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 פרק 1: נטישה

 פרק 1: נטישה
 

 תקציר

  נושא מרכזי:
 כיצד נטישה מוקדמת של הורה מטפל (ובהמשך דמויות מטפלות, בבית הילדים

 למשל) משפיעה על יכולת הילד לעצב מערכות יחסים עתידיות.

 מיועד ל:
 הורים המעוניינים בעזרה בבניית מערכת היחסים עם ילדיהם.

 מיקוד:
 בני אדם מסוגלים להסתגל למרבית האירועים והאתגרים המופיעים בחייהם, אולם

 היכולת המוחית העומדת לרשותם של תינוקות, ילדים ונוער אינה מספקת בכדי להסתגל
 ולהתאים עצמם לטיפול הורי לקוי או להורות הסובלת מהפרעה כרונית.

 נטישה (של כל דמות מטפלת - הורים ביולוגיים, מטפלים בבית הילדים וכו') מותירה את
 הילד חסר יכולת לפתח תפקודי מוח או לעסוק במערכות יחסים בריאות. שיעור זה יגביר

 את ההבנה ההורית ויספק אסטרטגיות הוריות אפקטיביות.

 ההשפעה על המשפחה:
 מרבית ניסיונותיהם של ההורים לפתח ולטפח מערכות יחסים קרובות ומזינות עם ילדם

 יתקבלו ע"י הילד באופן לא עקבי לעיתים בחיוב ולעיתים בדחייה. חוסר העקביות
 בתגובות של הילד והיכולת של ההורה לחזות את תגובות הילד מראש מותירה את
 ההורה מבולבל, כועס, משתגע ומתופעל (כאילו מפעילים עליו מניפולציות). ההורה

 מתחיל לחוות כישלון אחר כישלון כשכל תהליך טיפול חדש נכשל ובמקביל הילד חש
 שאינו טוב דיו עבור ההורים. התוצאה הינה עימות וכאב.

 קריאה ותרגול - תוצאות צפויות:
 

 א) תבינו כיצד חווית הנטישה שינתה את השקפתו של הילד על מערכות יחסים.
 ב) תלמדו איך לצאת מהעימות שנוצר כתוצאה מהנטישה.

 ג) תפתחו ציפיות ריאליות וברות השגה עבור הילדים ועצמיכם.
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 פרק 1: נטישה

 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:

  המוח בדיאלוג עם הגוף - על המערכת ההורמונלית
https://youtu.be/sw7uhAw8AuY 

  ההשפעה של סטרס על התפתחות המוח
https://youtu.be/anHVP3GEAtI 

 כשפוגשים דב ביער - על התמודדות עם מצבי לחץ
https://youtu.be/qtLQXP_txJU  

 
 
 

 מושגי יסוד

 קורטיזול - הורמון המתח (Stress) שנוצר תוך כדי תגובת הסטרס ומתחזק אותה
 להרחבה קישור

 אמיגדלה - האמיגדלה מעורבת בוויסות הפעולה של המערכת ההורמונלית ושל מערכת
 העצבים האוטונומית. היא מקוטלגת לרוב כאזור רגשי המקושר לתהליכים של פחד. עם
 זאת, מבנה זה מעורב גם במספר תפקודים, המקושרים באופן קרוב לקוגניציות, בתוכם
 גם תשומת לב, קשב ולמידה אסוציאטיבית. תפקוד מרכזי של תשומת לב וקשב, תהליך

  קוגניטיבי פרדיגמטי, הוא תהליך של ויסות חושי.
 להרחבה קישור

 
 חלקי המוח - פרק מתנה מתוך ספר העוסק באימוץ: "משפחות חדשות תסריטים ישנים"

 יישלח אליכם בהמשך במייל כהעשרה נוספת. הפרק יסביר את תפקידו של כל איבר
 במוח, תוך הרחבה על ההקשר הנוגע לעולם האימוץ - תהליכי נטישה, היקשרות, ויסות

  וכו'.
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%94


 פרק 1: נטישה

 פרק 1: הנטישה, ד"ר ברנדה מקרייט
 

 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.

 

 היכרות

 הי אני ברנדה מקרייט.

 תודה שהצטרפתם אלי לספר ההדרכה המתקדמת "אימוץ - מה שעליך לדעת".

