
 פרק 5: יגון ואבל

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

 הספר מבוסס על הקורס המלא בוידאו.
 הדרכות המקצועיות אלו הן חלק ממערך פעילותו של מיזם

  האימוץ,
 מרכז ההדרכה האינטרנטי של הקהילה.

 קישורים חשובים:
/http://adoptionwisdom.com מרכז ההדרכה האינטרנטי 

 פייסבוק (סמנו 'עוקב/ת')
/https://www.facebook.com/AdoptionUniversity 

https://www.youtube.com/user/ChildAdoptionIsrael/videos יו-טיוב 
/http://realmummy.com אמא אמיתית': בלוג אישי' 

   קיבלת הקובץ מחבר, קישור לררכישת עותק משלך  לרכישה

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

 באהבה, שרונה דוכנה, מייסדת מיזם האימוץ
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 פרק 5: יגון ואבל
 

 תקציר

  נושא מרכזי:
 כל חברי המשפחה ההורים הביולוגיים, המאמצים והילד חווים יגון

 ואובדן בתהליך האימוץ. אובדן הזהות עליה חלמו ואובדנים כספיים.

  קהל יעד
 הורים המעוניינים לעסוק באובדנים, כך שיוכלו ל"שחרר" ולהתקדם

 במערכות היחסים עם כל מי שאימוץ נוגע בו.

 מיקוד
 

 מאומצים מאבדים את הוריהם הגנטיים ואם אומצו בגיל אחרי תינוקות, הם
 איבדו הורי אומנה, סביבה מוכרת, חברים, חיות מחמד, גנים ובתי ספר.

 הורים מאמצים גם הם חוו אובדנים. הם איבדו את הזיהות שלהם כמשפחה
 "נורמלית", הם עשויים לחוות אובדנים פיננסיים אם אחד ההורים אינו יכול
 להמשיך לעבוד בשל הצרכי הטיפוליים המיוחדים בילד, הם מאבדים רבות

 ממערכות היחסים החברתיות שלהם וכן פעילויות חברתיות במידה
 וההתנהגות של הילד מביכה אחרים.

 

 השפעה על המשפחה
  

 הורים מאמצים מגלים שהמשפחה שלהם אינה מגשימה את התקוות
 והחלומות שלהם ולעולם לא תהיה כמו משפחות אחרות. הם מבינים

 שלעולם לא יהפכו למשפחה
  *נורמלית*.

 קריאה ותרגול - תוצאות צפויות
  

 א) תהיו מסוגלים לזהות ולשים תווית על חווית האובדן שלכם.
 ב) תוכלו ליצור תמיכה לאובדנים שלכם.

 ג) תוכלו לאתר שירותי תמיכה מקצועית שיוכלו לסייע לשניכם - להורה ולילד
 להתאבל ו...להמשיך הלאה.
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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:
 

 סגנון רגשי: חוסן נפשי
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 מושגי יסוד
 

 

  Grief = תורגם במרבית המקרים ליגון (צער עמוק ומתמשך).
 כאשר הופיע פועל או תהליך השתמשנו במילה מתאבלים או  ֵאֶבל .
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  פרק 5:
 

 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.
 
 

 יגון טראומטי

 אין מדובר ביגון רגיל שלכשעצמו הוא מחריד, נורא...משנה חיים. אנו
 עוסקים ביגון טראומטי. קיים שוני בין יגון רגיל, ויגון טראומטי. יגון טראומטי

 הוגדר ע"י יהודית כהן ואנטוני מאנארינו: "מצב בו תסמינים של טראומה
 משבשים את יכולת הילד או ההורה לנהל תהליך יגון רגיל".

 
 

 מכאן שהכוונה היא שאנו לא רק מדברים על יגון. אנו עוסקים ביגון בו
 מעורבים צרור של גורמי טראומה המשבשים את תהליך הֵאֶבל  הנורמלי.

