלאשחגגאף

תחתמסתתרותשחיותמסבירהוא\/לאמו

להתעקש.אולולוותראםמתלבטתוהיאמיטתו,

לפעמיםערב,מדימיטתוידעליושבתהיאבינתיים

לעשות?מהיותר.אףולפעמיםשעהחציבמשך

בחנותאובמכולתקנייהלבצענדרשתחניכאשר

ללאזאתלעשותמוכנהלאהיאהכתיבה,מכשירי

היאמדוע,להביןמנסיםמשפחתהבניכאשרליווי.

לה.שילעגומחששכנראהתשובות,לספקמסרבת

לבדה.ברחובללכתמעזהאינהשחנילכךמודעתאמה

אתולרוקןהאשפהלחדרלרדתמוכןאינויענקי

גםאותו.מרתיעיםהאשפהבחדרהחתוליםהפת.

ביתןאתעוקףתמידהואלחצר,יורדהואכאשר

עליותקפוץפתאוםאוליכי...רחב,ברדיוסהאשפה

בלתי־ידידותית.חתולה

זמןומתהפכתבלילהלהירדםמתקשהדבורי

היאסוף־סוף,שנרדמהלארורגםמשכבה.עלרב

הסיוטיםזכרבעתה.חלומותבגלללעתיםמתעוררת

נכוןאיךמתלבטיםוהוריהשנית,להירדםלהמפריע

לה.לעזור

מתקופתאינטגרליחלקהםילדיםשלפחדים

הזמןעםמסוים.בגילפחדחוויםורובםהילדות,

להתמודדלומדיםוהילדיםהפחדים,מתפוגגים

לאמצוקהובשעתכך,זהתמידלאאךולהתבגר.

להגיב.איךההוריםיודעים

פולק־אוון,דנהמקצוענשותלשתיפנינו

קוגניטיבית־התנהגותית,בשיטהקליניתפסיכולוגית

חינוךאשתדליות,ומיכלבתל־אביב,טל׳ד״ר'מרכז

מיכלמרכזובעלימנכ״לבכירה,משפחתיתויועצת

ולהדרכה.להכשרהלייעוץ,מרכזדליות

לא?אונורמלי

הילדות?לגילאופיינייםפחדיםאילו

לצדילדים,אצלמאודנפוציםוחרדות״פחדים

דנהאומרתהתנהגות",וקשייוריכוזקשבהפרעות

בעיקרנמצאוהחרדותהפחדים"ביןפולק־אורן.

מזריקות,כגוןפוביותחברתית,חרדהפרידה,חרדת

שם)ישמחיותמסוימים,ממאכליםמהקאה,מחושך,

את)מכיריםומרעשג׳וקי()אמא׳לה,מחרקיםכלב!(,

לפוצץמתכונןשחברומשוםאוזניואתשסותםהילד

בנטייההמאופיינתכללית,חרדהוהפרעתבלון?(

גבוהה.חרדהלרמת

'נורמלית',חרדהביןלהבחיןחשובזאתעם"יחד

ילדים,אצלשוניםהתפתחותלשלביטיפוסיתשהיא

חולפיםהפחדיםרובאמיתיות.חרדההפרעותובין

משתרשיםהםשבהםמצביםישאולםמעצמם,

בתפקוד״.ולפגועלהקשותועלולים

מחווייתבלתי־נפרדחלקהםפחדיםכך,״אכן

בחלקונובע"הדברדליות.מיכלמאשרתהילדות",

בעולםחדשעולהכרגע;הילדנמצאשבומהמצב

הואעדיין.מביןאינוהואשאותומבוגרים,של

טיבםעלעומדשאינואירועיםמוללהתעמתנאלץ

גיללכלזו,מסיבהמולם.להתמודדכיצדיודעולא

למצבומתאימיםאותוהמאפייניםפחדיםקיימים

נדרשהואשאתםולאתגריםהילדשלההתפתחותי

להתמודד״.