 נתחיל מההכשרות שלי, אני בעלת תואר דוקטורט עם מומחיות מעשית של מעל 30 שנה
 באימוץ. כמו-כן אני הורה ל-14 ילדים, סבתא ל-8 נכדים. 12 מילדינו הגיעו דרך אימוץ,

 כך שסביר להניח שכל התנסות שאתם עוברים גם אני עוברת בהווה או התנסיתי בה
 בעבר. על כך אני רוצה לשתף בספר הקורס שלפניך. אני משלבת בין הידע האקדמי,

 הניסיון הטיפולי שלי בקליניקה בקנדה והניסיון האישי שלי כאמא שאימצה.

 אתם יודעים כתבתי מספר ספרים. אני מנחה סדנאות במקומות רבים והחלטתי שאני
 רוצה להפיק תוכנית מובנית שהורים יוכלו לעבור בזמנם החופשי. הספר שלפניכם הוא

 קורס האינטרנט (שמוצג בעיקר בוידאו) אותו הפכנו לספר הדרכה. אם אתם חשים
 מתוסכלים, או חשים "אני רק זקוק להבנה טובה יותר של מה קורה במשפחה שלי". דרך

  זו של הצגת הידע תשמש אתכם כשתרצו וכשתזדקקו לו.

  בואו נתחיל.

 נטישה - מכאן אימוץ מתחיל

 כפי שאני רואה זאת - באימוץ הכל מתחיל בנטישה. זהו חלק שבקושי נבחן ושפסחו
 עליו. נטישה היא לחלוטין חוויה שבני אדם לא נועדו לעבור. אינני אפילו מדברת על

 נטישת תינוק לבדו בסמטה אחורית כדי שיימצא, כפי שארע לאחד מילדיי. נטישה כפי
 שתיארתי כאן היא אירוע אכזרי ונוראי מספיק כפי שהוא. המעשה "הפשוט" להיות
 מוחלף, להיות מורחק, נמסר מההורה הגנטי שלך אל כל הורה אחר זהו אקט של

 נטישה. אנו לא בנויים לכך. נולדנו ועוצבנו גנטית להישאר עם האנשים שבגופם אנו
 מתפתחים. הפעולה הראשונית של העברתינו הלאה, עלולה ליצור רמות מתח שאין

 לנו את היכולת להתמודד עמן.

 בואו נזכור, רוב הילדים שאנו מאמצים; לפחות בצפון אמריקה, מגיעים כיום לרוב
 ממשפחות אומנה. רובם נחשפו טרם לידתם לסמים ולאלכוהול. מרביתם חוו רמות

מסוימות של נטישה והתעללות מה שיוצר כמות עצומה של קורטיזול - הורמון המתח (
 Stress) שנוצר תוך כדי תגובת הסטרס ומתחזק אותה.

 חווית הנטישה יוצרת הצפה של קורטיזול במוח. החלק הבעייתי (והוא אינו היחיד) הוא
 שהמוח נדרש לפתח את היכולת לנהל קורטיזול. כעת, אם הכל מתנהל בצורה טובה,
 ומהלך ההיריון בטוח ובריא, לא צפויות בעיות לאחר הלידה. הכל נפלא, התינוק מקבל

 את כל הטיפול שהוא זקוק לו. במקרים אלו המערכות שמווסתות מתח תתפתחנה לאורך
 הדרך. אך במקרים שלנו ילדינו  לא חוו תהליך של הריון ולידה תקינים במובן של ניהול

 הסטרס.
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 פרק 1: נטישה

 הילדים שלנו, סביר להניח, ספגו בהדרגתיות  עוד טרם לידתם דרך זרם הדם רעלים
 (סמים/ אלכוהול) שהגיעו לתוך מוחם. לאחר הלידה הם ננטשו או חוו התעללות ( ולרוב

 גם הזנחה). כתינוקות הם מתחילים את חייהם בעל כורחם עם התמודדות עם מתח
 (בגיל בו יכולת זו כלל אינה מפותחת דיה) ובמקביל הם אינם זוכים לטיפול ולהורות שהיו

  אמורים לסייע להם בניהול המתח.