 מספר דברים קשים מתרחשים כאשר איננו מתאבלים כראוי. אנו מאבדים
 את הגמישות לגבי מידע המתייחס לעבר. אנו מקבלים רושם נוקשה כיצד
 הדברים התנהלו בעבר. לילדים שאומצו יש לעיתים תכופות מיתולוגיה

  רבה לגבי העבר.
 יש לילדים אמונות, סיפורים חלקיים, זכרונות מעוותים או זכרונות

 חלקיים לגבי חייהם טרום האימוץ. יש להם 'זכרונות' אפילו לגבי דברים
 שאינם זכרונות אמיתיים: סיפורים שסופרו להם והם מאמינים שאלו הם

 הזכרונות שלהם.
 

 הילדים הופכים להיות מאד חסרי גמישות בעניין. ייתכן שמעולם לא
 פגשו את אימם מלבד בתהליך הלידה ועדיין יש להם סיפורים וזכרונות...

 ייתכן והם חוו מצבי התעללות וכעת הם נצמדים להכחשה.
  הילדים אינם מסוגלים לשקף מידע שבזיכרון.

 הם אינם יכולים להישען לאחור ולהרהר: "הממ, איך זה היה? מה הרגשתי
 אז?"

 
 הדבר היחיד שקיים הוא: מה שהילד זוכר, יקבע את ההמשך.

 הילדים אינם יכולים לפתור זאת. הם 'תקועים' בזה. הם אינם יכולים לראות
 או לשמוע או למצוא את הדרך לצאת מזה.

 אם כך, המצב כמובן מפחית את היכולת שלהם להיקשר למצב חדש כל
  שהוא. הם יתקשו להיקשר להורים החדשים שייכנסו לתמונה.

 
 זה עלול להתבטא פיזית: כאבי בטן, מיגרנות; מגוון תלונות על מיחושים

 גופניים נוראיים עלולות להישמע. כמובן, יתעוררו קשיים במערכות היחסים
 שלהם עם המשפחה המאמצת החדשה. זה עשוי להיות תהליך ארוך.
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 ובכן דברים מתרחשים. בדרך כלל עם הילדים זהו המעבר לבית המאמץ
 החדש שמעורר את הפיצוצים הנובעים מיגון: מה שמעורר את כל ענייני

  הטראומה סביב זה.
 

 ייתכן שבמשפחה המאמצת יש ענייני יגון בלתי פתורים, בין אם פוריות,
 למרות שלרוב זה אינו העניין במיוחד בקרב אנשים המאמצים ילד גדול. אך

 ייתכן והיה לך אובדן קיצוני בחיים האישיים שלך; ייתכן וחווית אובדן לא
  פתור.

 אינני יודעת כיצד כל אחד ואחת באמת פותר אובדן. יגון ואובדן הם דברים
 נוראיים, ולעולם לא מגיעים לנקודה בה נאמר "אהה, זה בסדר, לא עניין

 גדול." אך, אנו מוצאים דרך לחיות עם זה. הכחשה אינה הדרך לחיות עם
  זה.

 
 מה זה מעורר אצלך?

 לעיתים כשאנו עומדים מול "פצע יגון מהלך" שיש לילדינו, זה מעורר אצלנו
 "חומרים" שאנו עצמנו עדיין נושאים; שייתכן ולא היינו מודעים אליהם לאורך

  הדרך.
 
 

 כעת, נגדיר אובדנים שחלק מהורים שאימצו חוו אולי, לא כולם, אך
 חלקם, ייתכן והיו עקרים או איבדו פוריות. ייתכן וחוו הפלות. ישנם הורים

  החשים בעוצמה צער על כך שלא חוו את תהליך ההולדה.
 

 כולנו "מאבדים" את המשפחה הטיפוסית. איננו נראים דומה (לילדנו…).
 ייתכן ואיננו אף מאותו גזע.

 
 ייתכן וההורים המאמצים מבוגרים. פעמים רבות הילדים אינם דומים האחד

 לשני למרות שהם מכונים אחים. ייתכן וזו משפחה גדולה יותר מהמקובל.
 עשויים להיות כל מיני סגנונות. מה שבטוח הוא שאין לנו היסטוריה

 משותפת. ההיסטוריה שלנו מתחילה יחד כעת משנוצרנו באופן מלא, בעודנו
 הולכים ומשוחחים, אנשים נכנסים לביתנו. ואילו עם משפחות אחרות זה

 מתחיל בהתעברות.
 
