
 פרק 4: העברה

  הפרק הינו מתוך הספר אימוץ - מה שעליך לדעת ד"ר מקרייט.

   אם הגיע אליך קובץ זה (ולא שילמת עבורו), הנה הקישור לרכישה
 הספר מבוסס על הקורס המלא בוידאו.

  הדרכות אלו הן חלק מהפעילות המקצועית של מיזם האימוץ,
 מרכז ההדרכה האינטרנטי של קהילת האימוץ.

 מיזם האימוץ, קישורים חשובים:
/http://adoptionwisdom.com מרכז ההדרכה האינטרנטי 

/https://www.facebook.com/AdoptionUniversity ('סמנו 'עוקב/ת) פייסבוק 
https://www.youtube.com/user/ChildAdoptionIsrael/videos יו-טיוב 

/http://realmummy.com אמא אמיתית': בלוג אישי' 
 

  כולי תקווה שידע זה, הבנתו ובעיקר יישומו יסייעו להבאת שמחה,
 בריאות ומשמעות למשפחה שיצרתם

 באהבה
 שרונה דוכנה, מייסדת מיזם האימוץ

 9 פרקים - תוכן העניינים:

 פרק 1: נטישה והשלכותיה

 פרק 2: ויסות רגשי עצמי

 פרק 3: הפעלת הילד את ההורה

 פרק 4: העברה - מן העבר אל היום

 פרק 5: יגון ואבל

 פרק 6: זיהות משפחתית

 פרק 7: דיכאון לאחר אימוץ

 פרק 8: הלוחש למוח

  פרק 9: משייכות להיקשרות
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 פרק 4: העברה

 פרק 4: העברה
 

 תקציר

  נושא מרכזי:
 כיצד הילד מעניש את ההורה על הכאב שחווה בעבר לפני האימוץ. ביטויים של כעס,

 התקפות זעם, סרבנות קשה בהווה והקשר של אלו לאירועים מתקופות חייו
 המוקדמות של הילד.

  קהל יעד
 הורים המעוניינים להבין מדוע הילד אינו יכול להיות בהוקרה או בשמחה עימם.

 מיקוד
 

 גם אם הילד או הנער אינם זוכרים את ההזנחה, את ההתעללות או הנטישה, עדיין יש
 בקרבם תחושות רגשיות לגבי החוויות והאירועים מעברו ואותם יבטא אותם כלפי ההורים

 המאמצים.
 

 השפעה על המשפחה
  

 לרוב מתבטאת בכעס (השתוללויות), סרבנות והשתלחות באופן כללי. הילד עשוי לראות
 באמו יותר מאשר בבני משפחה אחרים מטרה והדבר עשוי לגרום לאם לחוש מבודדת

 ומואשמת.

 קריאה ותרגול - תוצאות צפויות
  

 א) אמהות "שבמוקד" יבינו את הדינמיקה ולא יחושו אשמות.
 ב) הורים יתפקדו כצוות.

 ג) מערכת היחסים הזוגית לא תחלש כתוצאה מ*האשמת האם*.
 ד) מטפלים יהיו מכוונים לעזור לילד לקבל תחושת עבר והווה בהתייחסות לתחושות

 מחוויות קודמות.
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 הכנה
 את שלב ההכנה מומלץ לבצע לפני קריאת הפרק וכמובן תוכלו לשנות את הסדר, כלומר
 לקרוא את הפרק ולאחר מכן את ההעשרה. כמו כל הפרקים, רצוי לשוב ולצפות/ להאזין

 להדרכות אלו מס' פעמים ולצרף שותפים.
 
 

 מרכז סגול למוח ותודעה, סרטוני הדרכה:
 

 התפתחות המוח חלק א' - ההצגה המופלאה בעולם: המוח העוברי
https://youtu.be/1lC8ZWGTo2w 

 התפתחות המוח חלק ב' - ההתכווננות לעולם: מילדות לבגרות
 

https://youtu.be/4ZqsuOVPZNs 

 תקשורת מוחית - הכל מתחיל בסינפסה

https://youtu.be/ae2-Slo_0bE 
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 מושגי יסוד
 

 Transferance - באימוץ, הכעס והרגשות השונים שהילד חש כלפי ההורים המולידים
 מושלכים עליך, ההורה המאמץ. ייתכן והם חשו כך כלפי הורי האומנה או אדם אחר

 שהתנהג לא כשורה או בכלל כל מה שעוררה בהם חווית הנטישה, כל חווית האובדן. כל
 התחושות השליליות לגבי זה מועברות ומושלכות אליך, ההורה המאמץ.