 מכיון שאין לתינוקות כל יכולת לנהל את הרגשות שלהם סביב נטישה והם גם, כמובן,
 באמת קטנים כאשר כל זה מתחיל. אירוע הנטישה עלול להתחיל חמש דקות אחרי

 הלידה. חלק מהאמהות הביולוגיות מתפקדות בסדר גמור בשנה הראשונה לחיי ילדיהן.
 חלקן מתפקדות היטב עד שנכנס גבר חדש לחייהן שמתגלה כלא כזה "מוצלח". חלקן

 בסדר עד שהחיים עמוסים מידי עבורן או כאשר הן מתמכרות לסמים. ייתכנו מספר
 גורמים שעשויים להתרחש שיגרמו לאם לתפקד לתקופה קצרה ולאחר מכן להפוך

 לחסרת מסוגלות. בנקודה מסוימת היכולת שלה לטפל תיעלם, הילד יחווה נטישה עוד
 בתקופה שהוא באחריותה. במצבים אלו הילדים עוברים הצפת קורטיזול שישטוף את

 מוחם בלא שום יכולת להתמודד עמה.
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 הצפת קורטיזול - הורמון המתח

 כל מה שתואר לעיל מתחיל בשלב הטרום-ורבלי. המוח אוהב לקשר בין רגשות
 למילים. זו אחת הדרכים באמצעותו המוח שומר על שפיותו. כאשר חווית המתח העצום

 מתרחשת לפני שלילד מילים או תפיסה לגבי משמעות המילים - נפגעים חלקים
 במוח: האמיגדלה, ההיפוקמפוס וחלקים נוספים. המתח הלא מנוהל גורם לפגיעה

 בתפקודי מוח. כלומר, עצם הפגיעה במוח מציפה אותו ללא יכולת לארגן את
 הרגשות, בלא "מקום" להעניק להם נרטיב המאפשר שפיות ויציבות.

 אם אומצתם אז כנראה חוויתם התנסות חיים קשה קשה קשה מיד בתחילת חייכם ו/ או
 נטישה (שעלולה להתרחש גם בגילאים מתקדמים). לעיתים לאחר הלידה האם חשה
 טוב, בהמשך התנהלותה ההורית נחלשת, היא מתדרדרת עוד ועוד בזמן שהתמיכה

 מחייה נעלמת. כשהילד מוצא מטיפולה מתרחשת הנטישה הסופית או הנטישה הגדולה
 הראשונה. העניין אינו רק המסלול, אלא מה נגרם לתינוק/ ילד צעד אחר צעד שמציף

 יותר ויותר ומלחיץ עוד ועוד בלא יכולת שלו להתמודד עם זה.

 איננו יכולים לשטות בעצמנו, כאשר אנחנו מאמצים ילד ולהאמין כי נטישה אינה אירוע
 משמעותי כי היא אכן ה-אירוע הגדול.

 רוב הילדים שלנו חיו בבתי אומנה ושם הם חווים התנסויות חוזרות ונשנות של
 נטישה. הם עוברים מקומות ובין מטפלים שונים. אני לא ממש מצליחה להבין כאשר

 אני מתבקשת לסייע לילדים להיקשר להורי האומנה שלהם. מאוחר יותר נדבר על
 היקשרות, אך נדרשת רמה של התפתחות מוחית שרוב הילדים שלנו אינם מגיעים עמה.
 זה ניראה כמו תכסיס אכזרי כיוון שבתי אומנה לא נועדו להיות קבועים, אלא זמניים. אז

 מדוע אנו מנסים לתת לילד, שככל הנראה מתחיל לבנות לעצמו הגנות כלשהן ולומר:
 "אוקי, אני אשאר כאן לזמן קצר" ואני לא מתכוונת לנסיגה קטטונית או לנסיגה מוחלטת.

 הילדים מנסים רק לומר לעצמם "לא אתחיל להאמין למה שקורה כאן". זו דרך בריאה
 יותר לבן השנתיים או בן הארבע או בן עשר להיות מאשר "אוהו.. את אמא שלי עכשיו.

 אתן לך כל מה שיש לי" ואז בום נחווית נטישה נוספת.

 לא משנה איך הדברים מתנהלים עם הורה האומנה, הילד ככל הנראה יעבור משם. הם
 קרוב לוודאי יוחזרו לאמא הביולוגית מספר פעמים או אולי יעברו לסבתא וסבא למשך
 תקופה אולי לדוד. הם יועברו פעמים רבות ממקום למקום. כל חוויה כזו היא נטישה.