 

 בנוסף "קיימת" המשפחתית הפנטסטית. כל אחד נושא זאת בראשו. אולי
 אתם לא, לכן לא אומר כולם, אך למרבית האנשים יש חלום כיצד המשפחה

 שלהם תהיה, כיצד היא תתפקד, מה תהיה ההרגשה להיות חלק
  מהמשפחה שלנו.

 כמו-כן לרובינו ההורים המאמצים יש תקוות וחלומות איזה מין הורים חשבנו
 שנהיה. תמיד חשבתי לעצמי שאהיה ההורה המוצלח ביותר שהתהלך על

 פני כדור הארץ, אני חושבת שכל אחד מילדי יאמר לכם שאינני כזו.
 אינני מתעללת, אינני אלימה, אך אני חושבת שישנם הורים שעושים

 מלאכתם טוב ממני, למרות שאני מאד משתדלת.
 
 

 ייתכן וויתרת על סגנון החיים שלך, על הקריירה שלך בגלל הילדים. ייתכן
 ותכננתם להמשיך לעבוד או להתקדם בסולם הקריירה או מה שיש לכם

 ואתם מגלים שאינכם יכולים מכיון שהצרכים של הילדים מכתיבים את
 מתכונת השעות שאתם יכולים לעבוד או אם בכלל אתם יכולים לעבוד.

 ייתכן והייתה לכם תוכנית פיננסית שמימשתם מכיון שהצרכים של הילדים
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 הם הרבה מעבר למה ששיערתם. בנוסף קיים העניין של הביטחון הרגשי,
 מכיון שאינכם יכולים לצפות מה יתרחש מיום אחד או רגע אחד למשנהו.

 אינכם יודעים אם שיחת הטלפון הזו היא רק כי ילדיכם זקוק להקפצה
 הביתה או שזו המנהלת מדווחת לך שהילד שוב מושהה.

 
 אובדנים

 במצבים מסוימים הורים מאמצים רבים מפסיקים לחוש הצלחה כהורה
 מכיון שהדברים קשים מדי, תובעניים מדי. איננו חשים שאנו מתקדמים

 למקום כלשהו עם המשפחה שלנו; איננו מצליחים לגרום לילד שלנו
  לחוש אהוב ובטוח.

 
 מהו האובדן מבחינת הילד? הם איבדו את ההורה הגנטי (שוחחנו על כך
 קודם). מרבית הילדים הבוגרים חולמים על איחוד מחדש. אימוץ עבורם

 עשוי לקטול את החלום הזה: זהו אובדן ענק ונורא.
 

 קיצו של החלום הזה אינו מסתיים עד שהם מגיעים לביתך ומצופה מהם
 להתחיל לכנות אתכם אמא ואבא. אתם נרגשים מכיון שעולמכם התרחב;

 הם בתוך אובדן עמוק מכיון שעולמם התפורר. הפך למוגבל. לא יהיו בו
 האנשים שהם רצו בהם נואשות. בנוסף, ייתכן ומאד נקשרו למשפחה

  האומנת.
 
 
 

 לשחרר פנטזיות
 

 במקרה של ילדים רבים - אנשים מדברים "סביבם" למשל במשפחות
 אומנה, הם אינם מדברים אליהם. ייתכן והילדים מעולם לא הבינו שהם

 באמת יעזבו את המשפחה בזמן מסוים. הם איבדו משפחה טיפוסית.
 

 אתם יודעים, גם להם יש תקוות וחלומות שהם יראו כמו המשפחות של
 חבריהם. וכאשר הם מאומצים, לא, זה לא קורה.