 
 

  

  אימוץ - מה שעליך לדעת, ד"ר ברנדה מקרייט, עמ'  4

 



 פרק 4: העברה

  פרק 4:
 

 תורגם ע"י שרונה דוכנה, אימצה ילד גדול, מייסדת מיזם האימוץ
 התרגום שלפניך מבוסס על ההדרכות בקורס הוידאו 'אימוץ-מה שעליך לדעת' שמוצע במיזם האימוץ.

 השתדלתי לשמור על רוח השיחה ובעיקר לדייק במסרים.
 
 

 מהי העברה

 פרק 4 הינו אודות "העברה". העברה באימוץ דומה למדי להעברה בכל צורה שלא תהיה
 בפסיכולוגיה או דינמיקה פסיכולוגית. בפסיכואנליזה היכן שהביטוי עלה לראשונה, מדובר

 בתהליך בו רגשותיו/ תשוקותיו של אדם מסוים למשל: ההורה שלך, בן זוגך לשעבר מי
 שזה לא יהיה, מעביר את רגשותיו הלאה אליך (או אל האדם הבא הרלוונטי).

 
 במקרה שלנו, באימוץ, הכעס והרגשות השונים שהילד חש כלפי ההורים המולידים

 מושלכים עליך, ההורה המאמץ. ייתכן והם חשו כך כלפי הורי האומנה או אדם אחר
 שהתנהג לא כשורה או בכלל כל מה שעוררה בהם חווית הנטישה, כל חווית האובדן. כל

 התחושות השליליות לגבי זה מועברות ומושלכות אליך, ההורה המאמץ.
 
 

 האשמה עצמית

 
 פט או'בריאן המייסד של You Gotta Believe of ארגון למען אימוץ ילדים גדולים, אומר

 תמיד שילדים צעירים מאשימים את הוריהם המאמצים על מה שאירע להם טרום האימוץ,
  אך ילדים מתבגרים מאשימים את עצמם.

 
 אני באמת מאמינה שפט צודק בקשר לכך. לילדים צעירים חסירה היכולת לראות עבר,

 הווה ועתיד באופן של התקדמות לינארית. הכל מתבלגן ומתערבב בראשם. הילדים יודעים
  שהם חשים רע בקשר לעצמם.

 הם יודעים שהם כועסים על דברים שקרו להם. הם אולי כועסים על שאינם עם הוריהם
 (הביולוגיים). הם אולי כועסים על מה שהוריהם גרמו להם. מי יודע?

 
 הם פשוט כועסים, מרוגזים, כאובים, מבולבלים: הם אבודים. אין להם ויסות

  עצמי-רגשי.
 

 הם אינם חשים בטוב ולכן הם מניחים את זה עליך. הם מעבירים כל זאת אליך, ההורה
 המאמץ.

 
  מישהו הכאיב להם. לא נכחת שם להגן עליהם, לכן זו אשמתך.

 
 זהו מטען כבד להורים מאמצים לשאת, אך זהו חלק מהחבילה.

 
 לילד יש תחושה שלא הגנת עליו למרות חוסר ההיגיון במחשבה זו, הרי לא היית שם ולא

 יכולת להגן עליו. אתה כעת כאן ואומר שתגן עליהם, אבל בראש שלהם זה עובד כך: היית
  צריך להיות שם כשהם הזדקקו לך.

 
 לפני גיל ההתבגרות ילדים רואים בהוריהם כל יכולים. (אני מייחלת שגם בגיל 15 ימשיכו

 לחשוב שלמבוגרים יש כוח מסוים). אך הקטנטנים אפילו עד גיל 10 או 12 אינם רואים את
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 הפער בהיגיון שלהם. זה פשוט כמו שזה זה. המציאות היא שהם פגועים ושאתה אינך
 מתקן זאת או לפחות אינך מתקן זאת מהר מספיק ולכן זוהי אשמתך.