 עבור אותם ילדים שהם קצת יותר שבירים ולא מסוגלים להגן על עצמם משינויים,
 המעברים התכופים בין דמויות מטפלות - מתחילים לגרום ל"כיבוי" רגשות של

 היקשרות. משהו כמו "אז טוב, אני כאן. לכאן אני אהיה שייך" וזה מה שכל אחד
 אומר להם: "אנחנו הולכים לשמור עליך עכשיו". הילד מאמין לכך ונוצר צונמי שלם

 של רגשות נטישה. ואז הם נאלצים להמשיך הלאה.

 אל תטעו לחשוב כי נטישה היא רק אותו האירוע המתרחש לאחר הלידה. נטישה היא כל
 החלפה של הדמות המטפלת. נטישה מתחילה להפוך להיות המציאות שלהם. היא

 הופכת להיות דפוס לכל התנסות שהם חווים. כל דבר קשור לכיצד הם מגיבים
 לנטישה הראשונית ולאלו שאירעו לאחר מכן. כך שגם ההגעה אליך, ההורה המאמץ,

 נחווית במסגרת חווית הנטישה.

 בעיה נוספת שיש לילדים היא שאנו לא מדברים איתם על נטישה ויש לכך כמה סיבות.
 זה קצת קשה לבוא לילד ולומר לו: "הי, איך אתה מתמודד עם רגשות הנטישה שלך

 היום?" אתה לא תעשה את זה לילד בן שנתיים. אתה לא תעשה זאת לילד בן 12. אולם,
 גם אם לא נשוחח על כך הם חיים עם תחושת הנטישה ועם נטישות עתידיות שעוד

  תגענה בהמשך הדרך.

 לעיתים אנו הולכים "על קצות האצבעות" לידם. אנו עלולים לקרוא לזה "בעיות היקשרות"
 או "בעיות התנהגות" או "חוסר יכולת לווסת רגשות" או "חוסר יכולת לווסת את הורמוני
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 פרק 1: נטישה

 המתח". זה כל אלו ובנוסף עבור הילדים זו תחושה של להיות "חסר מילים" להגדיר
 לעצמם את החוויה הכל-כך דומיננטית שלהם.

 על פסיכותראפיסטים לשאת באחריות למוניטין השלילי למצב, מאחר וגם אנו המטפלים
 לא אוהבים להשתמש במושגים שהזכרתי לעיל. אנו מדריכים הורים לומר את כל

 הדברים הנחמדים כמו: "אמא ואבא שלך אהבו אותך מאד אבל לא יכלו לטפל בך כי היו
 להם בעיות של התמכרות. או, אתה יודע, אולי הם ממדינה במצב מלחמה בקצה אחר

 של העולם והם נהרגו, או שהעוני היה כל כך קשה שהם לא יכלו להאכיל אותך". אף לא
 אחד מהדברים האלה הם תכננו. אף אחד לא מתכנן להיות מכור או להיות במדינה

 השרויה במלחמה, מצב בו אתה לא יכול להשגיח על ילדך. העניין אינו הכוונה. מדובר
 בתוצאה. אנחנו מעמידים פנים שהכל נחמד וכולם שמחים ומתוקים. זה מה שעלינו
 לעשות על מנת להגן על הילדים ברמה נאותה, אך במידה מסוימת עלינו להתוודות
 למציאות שלהם. איננו יכולים לתאר להם מצב רגשי המנוגד לתחושות שלהם. כפי

 שכתבתי קודם, לילדים "משקפיים" של נטישה דרכם הם רואים את המציאות ואנו נותנים
 למה שחוו להישמע כל כך נחמד כאילו כולם שמחים: "ההורים הביולוגיים שמחים שכך

 קרה....".
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 פרק 1: נטישה

 הכחשה

 אחד הדברים שמתרחשים הוא שהורים ממשיכים להכחיש את המציאות של הילד
 לגבי הנטישה. הרגשות הפרטיים של הילדים, החוויות שחוו בעבר וההכחשה

 שמקיפה אותם היום, כל אלו מתחילים לייצר בתוכם כעס. אתם יכולים לנחש לאן
 מתועל כעס זה: כלפינו, ההורים המאמצים. לאן זה ילך אם לא אלינו? אנו שם

 בשביל זה. אנו שם כדי לטפל בהם. אנו שם כדי להגיב להם, ללמוד מהם, להבין את
 הרגשות שלהם.

 אני מקבלת פניות על בעיות התנהגות וחושבת: לא נראה לי שאלו באמת בעיות
 התנהגות, אולי זהו רק ילד ש"מצליף חזרה".