 
 המשפחה הפנטסטית שלהם: בודאי, דמיינו משפחה פנטסטית. הם

 איבדו את התקוות והחלומות של מה שהם יכלו להיות.
 את אחד מילדי אימצנו כשהיה בן 10, אמר לי מאוחר יותר בשלב מסוים:
 "חשבתי שכאשר יהיו לי הורים משלי ומשפחה משלי אהיה כזה ילד טוב.
 חשבתי שאהיה ילד ממש טוב. חשבתי שאהיה מבריק בביה"ס. חשבתי
 שאם תהיה לי משפחה הכל יהיה תקין. והוא אמר: "שום דבר לא בסדר.

 עדיין אינני הילד טוב. עדיין אני נכנס לצרות בביה"ס."
 
 

 הפנטזיה שלו, התקוות והחלומות של מי שהוא יכול היה להיות הגיעו לקיצן.
 היה עליו להתמודד עם מציאות חייו. כמובן שלא שוחחנו על כך בפתיחות
 באותו זמן. זה לא היה משהו שהוא יכול היה לבטא באותו זמן. לא זיהיתי

 מה קורה באותו רגע, כך שהתרחשה הרבה מאד "הפעלה", "העברה", מה
 שלא תקראו לזה.

 
 
 

  אימוץ - מה שעליך לדעת, ד"ר ברנדה מקרייט, עמ'  8

 



 פרק 5: יגון ואבל

 
 
 
 

 הם משנים ומאבדים סגנון חיים. הם עשויים לעבור ממשפחה אומנת
 המתגוררת בעיר אל משפחה בכפר. הם עשויים לעבור לחבל ארץ בו
 לאנשים מבטא שונה. הם עשויים לעבור למדינה חדשה בתכלית, בה
 אנשים נראים שונים, יש להם ריח שונה, מדברים אחרת, הכל שונה.

 
 איבוד זיהות, איבוד ביטחון רגשי

 
 הם מאבדים את הזהות העצמית מכיון שלעיתים תכופות הדברים

 הטובים שנאמרים להם לגביהם והדברים שלכבודם הריעו להם
 במשפחת האומנה אינם זוכים לתגובה דומה במשפחה המאמצת. זה

 עלול להיות שוק נוראי למדי עבורם….
 

 מעולם לא היה להם ביטחון רגשי, נכון? הם ידעו כל חייהם לחיות בלעדיו.
 אין להם אפילו  את התפישה מה זה. הם איבדו את היכולת שלהם להשיג

 הצלחה עבור מה שהם שואפים אליו מכיון שלהורים המאמצים תקוות
 וחלומות משלהם אותם הם מעבירים לילדים. (וכך כאילו מתעלמים מאלו של

 הילדים).
 "אתה יודע, יש לך יכולת וכשרון מוסיקלי." ניקח את זה להקצנה. אנו עושים

 זאת ממקום של אהבה, תמיכה ודאגה, אך לא תמיד זה  מרגיש טוב.
 פתאום הדברים שהם חשבו שהם בסדר לגביהם כאשר התגוררו במשפחת

 האומנה, אינם טובים דיים בבית המאמץ.
 

 האחים בבית: הילדים האחרים בבית מאבדים את תקוותם למשפחה
 נורמלית. אתם יודעים שבכל פעם שאתם מקבלים ילד נוסף למשפחה הכל

 שוב משתבש. האחים שהיו בבית קודם מאבדים את תשומת הלב של
 ההורים: הילד החדש יינק אותה כמו שואב. כעת יש יותר לחלוק; פחות

 דברים הם שלהם בלבד. האחים עלולים להיות לא מוגנים כשהילד החדש
 משתולל, גונב, משקר וכל העניינים האחרים. אז דברים קורים, אנשים

 (במקרה זה הילדים) יגיבו בהתפרצות או שיקברו את רגשותיהם.
 