 
 בני נוער יקבלו זאת במידה מסוימת, אך עבורם זה בעיקר נוגע לשנאה עצמית; התחושה

 הטוטאלית שלהם על היותם לא מספיק טובים בעולם. ושוב זה יושלך עליך. חלק מזה
 יתבטא בדחייה אותך, בתקיפה כלפיך, דברים נוראים שיעשו, אך יש חלק בהם שאומר

 "תראי, אם באמת היית אוהבת אותי היית מסוגלת לגרום לי להרגיש טוב יותר. אם באמת
 היית רוצה היית מסוגלת לגרום לי לחוש טוב יותר". זוהי משאלת לב, חשיבה מאגית. זוהי

 חשיבה לא הגיונית, אך היא חלק מהדינמיקה הקיימת בקרב מרבית הילדים שננטשו
 בתחילת חייהם.

 אם הילדים נחשפו טרם לידתם לאלכוהול או לרעלים אחרים מוחם יתפתח בדרך שאינה
 מאפשרת חשיבה לינארית או דרך לראות את העולם במושגים לינאריים. ובכל מקרה אין
 הסבר הגיוני להתנהגות שלהם ולהשלכותיה. התוצאה היא פגיעה כפולה ליכולת הילדים

  להבין שאינכם אשמים במה שהם חשים.
 
 

 הקושי כחלק מהקשר

 בנוסף קיימת האמיגדלה, אותו איבר במוח שנועד להגן עליך, לשמור אותך חי, להתמודד
 עם איום. אין לאמיגדלה תחושה של עבר ועתיד. שוחחתי בפרק ה-2 איך המוח מקושר

 לעצמו. הוא מקשר בין חוויות,רגשות ואירועים: הם כולם "יורים" מגיבים יחד. אתם ההורים
 כחלק מתהליך ההעברה שתארתי עדיין מהווים חלק מהשלכת הפחד של הילד, נטישה,

 בילבול, כאוס, כל מה ששלילי, מועבר לדמות האם המאמצת. מכיון שזה מה שדמות האם
 המולידה מפעילה אצל הילד בתחילת חייו. כעת הילד מעביר זאת אליך.

 
 ישנם גם דברים חיוביים במצב מכיון שאם הם חושבים שהיית אמורה להיות שם יש

 בילד משהו שרוצה בך שם (בעבר שלו). אם לא אכפת להם, הם לא חשים כל זאת מכיון
  שהם לא חושבים שאת רשאית להיות שם, ובכל מקרה אינם רוצים שתגני עליהם.

 
 לכן כשהם מתחילים להשליך כלפיך (רגשות), עד כמה שזה לא נעים לחיות עם המצב

 - זהו צעד חיובי בתהליך הבונדינג.
 

 כמו כן עליך לזכור גם שכל התהליך מתנהל במוח שאינו בוגר ובמקביל מתנהלות בו
 דינמיקות נוספות כמו למשל הפעלה (פרק 3).

 
 אם הנכם בשלב טרום אימוץ ואתם שוקלים את הנושא, אתם קרוב לוודאי שומעים אותי

 ולומדים את השיעורים וחושבים "זה קשה מדי. זה יותר מדי. איך אחיה עם זה?"
 ובכן אתם יודעים, זה לא קשה מדי. זה לא יותר מדי. זה אכן ממש ממש קשה. מאד חשוב

 שהורים טרום אימוץ יבינו שאתגרים אלו הם אמיתיים. הם אינם מוגבלים רק לילדים
 ב"סיכון גבוה". אלו קשיים סטנדרטיים עם ילדים המגיעים מבתי יתומים ומשפחות

  אומנה.
 הזמן היותר נדיר יהיה אני מנחשת כאשר יהיה קל יותר. אך רוב הזמן מנת חלקכם תהיה

 "נטישה". תעברו עניינים של (חוסר) ויסות עצמי. תהיה לכם חווית "הפעלה". יהיו לכם
  ענייני "העברה".

  כך שהידיעה מראש, תאפשר לכם להיערך, תסייע לכם ליצור משאבים ולפתח מיומנויות.
 דברים אלו יתרחשו. זהו חלק מחיי האימוץ.
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 קשיים הם הזדמנות

 העברה אני חושבת היא מהגורמים הראשוניים לשבר באימוץ. אך אנשי המקצוע אינם
 קולטים במה מדובר, הם מתחילים פשוט להיות מודאגים לגבי היקשרות. אך כאן מדובר

 בעניין שהוא הרבה יותר גדול ומורכב מהיקשרות. אולי זהו צעד לקראת היקשרות. אני אף
 פעם לא בטוחה. מצב קשה אינו מצביע על כך שבונדינג אינו מתהווה. הילד למעשה באמת

 מתחיל להיקשר די חזק מה שבפועל יהפוך את תהליך ההעברה לאינטנסיבי יותר וסביר
 יותר שיעלה באופן מוחשי על פני השטח.