 אחד הדברים שאנו אוהבים לחשוב הוא שנטישה תתרּפא דרך אימוץ והאמת שזה לא
 כך. עדיין קיימות כל החוויות הראשוניות. נכון, אימוץ מונע נטישות עתידיות או לפחות

 אמור למנוע. הוא מייצר יציבות, עקביות, הזנה. עליו לספק כל מה שמוחו של הילד יהיה
 זקוק לו על מנת להתפתח כמו שצריך ולהחלים משנים של הזנחה, שינויים דרמטיים

 ומהעדר נוכחות של הורה מטפל יציב. אבל האימוץ אינו מתיימר לתקן את החוויה
 הראשונית. קרוב לוודאי שהאימוץ לא יעלים את הפחד שנטישה תתרחש שוב. למה
 שזה יהיה כך - איך בכלל יכול האימוץ להעלים את התחושה שנובעת מן העבר? החיים
 הם דבר חולף. אנשים מתים. הורים אוהבים (שאימצו) מתים. לעיתים מתגרשים ואחד

 ההורים עוזב את הבית. דברים רבים מתרחשים, כך שאנחנו לא יכולים להבטיח
 לילדים שלעולם לא תתרחש נטישה נוספת. אני חושבת שזו מציאות שאנו נוטים

 להתכחש לה.

 אנו נוהגים לומר לילד/ה שלנו: "אנו המשפחה שלך לתמיד". אנחנו כאן. לעולם דבר לא
 ישתנה. זה מה שזה. מעכשיו הכל יהיה שמח. אבל, אתם יודעים מה, זה לא כך. יש בילד

 חלק יודע זאת היטב. יודע שאין וודאות. ככל שנאמין למיתוס הזה - שמעתה הכל קבוע
 ויציב ונעמיד פנים שאנו חיים במעין סיפור אגדות, כך נקבל את תבנית הנטישה והילד

 יעוצב לפי התנסויות אלו.

 אחד הדברים שאנו רואים לעיתים קרובות בבתי האמנה הוא שהילד מתנהל איכשהו
 "בסדר"  - הוא אינו מהווה "בעיה גדולה". ו...אז הוא עובר למשפחה המאמצת. תופעה

 מאפיינת היא ששישה חודשים עד שנה וחצי לאחר מכן "בום". הכל מתחיל
 להתפוצץ. עובדים סוציאליים עשויים לומר: "מעולם לא ראינו התנהגויות כאלו במשפחות
 אומנה. הוא היה שם ממש בסדר, אז זה בטח קשור אליכם, ההורים המאמצים ששוגים".
 אבל בד"כ, מה שאני מגלה, שמה שקורה הוא שהילד מתחיל לחשוב: וואוו,  אולי זה מצב

 קבוע, אבל עד כה דבר לא באמת החזיק מעמד עבורי, אז עדיף שאצא מכאן לפני שהם
  ינטשו אותי."

 דווקא המצב המשפחתי המתמשך הופך לאיום גדול מידי וכך תחושות הנטישה
 הראשוניות מתחילות לעלות על פני השטח. מכיוון שהילדים חשים יציבים ובטוחים
 והמציאות קבועה דיה הם כבר לא חייבים להמשיך ולדכא רגשות אלו (של נטישה).

 רגשות אלו מתבטאות בהתנהגויות שונות כלפי ההורים המאמצים. יכול להיות
 שהילדים אומרים לעצמם: "וואוו, אצא מפה לפני שייּפטרו ממני. לא אתן לאנשים

 להיּפטר ממני יותר.  אני עומד לנטוש!"

 אני מתייחסת לתקופה שלאחר "ירח הדבש" בה הם מתחילים להתנהג ללא מעצורים.
 אם הם מתנהגים כך בבית המאמץ (למרות שבמשפחת האומנה, לא התנהגו כך), אני

 רואה בכך מקום לפוטנציאל אמיתי. אני רואה זאת כבריאות אמיתית.
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 פרק 1: נטישה

 השתוללות

 כך אני מבינה התנהגות 'משתוללת' (אני מפרשת אותה שונה מכפי שאולי חשבתם):
 "הוי, הם מתחילים להירגע כאן." הם מתחילים להסיר את ההגנות שלהם. זו העת

 להתחיל להתבונן בנושא הנטישה. אומר זאת שוב ושוב: איננו יכולים לפתור זאת
 עבורם. זהו לרוב נושא שאנשים מעבדים אותו למשך זמן ארוך.