׳נורמלי'?לפחדנחשבמה

לילדיםביותרהטיפוסיים"הפחדיםפולק־אורן:

חולפיםאלווסיוטים.לילהביעותילילהפחדיהם

לנורמטיביים.ונחשביםיותרבוגריםבגילאיםלרוב

מחייווחרדותפחדיםלשקףעשוייםלמשל,חלומות,

לסיוטיהנראה,״לכל

תפקידישהלילה

ללמודהתפתחותי

ולהסיגמסכנותלהיזהר

כךמההורים,נפרדות

להטביעעשוייםשהם

הסתגלותעלדווקא

תקינה״פסיכולוגית

ככלחרדה.חלומותדרךבלילותצציםאשרהילד,של

ללמודהתפתחותיתפקידישהלילהלסיוטיהנראה,

שהםכךמההורים,נפרדותולהשיגמסכנותלהיזהר

פסיכולוגיתהסתגלותעלדווקאלהצביעעשויים

בחייהםטראומתייםאירועיםזאת,עםיחדתקינה.

אתהמשחזריםלסיוטיםלהביאעלוליםילדיםשל

ייתכןגבוהות.ובתדירותבעוצמההטראומהאירוע

לעבדמהמאמץכחלקטיפולי,תפקידלסיוטיםשגם

מוכיחההמציאותממנה.ולהחליםהטראומהאת

נוטיםולוחמהעימותבאזוריהמתגורריםילדיםכי

חרדתכן,כמוהלילה.במהלךיותררביםלסיוטים

ההתבגרותבגילחברתיתוחרדהצעירבגילפרידה

נורמליות".לחרדותנחשבות

והפחדהגיל

גיל?בכלמופיעיםפחדיםאילו

בגילמאוד.הצעירמהגיל״נתחילדליות:מיכל

חרדההפעוטותאצלמתעוררתבערךחודשים

אדםבידיאותםלהניחמומלץולאמזרים,טבעית

בהישגמדוברבעצםלכך.נכונותמגליםאינםאםזר,

הדמויותביןבבירורמבחיןהפעוטהתפתחותי:

אנשיםלביןבו,ומטפלותלוהדואגותאליו,הקרובות

והאבחנההזיהוייכולתאתמשכללוהואאחרים,

ולהתרגללחקורלבחון,להירגע,לולסייענוכלשלו.

לצדו.כשאנחנולזר

הפרידה,חרדתמופיעהלשנתייםשנהגיל"בין

זהבשלבמזרים.הפחדשליוצאפועלשהיא

חוויםהםכילישון,ללכתלעתיםמתקשיםהילדים

בבוקרלהיפרדמתקשיםהםכפרידה.השינהאת

ביטחוןרוכשיםשהםככלובהדרגתיות,מההורים,

הםוחוזריםהולכיםההוריםשבהקבועה,בשגרה

הזמןתחושתהזהבשלבשבפרידה.הקושיעליתגברו

אתלהפניםמתקשיםוהםמפותחת,אינההילדיםשל

אבלהולכים,ההוריםכלומרקביעות,שלהחוויה

כך.אחרויחזרובשבילםשםנמצאים

הפחדגדלכךלעולם,יותרנפתחשהילד"ככל

אליוהקרובהטווחאתהכירהואבהתחלהשלו.

רואההואועכשיומזעריות,היווהסכנותבלבד,

להןועריותררבותלסכנותנחשףיותר,רבלמרחק

יותר.

ברמתנוספתעלייהקיימתוארבעשלוש"בגיל

מהבית,יותריוצאהילדמתפתח,הדמיוןהפחדים:

לביקורתאחרים,ילדיםעםלעימותיםנחשף

ולכןיותר,רבותסכנותעלושומעדעותולחילוקי

גוברים.הפחדים

לסיבהבהכרחמחובריםאינםאלו״פחדים

כמוהגיוניאינוילדשלפחדלעין.נראיתמוחשית

אתלהביןהילדיכולתמידולאמבוגר,שלפחדיו

מפנימחששנובעתהילדיםשלהחרדהשלו.הפחד

לאאולימלחמה,תפרוץ׳אולימוחשי:לאמשהו

לאהםאיום...׳משהולייקרהאוליבמבחן,אצליח

מסוכניםשהםמאריה,אוממכוניתדווקאפוחדים

קיימות".שאינןמדמויותאלאבאמת,

דווקא?אלובתקופותלהופיעלפחדגורםמה

הקוגניטיביתההתפתחותפולק־אורן,לדברי

בגילאיםלילדיםהטיפוסייםהפחדיםאתמסבירה

הבא:באופןשונים

להיתפסהתתהגורםעלחרדה,שתיווצרכדי

אצליותר.קונקרטייםהאיומיםהצעירבגילכאיום.