 יש גם יגון משולל זכויות. זה סוג היגון שמגיע ואנשים אחרים אינם
 מכירים בו או שהם אינם מאפשרים אותו. הם גורמים לך להרגיש שזה

 לא בסדר לחוש זאת.
 לעיתים זה זוכה לאישור, אך לא לכבוד. אני חושבת שלהורים מאמצים

 רבים, וייתכן ואני טועה, ייתכן וזה לא הניסיון שלך, אך אני חושבת
 שלרבים מאיתנו יש את התחושה ש"זה הרבה מעבר לקושי שחשבתי

 שיהיה. זה לא מה שחתמתי עליו." אתם לא עומדים לוותר על הילד.
 ואינכם עומדים לשבש את האימוץ. אינכם מתכוונים שהילד ידע כמה

 קשה זה. אך אתם מתאבלים. אתם מתאבלים כי לא אלו החיים
 שחשבתם שיהיו לכם. נסו לומר זאת למישהו. ההערות שתקבלו הם
 "ובכן, אתם בחרתם בזה. ידעתם לתוך מה אתם נכנסים. בלה בלה

 בלה…" ובכן, לא. לא ידעתם. אתם רשאים ליגון הזה.
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 יגון מורכב
 

 יגון מורכב יתבסס על מידת ההתאוששות או הרגישות של האדם. ישנם
 אנשים שיעברו מצבים בקלות מאחרים. כמה טראומה נוספת (מן העבר)

 נמצאת ביגון החדש (שנוצר בעקבות האימוץ)? האם ההורה עבר בחייו
 התעללות מינית? האם עבר התעללות פיזית?

 האם ישנם דברים נוספים המפריעים להורים להיות מסוגלים להתמקד
 בהיבט אחד כלשהו של החיים הרגשיים המאד לא מווסתים והפתלתלים

 שלהם?
 

 מהי היכולת הקוגנטיבית של הילדים? האם יש להם FASD או דברים
 אחרים המקשים עליהם לעבד רגשות? מהו ההקשר החברתי שהיגון

 מתעורר בו? האם זהו דבר מקובל או ידוע? אם הילדים הגיעו ממדינה
 אחרת, ייתכן ואנו לא באמת מבינים מה באמת אירע שם; מה הוביל לכך

  שהגיעו לבית היתומים.
 
 

 ניהול המתח

 
 יש לבחון גם את ההיקשרות. לכמה תמיכה אתם או הם זוכים ממקורות

 שונים? עד כמה אתם מנותקים ומתמודדים לבד? האם אתם יודעים כיצד
 לנהל את המתח המתלווה ליגון? גם יגון מייצר קורטיזול. לא רק כעס או

 חוסר וודאות (יוצרים מתח) גם יגון מייצר מתח. האם אתם מקבלים זאת?
 באיזה שלב התפתחותי זה אירע? אתם יודעים, במקום שאתם זוכרים

 ויכולים לבטא?
 

 התאוששות מיגון בהחלט אפשרית עבור ההורה. ההמלצה שלי לדרך
 הטובה ביותר לעשות זאת: אתרו הורים מאמצים אחרים, היכן שתוכלו

 בּכינות ובפתיחות לומר כיצד אתם מרגישים, בלי להיות מואשמים וללא
  הכחשת העניין. בנוסף, קבלו ייעוץ.

 
 אפשרו להורים להיות מסוגלים להגדיר מהו היגון שלהם. חקרו את כל

 התחושות המתלוות לכך. הבגידה, הבלבול והכעס. קבלו עזרה כדי
 ללמוד איך לשחרר. לדעתי שיחרור הוא אחד החלקים הקשים. עליך

 לשחרר את החלום, את הפנטזיה ואת כל השאר בכדי להתמודד עם מה
 שיש לך באמת.

 
 עליך לקבל ייעוץ שלוקח בחשבון את נקודת המבט הנוירו-התפתחותית
 עבור אנשים המבינים את המורכבות של FASD, המורכבות של הזנחה

 והתעללות בגיל מוקדם וכל המורכבויות הקיימות בחייך שעשויות
  להשפיע על התהליך הקוגנטיבי.