 לעיתים, על הילדים שאומצו להגיע לגיל בוגר בכדי לקבל פרספקטיבה ולעבד תהליכים
 קוגנטיביים. ייתכן ורק כשיהיו בוגרים יהיו מסוגלים למזג את ה'הנטישה' לתוך חייהם

 במקום שהיא תהפוך לגורם מכריע בחייהם. זה בסדר. אתם יודעים כשהם גדלים איננו
 מסוגלים "לתקן הכל" כפי שהיינו רוצים, מה שכן אנו יכולים לעשות הוא: לכבד זאת

  (כלומר, לקבל את המציאות כפי שהיא).

 כשמגיע השלב בו הם משתוללים הם למעשה מתחילים להרפות. הם מתחילים לאפשר
 לכם להבין איך זה מרגיש להיות הם. כשמתרחשת השתוללות אנו יכולים לעשות

 עבודה (עם עצמנו): לא להיבהל, לפרש זאת כתהליך בריא, "לכו על זה" כפי שזה.

 מה שאומר לכם כעת הוא מה שמאומצים רבים מספרים לי והמילים בהן הם משתמשים.
 זה לא אותו דבר לכל אחד, אז בואו נהיה לגמרי ברורים לגבי זה. המילים שהם בדרך

 כלל משתמשים בהם: כעס, תיסכול, בהלה. אך לרוב הם אומרים לי שהם חשים
 משוגעים או חשו משוגעים. מכיון שהם חשים כה מנוכרים וכה בודדים בעולם. כה

 מפוחדים, נורא נורא מפוחדים וזהו הפחד שהם חיו עמו כנראה עוד בטרם נולדו. קשה
 להאמין שעוּבר יכול לחוש פחד, אך אנו יודעים שעוּברים נחשפים להורמוני המתח.  אם

 עובר נחשף להורמוני המתח, חלק מהתהליך נחווה כפחד על כך שהחיים שלהם
 תחת איום: שהקיום שלהם בסכנה.

 בואו נראה מה תוכלו לשקול לעשות. עיצרו וחישבו: כיצד תוכלו להכיר בחוויית הנטישה
 של ילדכם? האם אתם מכירים בה? באילו מילים נעזרתם בעבר כדי לסייע להם לקשר

 בין הרגשות שלהם לחוויית הנטישה? האם יש לכם הבנה טובה להתאמת מושגים לגיל
 הילד בהקשר של נטישה? נו באמת, הרי לא תאמרו “נטישה” לילד בן ארבע.

 ננטשת?

 האם אתה עצמך ננטשת? כיצד פתרת את הנושא, האם בכלל פתרת? זה עומד להיות
 עבור הורים גורם רציני להתמודד עמו: אם לכם כהורים יש דפוס נטישה שמפעיל אתכם,

 זה עומד להיות עבורכם טריגר אמיתי להתמודד עם הנטישה שילדיכם חווה. איך זה
 מרגיש עבורך כאשר ילדך מבטא בהתנהגותו את הנטישה שעבר? הורים רבים חווים

 זאת כדחייה. אתם יודעים באופן מסוים זה אכן כך, מכיון שהילד מגן על עצמו על-ידי כך
 שמונע מההורה "לחדור" אליו רגשית.

 תוכלו להיעזר בהצעות שהכנתי בכדי להכיר בנטישה. זיכרו השתמשו במושגים
 מותאמי גיל. בנוסף שימו לב שאין צורך לשוחח על כך על בסיס יומי.  איננו רוצים

 "להלום בהם את התודעה": "הנך אדם שננטש" אנו בהחלט מעוניינים לפעול בפתיחות:
  ליצור מודעות מעת לעת כשאתם והילד נמצאים במצב מתאים.