 
 ההורים המאמצים כמובן מתחילים לחוש מותשים. אתם חווים את כל הדינמיקות הללו

 שמתרחשות ללא מספיק תגמולים.
 מרכז התגמולים במוח שלך לא יתעורר כאשר ילדך נכנס אל החדר, מכיון שאתה כבר

 נכון לזעם מצידו או כל מה שלא יתרחש. אתם מתמודדים עם כל זה ללא תגמול רגשי רב.
 ההורים עלולים לסגת בשלב זה.

 
 בשיעור הקודם שוחחנו כיצד הילד מפעיל אותך בכדי ליצור חווית נטישה נוספת. אתם

  עוברים דרך זה. ההתנהגויות הופכות לבלתי נסבלות.
 

 אתם מתחילים לסגת בדיוק בנקודה בה עליכם להתקרב או בשלב בו הילד בעצם מתחיל
 להרגיש יכולת להתקרב. זהו זמן מאד מאד מאד פגיע לשבר באימוץ.

 
 

 כשנהיה בלתי אפשרי - מה עושים?

 הנה מה שתוכלו לעשות לגבי זה. קיראו לזה בשם. עליכם להתחיל לומר "אוקי, נראה לי
 שאנו נמצאים בשלב ההעברה. מה שקורה כאן זו הפעלה והעברה." דברו על כך עם

 הילדים כדי להעניק להם נרטיב (סיפור). העניקו להם הבנה. תוכלו לומר בעיתוי הנכון,
 במקום הנכון ובהקשר הנכון: "הלוואי ויכולתי תמיד להיות שם. אני באמת מצטערת שלא

  הייתי האמא הביולוגית שלך."
 כעת כמובן אם יש לך ילד בן 8 שרק לפני מס' חודשים או שנים אחדות פגש את הוריו, וגם

 אם ילדך בן ה-15 הם יאמרו: "אני ממש מאושר שאתם אינכם ההורים הביולוגיים שלי.
 אינך טובה כאמא יותר. בלה בלה בלה…" אל תדאגי לגבי זה. זהו מנגנון ההגנה שלהם.
 החוסר שלהם בוויסות רגשי. חוסר היכולת שלהם להירגע ולהתאזן על ידך. בכל מקרה

 עליך לומר זאת. עליהם לשמוע שאת לא היית שם, ואת מייחלת שכן היית. עליהם לשמוע
 שאת לא היית זאת שפגעה בהם ואת מייחלת לכך שיכולת להגן עליהם.

 
 לא טוב לומר "אני מצטערת שהאמא המולידה שלך היּכתה אותך." במיוחד לא עם ילדים
 קטנים, אתם לא תרצו להשתמש במילים כמו 'נזק', אך תוכלו לומר "אני מצטערת על מה
 שקרה לך. אני מצטערת שחייך היו כה קשים. הלוואי ויכולתי להפוך אותם לטובים יותר.

 אני מאושרת שאני כאן יכולה לעשות אותם טובים יותר עכשיו. אני מאושרת שאנחנו ביחד
 עכשיו ואני יכולה למנוע מדברים רעים שיקרו לך."

 
 ושוב, הילד עשוי להגיב בעוצמה בתגובות שליליות. זה בסדר. יש לכם את תוכנית

 ההתנהגות שהכנתם (פרק 3) במצבים בהם הם ינסו להפעיל אתכם לעבר נטישה. זה
 בסדר. הכל בסדר. אפשרו להם להשליך עליכם (רגשות), אפשרו להם להפעיל. עדיין

 עליכם לומר את מה שצריך להיאמר ולא לסגת בגלל ההתרחשויות.
 

 נסו לא לומר את המסרים בעוד הם ממש כועסים או במהלך התקפת זעם. זהו אינו
 הזמן המוצלח לומר: "אני מצטערת שלא הייתי שם כשנולדת". אימרו זאת בעיתוי הנכון

 ובהקשר הנכון. אתם תדעו מתי.
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 פרק 4: העברה

 
 
 

 מבט פנימה

  כהורים עלינו גם לראות מה אנחנו משליכים על ילדינו?
  מה אצלהם מפעיל משהו שלילי בתוכנו?