המתבטאתתמיכה,מאבדןחרדהנראהתינוקות

מדבריםוחרדהמההורה,ופרידהזריםבחרדת

ונפילה.פציעהרעש,כגוןובלתי־צפויים,פתאומיים



לרובכולליםהקונקרטייםהאיומיםהרךבגיל

רופא/אחותבדיקתרעם(,)סירנה,עזיםרעשים

עלגםזאתחושך(,מפלצות,)כגוןדמיוניותוסכנות

לביןבינולהבחיןוהקושיהדמיוןהתפתחותרקע

האיומיםיסודיהספרביתבגילהחיצונית.המציאות

)כגוןעל־טבעייםיצוריםויכללופחות,קונקרטיים

טבעאסונותלבד,שהייהורוחות(,משונותדמויות

חדירתמשפחה,בןשלמוותאומחלהומלחמות,

האיומיםהנעוריםבגילועוד.חטיפההביתה,גנב

מכישלון,פחדבושה,מצביוכולליםיותרמופשטים

ועוד.חברתיתחרדההחיצונית,ההופעהלגביחרדה

אמא,בואי!

שהםבזמןמהוריהםתמיכהלבקשנוטיםילדים

וחסויתלותייםנותריםאףולפעמיםפחד,חווים

ההורים?מצדהנכוןההתייחסותאופןמהועצמאות.

הטובהמענההםההוריםשלוהעידוד"הנוכחות

״כדאיפולק־אורן.אומרתחרד״,אופוחדלילדביותר

רצויאותו.ולחקורהפחדעללשוחחלילדלאפשר

לא'גיבוריםלפחד',מה'איןכמובאמירותלהגיבלא

עלולותשהןמשוםועוד,תינוק?׳אתה,׳מהפוחדים',

הביטחוןתחושתאתולערערדחייהתחושתליצור

מסוגלשהואלילדישדרשההורהחשובהילד.של

אשמוראנירעה,חיהתבוא'אםעליו:להגןומוכן

ואקחאותהאשמעאניאזעקה,תהיה׳אםעליך',

לצדלמשטרה!'אקראגנב,יבוא'אםלמקלט׳,אותך

להתמודדיכולשהואלילדישדרשההורהמומלץזאת,

שלבדרךולאבהדרגה,זאתאבלשלו,הפחדיםעם

למשל,החרדה.אתלהגבירהעלולדברלמים',׳לדחוף

ורקלמיטה,מתחתחיהשוםשאין'לבדוק׳יכולהורה

לזכורחשובלבדיקה.להצטרףלילדלהציעכךאחר

הכבוד'כלחרדה:עםשמתמודדילדולשבחלחזק

שנכנסתהכבוד'כלשלך!׳במיטההלילהשישנת

למים!״'

הםהתפתחותיים,הםהפחדיםאםלכאורה,

להתייחסותמקוםישזאתבכלהאםמעצמם.יחלפו

ולטיפול?

יייי־ילהיותצריך״המענה

שלבדמיוןולהשתלב

להתווכחבמקוםהילד.