 אל תחששו לשוחח עימם אודות האמת: על הסיבות שההורים הביולוגיים לא יכלו להיות
 הורים עבורם. תרצו לתאר זאת באופן ראוי; אתם לא רוצים שיחושו בלתי נאהבים. אתם

 יודעים, אינכם יכולים "ללכלך" על ההורים המולידים, מאחר והילד ירגיש שאתם דוחים
 חלק שהוא שלהם, אבל אתם יכולים להיות ברורים. אתם יכולים להיות עובדתיים לגבי

 מה שאתם יודעים. ייתכן ואינכם יודעים הכל על הסיבות. אולי הילד הגיע ממדינה בה לא
 נוהלו רישומים. אולי אתם מאמריקה הצפונית ובכל זאת התיעוד הינו מעורפל. העניקו

 להם את העובדות גם אם הן מעטות או מה שידוע לכם ומתאים לומר.
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 פרק 1: נטישה

 השתמשו במילים. אם היתה התמכרות לסמים אימרו התמכרות לסמים. אם האיש הקטן
 שלכם הושאר ונמצא נטוש בסמטא או נמצא נטוש על מדרגות בית יתומים או בדירה

 שורצת עכברושים תסבירו ברמה המתאימה לגילו. אינכם רוצים לומר "נמצאת
 כשעכברושים זוחלים על כל איברי גופך". מכיון שזה באמת מפחיד ומראה איום להעביר
 אליהם, אך זיכרו, שברמה מסוימת הם מודעים לכך גם אם האירוע התרחש כשהיו בני
 שישה חודשים. הם יודעים שזה קרה. אבל אתם יכולים לומר "כן, ממה שהבנו, מתוק
 שלנו, זה לא היה מקום נחמד, זה היה חשוך ומפחיד. היית לבד". ומיד אימרו "אנחנו
 לעולם לא נשאיר אותך כך". כפי שציינתי קודם, הילדים מודאגים לגבי כל ה- "לעולם

 לא" הללו. הם אינם מאמינים להם.

 יש זמן ומקום מתאימים לשיחה. אם אתם עומדים להשתמש בביטויים שליליים בכדי
 להסביר את חווית הנטישה שלהם, אתם בהחלט רוצים ליצור אוירה רגועה. זה מה שהם

 זקוקים לו: זה מה שכולנו זקוקים לו. אנו זקוקים להבטחה הזו- שלעולם זה לא יקרה
 שוב. גם אם אולי המסר אינו ממש חודר אליהם. זה לא יירפא, זה לא יגרום לנטישה

 להיעלם. אך, באותו רגע אתם יודעים שעליכם להיות נוכחים לגמרי, משרים ביטחון
  כשאתם אומרים להם: "אנחנו כאן".

 אל תדאגו אם הילד אינו מגיב (באופן מוחצן). הוא גם כנראה לא יאמר: "הוי, תודה
 שמסרתם לי את המידע." אתם יודעים שהם יפנימו את מה שהם מסוגלים, ויעשו עם
 המידע את מה שהם מסוגלים בהתאם לגילם, ע"פ כושר ההתמודדות שלכם והיכולת

 שלהם לקשר בין עובדות. אתם 'פשוט' מניחים את המידע על פני השטח יחד עם
 האהבה והרוגע שלכם.
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 פרק 1: נטישה

 שפת הרגשות

 נסו להשתמש בשפת הרגשות המתלוות למילים. אתם יודעים, אם אתם אומרים: "מצאו
 אותך בסימטה אחורית בתוך קופסא." תוכלו להוסיף: "אני מנחשת שזה היה מפחיד

 עבורך. אני לא יודעת. אני לא הייתי שם, ואני לא אתה, אבל אם זה היה קורה לי הייתי
 מבוהלת, והייתי כנראה חשה בודדה. הייתי מבקשת בכל ליבי שיהיה שם מישהו". זיכרו,
 מה שציינתי קודם לכן: המוח אוהב שרגשות מקושרים להתנסות או מילים מקושרות

 לרגשות ולהתנסות, לכן אתם יכולים לשקף עבורם. זה בטוח לשקף מה שכנראה אכן
 ארע. שלבו פנימה מילים. אל תתנסחו בדרך המרמזת איך היה עליהם להרגיש. הנכם

 יכולים לומר שזה מה שכנראה הייתם אתם חשים במצב שכזה.

