
 .WAIMHנשיאת האיגוד העולמי לבריאות הנפש של התינוק . פסיכיאטרית ילדים ונוער, ר מירי קורן"ד

הקימה את היחידה הקהילתית הראשונה לפסיכיאטריה של גיל הינקות . מנהלת יחידה לגיל הינקות

 .במרכז לבריאות הנפש גהה, (6991)בישראל 

 

 ר מירי קורן"ד/ מהות התנהגויותיהם  –ילדים מאומצים : הנושא

 .אך אינני אומרת שלכל הילדים המאומצים יש קשיים, אני מתרכזת בבעיות

שנה הגישה בארץ הייתה שאין שוני מהותי בין הורות ביולוגית והורות מאמצת והשונה הוא  61עד לפני 

 .רק התהליך ולכן לא צריך לעשות משהו מיוחד

הוא כל כך קטן וישכח את מה שחווה בינקות ואהבה , אומץ יותר מאוחרתפיסה זו הניחה שהתינוק ש

פ גישה זו דחו את הרעיון שאולי צריך להבין את התנהגויות הילדים "ע .וטיפול טוב יפתרו את כל הבעיות

 .המאומצים קצת אחרת

וגית התפיסה כיום שיש הבדל בין הורות ביול. הייתה שאם לא נדבר על האימוץ הוא יישכחהתפיסה 

מחפשים . היום מדברים על הקשיים שיש לילדים שהגיעו לאימוץ אחרי חוויות קשות. והורות מאמצת

 .נקודות חולשה ונקודות חוזק אצל הילד והמשפחה

 :הקשיים הנפוצים

 קשיים בתהליך ההתקשרות של הילד להורים המאמצים. 
 ייתכנו גם קשיים בהתקשרות של ההורה לילד: 

 שלא התממשועקב ציפיות מהילד  -
 שיכול לעלות בצורה עקיפה דרך , עקב עיבוד לא מספיק של אובדן החלום להיות הורה ביולוגי -
 .הקשיים של הילד  

 (.התפתחותיים, נוירולוגים, גורמים אורגנים)יש סיכון לכישלון האימוץ ככל שיש לילד קשיים מולדים 
 
 

 :משולבים גורמים 1להתפתחות הילד מציע  המודל הטרנסאקציונאלי

 גנטיים .6

 ביולוגיים .2
 פסיכולוגיים .3

 סביבתיים .4
 תרבותיים .1

 

של  צלקותאבל לא יהיו לו , יצטרך להתמודד עם היותו מאומץ במהלך חייו, ילד שאומץ מיד אחרי הלידה

 .חוויות התקשרות קשות שישנן לתינוקות שאומצו בגיל יותר מאוחר

 :ילדים  שאומצו מהרגע הראשון צריכים להתמודד עם

  לא יכול להיות אימוץ בלי . מעצם העובדה שהייתה נטישה, הפגיעה באני: נרקיסיסטיתפגיעה

 .זה כמו צלקת שאי אפשר למחוק אותה ומידי פעם האדם מסתכל עליה. נטישה



 קונפליקט נאמנות בין ההורים המאמצים לביולוגיים. 

 אלך לאמא . )"אידיאליזציה של ההורים הביולוגיים כדרך התמודדות עם תסכולים יומיומיים

 ......"(האמיתית שלי

 השאיפה לרצות. 

 שאיפה להיות נאהב כמו כולם. 

 ולכן היא יכולה , אבל אצל המאומץ הנטישה אכן התרחשה, זהו פחד התפתחותי. פחד נטישה

 ......!!!לקרות שוב
 ....."(לא יכולה לכעוס על הורי המאמצים אני: "ילדה מאומצת)

 ......"(כי אולי גם אני ארצה לנטוש, אני מפחדת להיות אמא: "ילדה מאומצת)

 

האם אתה ההורה שלי תהיה שווה את האהבה שלי והאם אני אהיה שווה את : השאלה המרכזית

 .אימוץ זה תהליך הדדי. האהבה שלך

יש ילדים . גית מזניחה או מתעללת זה סיפור קצת אחרילד שאומץ מבית ילדים או ממשפחה ביולו

לוח "הנחת היסוד שתינוק מגיע למשפחה מאמצת לא . יותר או פחות טוב חוויות לא טובות ששורדים

 .הם הפוכיםורק חלק מהנזקים  (.זיכרון מובלע)מה שהוא חווה נרשם בזיכרון החוויתי ". חלק

 .שפה וקוגניציההזיכרון החוויתי גופני של הילד לא מצריך 

 .או לא חווה התקשרות כלל, תינוק שהגיע לאימוץ מבית ילדים חווה התקשרות בעייתית

 ":בית הילדים"המאפיינים של 

 הרבה מטפלות והעדר דמות אחת משמעותית. 

 הילד אינו מיוחד. כולם שווים< =הילד אחד מהרבה , הרבה ילדים! 

 מעט זמן של מבוגר לכל ילד. 

  הגריהאופן הגריה ורמת. 

אבל עכשיו , ........עד שהגעת אלינו היית בבית ילדים בו המצב היה " ההורה המאמץ צריך לומר לילד

 ........"המצב שונה

 ?מהי התקשרות

 .משהו מולד שיש לתינוק לחפש דמות מגינה כשהוא במצוקה, התקשרות היא דחף

Spitz וראה שתינוקות מתים למרות , בלונדון 2-אשר הוקם בזמן מלחמת העולם ה, התבונן בבית ילדים

 .שקיבלו מזון וקורת גג

Dowlby (.פחד, מחלה, בדידות)דמות מגנה בעת מצוקה ביולוגי לחפש , תאר את המניע המולד 

 :דחף ההתקשרות

 זהו אבן יסוד בבניית אמון בסיסי בזולת ובילד עצמו. 