שלהפנימיהעולםעם

ששוםלוולהגידהילד

להיכנסיכולהאינהחיה

ישסגורחלוןדרך

אתולגרשמענהלולתת

׳הצליחה׳שכברהחיה

למיטה״מתחתלהסתתר

שהיאמשוםבעיקרבפחדים,טעונה״הילדות

לינהבגן,הראשון)היוםחדשותההתנסויותכוללת

החוויםילדיםישאולםחבר...(.שלבביתוראשונה

שלהפחדיםרובמאחרים.יותרוחששותפחדים

הגיל,עםלפוגואמוריםהתפתחותייםהםהילדים

וכשיכולתמההוריםונפרדותעצמאותרוכשכשהילד

קשורשרעםההבנה)למשל:מתפתחתשלוהחשיבה

יחדונורא(.איוםבדבר־מהולאטבע,בתופעת

שהתוכןמחרדותסובליםמהילדיםחלקזאת,עם

הןכמאפייןאולםבגיל,העלייהעםמשתנהשלהן

בתקופותשונהביטויתקבלנהוהןמתפוגגות,אינן

להתארחחששהילד)בגילשונותהתפתחותיות

ממפגשבגילממבחן,חוששהואבגילחבר,אצל

הפרעותשגילוהאנשיםרובהלאה(.וכןחברתי,

חרדהמהפרעותסבלוהצעירההבגרותבגילאיחרדה

מקושילנבועעלולותאלומעיןתרדותבילדותם.

מלווהואףהילד,שללחייוהמפריעפסיכולוגי

גבוה,דופקאובטןכאביכגוןגופניים,בסימנים

הימנעותשלוהתנהגותוחזרתיתאובססיביתחשיבה

חרדותמעטלאנמצאעדייןמאידך,כפייתיות.או

התערבות״.ללאאףקצר,זמןתוךמעצמןהחולפות

חלשאוחזק

לפחדהגורמיםדבריםישפולק־אורן,לדברי

הוריםאותו.המחלישיםגורמיםוישלהתגבר,

שלולפחדגורמיםלילד,ביטחוןלהעניקהמתקשים

רמותעלהשפעהתרבותייםלגורמיםגםלהתחזק.

ילדיםמרחיקההמודרניתהחייםסביבתחרדה:

לצדצעיר.בגילכברארוכותלשעותמהוריהם

עסוקיםאנשיםהמשפחתית.הלכידותפחתהזאת

בזה.זהלתמוךפנוייםואינםמבעבר,יותרוטרודים

המורחבת.מהמשפחהבתמיכהירידהקיימתממילא

מהעלייהלחלקקשוריםאלושגורמיםמאודייתכן

נצפיתשהיאכפיילדיםבקרבחרדהבתופעות

הםאףלחץומצביטראומטייםחייםאירועיכיום.

כשהילדיםחרדה,הפרעתלהעציםאולגרוםעלולים

אוזעםמהתפרצויותלילה,מסיוטילסבולמתחילים

רבה.וממופנמותמהימנעות



ענייןהןהחרדותהאםמשפחתיים.גורמיםהזכרנו

תורשתי?

חרדה"הפרעותפולק־אורן.אומרת"בהחלט״,

לפחדסביבתי.לרקעבמקבילביולוגירקעעלהן

סכנהמפנילהזהירחשובהישרדותיתפקידעצמו

גופנו.שלובמבנהבגניםעמוקטמוןוהואאמיתית,

המערכתשליתרלדריכותנטייהכוללהביולוגיהרקע

הלימבית)המערכתההישרדותית־רגשיתהפיזיולוגית

למצביםאושלילייםלאירועיםבתגובהבמוח(

פוחדיםאנולמשל,לנו.להזיקהעלוליםמאיימים

מולדבמזגגםנבחיןלעתיםמנעליים.ולאמנחשים,

להימנעותונטייהפחדהכוללפעוטאותינוקאצל

ובעוררותבאי־שקטהמלוויםחדשים,במצבים

גםהםהפחדיםזאת,עםיחדגבוהה.

אותנוגידלושבההצורהנלמד.דבר

שלנוהתגובותעלמשפיעהכילדים

לפחדלומדיםגםאנוהבגרות.עם

מסויםמצבביןקושריםשאנומפני

לאלמצבטרי(לאדגאכילת)למשל

הדברקיבה(.קלקול)התוצאה:נעים

מהמצבבעתידלהימנעלנויגרום

יכולפחדהדג(.)מאכילתהמסוים

הוריםבייןמדבקענייןגםלהיות

רואהילדהשאםמאודהגיוניוילדים:

היאגםתיקן,למראהבורחתאמהאת

וזאתמוגבר,בפחדואףזאת,תעשה

אינושהתיקןלהתסביראםאמאגם
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