 תרפיות מסוגים שונים מתאימות לטיפול בחוויית הנטישה. כן, אני יודעת לכל אחד יש את
 התרפיה המועדפת עליו. לי בהחלט יש את אלו המועדפות עלי. הדבר החשוב באיתור

 מטפל שיסיע לך להתמודד עם נושא הנטישה או כל נושא אימוצי אחר הוא שהמטפל
 הוא לאשורו בקיא באימוץ. אם המטפל אומר לך שטיפל במשפחות מאמצות רבות, לא,

 זה אינו מספיק. אני רוצה לדעת "כמה הכשרות אמיתיות עברת, כמה כנסים העוסקים
 באימוץ אתה הולך מדי שנה? כמה מהספרים או כמה הסופרים אתה מכיר? האם אתה
 מכיר מיהו דניאל סיגל (1)? האם אתה יודע מיהו אדם פרטמן (2)?" עליהם להכיר את

 השחקנים המובילים בעולם האימוץ ואם אינם מכירים הם כנראה אינם המטפלים עבורך.
 אימוץ מניח רובד נוסף מעבר לטראומה הראשונית. כך שלהיות מטפל מומחה

  לטראומה אינו מספיק בכדי לסייע לילדך להתמודד כראוי עם הנושא.

 נטישה כפי שציינתי אינה עומדת להיפתר באמת אם בכלל לפחות לא עד הבגרות.
 אם כך אתם עומדים "לפגוש" בה שוב ושוב. הצעתי היא שתראו כך את הדברים: בכל

 פעם שיש פרק זמן נינוח ואחריו שוב העניינים סוערים, מה שלמעשה מתרחש הוא
 שחומות ההגנה של הילד נופלות או שההכחשה שלו פוחתת ואז הוא חווה עוד

 מהנטישה. אני מאד מעודדת אותך בזמנים של התפרצויות לראות בכך רמזים שרגשות
  הנטישה מתחילים לעלות על פני השטח.

 צפו בהתנהגות שלכם כהורים בכדי לבחון האם יש משהו שאתם עושים ש"נשמע/
 מרגיש" נטישה. האם הם שומעים שיחות בהם אתם אומרים "אינני חושבת שאני

 מסוגלת עוד להשאיר את הילד הזה". או "אני לא חושבת שאני יכולה לגדל אותם עוד".
 או מה שזה לא יהיה זה עומד להיות טריגר וליצור נטישה חדשה. אני מבקשת שתהיו

 באמת ברורים, אם הילדים חדשים בביתכם והם ממש צעירים… למה אני מבקשת זאת?
 נער בן 15 נוטה להיבהל כמו בן שנתיים… היו ברורים: אם אתם יוצאים - אימרו מתי
 אתם שבים. אולי תחזיקו יומן במקום בולט עם התיכנון היומי שלכם. שגרה היא דבר

 נפלא, מכיון ששגרה יוצרת אפשרות לחיזוי. לוקח זמן רב לפתור את הפחד מניתוק
 שמתעורר (אצל הילדים) בכל פעם שאתם יוצאים לדרככם.
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 פרק 1: נטישה

 ספרים לבית

 ישנם ספרים רבים וטובים בנוגע לנטישה. ברור שאני עומדת לעודד אתכם לקרוא את
  שלי.

 אחד מספריי הבדיוניים שלי נקרא●
Good Enough: A Shay James Mystery    

 ספר המתאים לצעירים. אם הנער קורא היטב הספר יתאים לו. הספר נכתב
 עבור גילאי 10-15. זהו ספר בדיוני על ילד אומנה. השתדלתי באמת לנתב את

  הנושאים של נטישה באמצעות סיפור ששווה לקרוא ויבדר אותם.
●,The Road Home by Mary Jane Auch יש גם את הספר  
●.From the Lighthouse by Liz Chapma  
 אתם יכולים לקרוא עבור עצמכם (מופיע במצגת הקורס).●

 תוכלו להביא את הספרים הביתה, להניח אותם סביב, כך שיהיו לכם ספרים העוסקים
 בנטישה. הספרים הם דרך המנרמלת את הנושא ומעניקה מתכונת, מקום, דרך לפתור
 או תקווה לפתרון. קריאה משותפת או של הילד לבד היא דרך טובה להתייחס לנושא.

 בדרך מסוימת רבים מספרי הילדים הם אודות נטישה, שלגיה למשל. היא אובדת ביער
 ומאומצת או באומנה אצל שבעה גמדים. סינדרלה אותו דבר: האבא נפטר. מאז ומתמיד

 כתבנו ספרים על ילדים שננטשו. יש להם סיום שמח וזה ממש חשוב. אני בטוחה למדי
 שגם לסיפור של הילד שלך יהיה סיום שמח.

 

  

 לעשות בבית - רישמו תזכורת
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 פרק 1: נטישה

 תמצית מתוך הספרון
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 פרק 1: נטישה

 רישמו הדגשים שלכם
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