  חשוב מאוד אם . י מצבי חירום"התקשרות קיימת באדם לאורך כל החיים ומופעלת עמערכת

 .דמויות ההתקשרות הופנמו בילדות המוקדמת כדמויות בטוחות או לא בטוחות

 תקבע עד כמה הילד יחקור את הסביבה וחקירה זו הדרך , המידה שקיימת התקשרות בטוחה

אפשר . חה המאמצת והם יותר מידי עצמאייםיש ילדים שמגיעים למשפ: למשל)של הילד ללמוד 



כאשר הילד מבין שההורים הם שלו (. אבל ההפך הוא הנכון, לחשוב שתהליך ההתקשרות נהדר

, כשהילד מראה חרדת פרידה: כלומר. הוא מתחיל לפחד לאבד אותם, והוא מיוחד עבורם

 .זה סימן טוב, במקרה זה

 :התנהגויות התקשרות חריגות

 העדר בכי. 

  או פניה בלתי נבדלת לאדם זר, חיפוש קירבה בעת מצוקההעדר. 

 קיפאון בעת מצוקה. 

 הבעה מפוחדת כאשר מבוגר מתקרב, צמצום אפקט. 

 או התנהגות חקרנית קיצונית, העדר התנהגות חקרנית. 

 אלימות יכולה להיות גם !( האלימות נובעת בעיקר כי הילדים בחרדה. )חרדה, עצב, אלימות

 .חרדה+כעסכ אלימות היא תערובת של "בדר: כלומר. כתוצאה מכעס שהוא אומץ

יש , (למשל)בן שנה , כאשר ילד מאומץ(. מוכח מחקרית)קיים מחיי העוברות ( המובלע)הזיכרון החוויתי 

 (.קוגניטיביזה לא זיכרון מאורגן )כר בגוף שלו לו זיכרון שהוא זו

אם יש סימן ) טראומה-במצב פוסטשילדים מגיעים לאחר חוויות טראומטיות והם  סימנים המחשידים

 (:סימנים בכל קטגוריה 3אחד מתוך 

 -מחדש את הטראומה דרך הילד חווה  .6

 .משחק חוזר של עצמו באותו נושא -

 .מתמצוקה במהלך אזכור חוויה מסוי -

 .ותודעה' הפרעה באינטגרציה תקינה של תפקוד פסיכו –מצבי דיסוציאציה  -

 -קהות רגשית  .2

 .הימנעות חברתית -

 .אפקט מצומצם -

 .או שהתינוק נראה אדיש, איבוד מיומנויות שהיו לתינוק קודם -
  -עוררות יתר  .3

 .הפרעות בשינה -

 .דריכות -

 .הפרעות בריכוז -

 .startleתגובות  -

  -פחדים חדשים ותוקפנות  .4

 .התנהגות תוקפנית -

 .למבוגר/הצמדות להורה -

 .פחדים חדשים -

 

 ?לסיכום מה עושים

 :תשובה רפלקטיביתמפתחים 

להתנהגות  רגשיתמייחס משמעות ההורה , של הילד( הלא בסדר) ההתנהגותאת רואה ההורה כלומר 

 .להתנהגות ומחפש משמעות רגשיתשל הילד 

ההורה מייחס את המשחק למעבר מבית הילדים לבית < =בתים  2ילד שותק בחדר הטיפול עם  :למשל

 .המאמץ



 :דוגמאות

 ייתכן שמצב זה : בגן הרבה ילדים. חודשים בבית עם אמו ואז התחיל את הגן 8היה , ילד מאומץ

אבל , יהאולי זה מזכיר את רוס: "במקרה כזה צריך להסביר לילד". בית הילדים"מזכיר לילד את 

 ". זה גן ילדים ואמא תבוא לקחת אותך בסיום הגן, זה לא אותו דבר

ייתכן שנשכו . ייתכן וכך היה רגיל להתנהג בבית הילדים ברוסיה. הילד התחיל לנשוך בגן, למשל

 ......גם אותו

זה סימן , אם הילד בורח ומסתכל אחורה......הילד בורח במקומות פתוחים: עוד דפוס שייתכן

 .טוביותר 

  חרדהמעוררים  שמעבריםיש לזכור!! 

 אולי לא ירצו אותי )"זה מעורר המון פנטזיות אצל המאומץ , כשילד נוסף מגיע למשפחה

 ....."(.עכשיו

  התקשרות וויסות רגשייש קשר הדוק בין. 

  אז מבנה האישיות יותר שברירי, יותר גורמי סיכון ופחות גורמים מגנים( לילד)ככל שיש לאדם. 

 שילדים שאומצו בגיל מבוגר יהיו בעלי התפתחות שפתית יותר מאוחרת וקשיים בוויסות  ייתכן

 .עצמי

 המאפיינים של , למשל)גם את הדברים הקשים שהיו לפני האימוץ  להזכיר, חשוב לדבר עם הילד

 ......עכשיו המצב שונה, ולהדגיש שמה שהיה נגמר, (בית הילדים

הילד לומד , לילד שההורה לא מפחד מדברים קשיםזה אומר , אם ההורה מדבר על הקשיים

 .ההורה יתמודד עם זה, הילד מבין שאם הוא יהיה במצב קשה. שאפשר לדבר על דברים קשים

לכן חשוב שההורה המאמץ ! הילד יודע מה שהיה, חשוב לזכור שהילד חווה את מה שהיה בעבר

 (.גם דברים קשים)לא יפחד לומר מה שהיה 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