 זה בסדר שיהיו לך רגשות מנוגדים: לאהוב את ילדך ובו זמנית לייחל
 שלעולם לא הייתם נפגשים. תהיו עם אדם נוסף שיאפשר לך לומר זאת
 ויאפשר לך לחוש זאת. עליך לקבל עזרה בפתרון טראומות נוספות. אם

 יש לך עצמך עדיין עניינים מהעבר פתור אותם או לפחות מצא דרך
 לחיות עם זה. הנח זאת במקום במוחך או בליבך היכן שזה לא ישלוט או

  יעצב את מה שקורה עכשיו.
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 טיפול ויציבות

 טיפול בֵאֶבל שעובר הילד: אחד הדברים הראשונים שיש לדאוג להם הוא
 יצירת יציבות. כל עוד הילד מתגלגל ממקום אחד למשנהו, מזוג הורים אחד
 לאחר הם רק צוברים יגון והיגון שלהם הופך למסובך יותר ויותר, לכן הדבר

 החשוב ביותר שיקבלו הוא משהו קבוע.
 

 הילד זקוק ליעוץ יגון אינטנסיבי. תהליך שבאמת מתייחס לֵאֶבל ולאובדן.
 לאפשר להם לחשוף את כל הרגשות. אני חושבת שגם תמיכה מעמיתים
 היא טובה. ישנן דיי הרבה קבוצות יגון לילדים ואני חושבת שהן חשובות

 במיוחד.
 בידקו את האדם שמנהל את הקבוצה. וודאו שהם יודעים משהו אודות

 אימוץ.
 

 אינכם רוצים שמישהו בקבוצה, אם הילד מתאבל על הורה המוליד, מה
 שהם רשאים לעשות, יחליט שהילד זקוק לאיחוד מחדש עם ההורים

 המולידים.
 

 וודאו שהמנחים פתוחים לשוחח עימך על מה שמתרחש בקבוצה או
 מקבלים פיקוח מקצועי מאדם שיודע כיצד לנהל זאת.

 על המנחים להיות מעודכנים בנוירו-התפתחותית ולהבין FASD וכל מה
 שקשור. עליהם לסייע לילד למצוא משמעות ליגון שלו: "מה זה אומר להם".
 לא מה זה אומר לחברה. לא מה שהספרות בתחום האימוץ מסבירה, אלא

 איך זה בפועל מתפרש בחייו של הילד.
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 הילדים זקוקים לעזרה לפתור את כל יתר הטראומות. הם זקוקים לזמן.
 המצב אינו כזה שכעבור שישה חודשים לאחר שהתמקמו בבית המאמץ
 החדש הם אמורים לחוש בסדר. ייתכן ולא יחושו טוב למשך עשר שנים.

 ייתכן ולעולם לא יפתרו את היגון: הם "רק" יזדקקו ללמוד לחיות עם זה. לא
 הייתי צריכה לומר "רק" מכיון שזהו תהליך כל-כך מורכב.

 

 לסיכום

 יגון ואובדן נמצאים שם עבור כולנו. להורים הביולוגים, לילד
 ועבורנו ההורים המאמצים. אובדנים אלו עשויים להתחדש שוב

 ושוב.
 הפחד מהם (מתחושות אלו) עשוי להיות מציף עבורנו. עשויה להתרחש

 דינמיקה חזקה שתיצור חומה ביננו לבין הילדים. קיימת עזרה ליגון
 ולאובדן. יגון ואבל עשויים להיות מעט מהדברים שאנשים אחרים יזדהו

 עימם או יתייחסו אליהם במשפחות שלנו.
 אנו ראויים לקבל תמיכה בנושא.

 
 אנו זכאים לזהׂות זאת. אנו זכאים להכרה בקיומם ושיכבדו אותנו על כך.

 חפשו את התמיכות הללו. יגון הוא דבר הזקוק לתמיכה פעילה,
 "התערבות פעילה" אינה המילה הנכונה, אלא השתתפות פעילה

 ומחוברות במטרה להמשיך הלאה.
 

 

 תרגול שהוצע בפרק - רישמו
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 תמצית תוך הספרון
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 הדגשים שלכם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  אימוץ - הקורס המלא בוידאו קישור

  אימוץ - מה שעליך לדעת, ד"ר ברנדה מקרייט, עמ'  14

 

http://vision.ravpage.co.il/Adoption_Course_What_You_NEED_to_Know