  האם הם נראים כמו מישהו מהעבר שלנו שלא חיבבנו?
 האם יש להם טון קול או דרך התבטאות שמפעילה אצלנו משהו שאנו מעבירים אליהם?

  האם אני מגיבה או אתה כהורה מגיב באופן לא בריא ולא אפקטיבי לטריגרים אלו?
  תנו מבט נוקב בעניין.

 
 הכל הוא אודות ההורה, מכיון שמדובר בשינוי שההורה צריך לעבור. זה לא לגבי הילד.

 הם מגיעים איך שהם מגיעים. אנו מאמצים אותם ב'חבילה' שהם נמצאים בה. עלינו לקבל
 את המציאות של מי שהם. עלינו כהורים לפתח את המיומנויות, הסבלנות, את הוויסות

 העצמי-רגשי שלנו לפגוש בצרכים שלהם, לעזור להם להרגיש, להפוך לחלק מהמשפחה
 שלנו.

 
 עבור חלק מאיתנו השינוי לא יתרחש, אלא כעבור שנים רבות מאד. לגבי חלק מהילדים

 שלי הם שנאו אותי עד שבגרו. עברנו שנים של קרבות ואי נעימויות... הנפת סכינים (כלפי)
 ומקרים דומים. קרוב לוודאי שאין משהו שלא עברנו דרכו כמשפחה. ועדיין כמבוגרים

 הפכנו להיות ממש קרובים. היה להם מספיק מרחק, מספיק זמן, מספיק התפתחות המוח,
 מספיק ריפוי...לא פוצצתי את זה לגמרי.

 פוצצתי את זה מספר פעמים עם כל אחד מהם, אך עם אף אחד לא באופן סופי. (כלומר,
 הילד נשאר במשפחה, לא משנה מה קרה. הערת העורכת).

 
 כעת יש לנו יחסים מאד קרובים. חשוב לזכור שאתה תמיד תהיה ההורה. לפעמים אנחנו
 טועים לחשוב שאנחנו ההורים רק לשנים שנותרו לתקופת ההתבגרות. אתה ההורה לכל
 חייהם! לעיתים אנו זקוקים יותר להורים שלנו כאשר אנו בוגרים מאשר כשאנו ילדים. יש
 לכם את הזמן לאפשר לתהליך 'ההעברה' להגיע למיצוי ולעבור למצב החדש של הורות.

 עליך גם לראות זאת: האם אתה משליך גישות חינוך שהשתמשת בהן או "שמעת עליהן".
 אתם יודעים, השתתפתם בסדנאות, שמעתם על משהו שנשמע נפלא ואתם עומדים לנסות

 זאת בבית. ייתכן וזה יעבוד, ייתכן וזה לא יעבוד. אם זה עבד עם האח הבוגר של הילד
 הזה למה זה לא עובד איתם? אם הגישה המסוימת שלמדת מצליחה כשאתה נמצא

 בעבודה למה היא אינה מצליחה בבית? מי יודע? בידקו מה אתם כהורים מעבירים אל
 הילד כשאתם איתו.

 
 האם אתה מעביר אל הילד או מנסה להפעיל בו את הפחד או הכעס שלך? האם אתה

 חושב על הפחדים האישיים שלך באימוץ ומה שקורה ומשליך אותם אל הילד?
 

 לסיכום, 'העברה' היא לקחת מן העבר. בתהליך 'ההעברה' הילד לוקח מן העבר ומעביר
 אליך ההורה עכשיו. תהליך 'ההעברה' תופש גם לגביך - כשאתה לוקח מן העבר שלך

 ומעביר אל הילד. כך או כך זה לא יעבוד. עלינו להיות כאן ועכשיו. אתם יכולים להיעזר
 בכלים שבספר. וודאו לספק לילד נראטיב (סיפור) לגבי זה, הבנה של הדינמיקה הזו. מה
 שקרה עם הילד בעבר ומתרחש בהווה לא צריך להציף את המשפחה. זה בטח לא צריך

 להרוס את המשפחה.
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 פרק 4: העברה

 

 

 תרגול שהוצע בפרק - רישמו
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 פרק 4: העברה

 תמצית תוך הספרון
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 פרק 4: העברה

 הדגשים שלכם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  אימוץ - הקורס המלא בוידאו קישור
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