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 פרק 3: הפעלה
 

 תקציר

  נושא מרכזי:
 כיצד הילד יוצר ומפעיל בהורה רגשות שליליים. שימוש בתקשורת  מילולית ולא

 מילולית בכדי לעורר בהורה את הרגשות שהוא עצמו חש.

  קהל יעד
 הורים המעוניינים להפסיק להיות מעורבים בויכוחים חסרי טעם.

 מיקוד
 

 ב"הפעלה" הכוונה בדרך בה הילד משתמש בתקשורת  מילולית ולא מילולית בכדי לעורר
 בהורה את הרגשות שהוא עצמו חש. לדוג' הילד חש כועס או מבולבל, ואז באמצעות

 התנהגות שלילית הוא מעורר בהורה רגשות דומים.

 השפעה על המשפחה
  

 להורים מאמצים רבים תהליכי ההפעלה מתבטאים בחוויה אישית של תחושת כעס גדול
 מכפי שאי פעם דימיינו שניתן להרגיש. בנוסף הם חשים תשישות רגשית ודיכדוך.

 קריאה ותרגול - תוצאות צפויות
  

 א) תוכלו לזהות "שמפעילים אתכם" כשזה קורה.
 ב) יעמדו לרשותכם אסטרטגיות לניהול הרגשות שלכם.

 
 
  



 

 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 6: אינטואיציה חברתית
 עד כמה הרדאר החברתי שלכם מלוטש? על ניירוני מראה, אמיגדלה והורמון האוקסיטוצין

http://www.sagolcenter.org.il/?page_id=16737 
  תמליל הפרק

http://www.sagolcenter.org.il/wp-content/uploads/2016/08/RDchapter6.pdf  
 

 ניירוני המראה, ד"ר דן סיגל
https://youtu.be/Tq1-ZxV9Dc4 

 
 
 

  

http://www.sagolcenter.org.il/?page_id=16737
http://www.sagolcenter.org.il/wp-content/uploads/2016/08/RDchapter6.pdf
https://youtu.be/Tq1-ZxV9Dc4


 מושגי יסוד
 

 Inducement - פעולה המביאה לתוצאה מבוקשת. מישהו עושה משהו כדי לגרום לדבר
 לקרות. במקרה שלנו אנו דנים במה שהילד עושה כדי להפעיל התנהגות בקרב ההורים

 המאמצים, או לגרום להם לחוש בדרך מסוימת.
 

 נוירוביולוגיה - תפקודי המוח החקר של הביולוגיה התאית והמולקולרית של תאי העצב,
 הנוירונים, ושל התאים האחרים, המבנים והאיברים של מערכת העצבים.

 
 נוירוני מראה הם נוירונים הממוקמים (במס' איזורים) במוח והם חשובים ביותר לגבי

 היקשרות וויסות עצמי. בתהליך ויסות עצמי-רגשי - נוירוני המראה בעלי תפקיד בדרך בה
 תינוק ואמו משתפים אחד את השני כך שיוכלו להתחיל ב"העתקה" של רגשות.

 

  



  פרק 3:
 

 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.
 
 

 נכנסים לראש

American Heritage על-פי מילון . Inducement "השיעור השלישי עוסק ב"הפעלה  
 Inducement - פעולה המביאה לתוצאה מבוקשת. מישהו עושה משהו כדי לגרום לדבר

  לקרות.
 במקרה שלנו אנו דנים במה שהילד עושה כדי להפעיל התנהגות בקרב ההורים המאמצים,

 או לגרום להם לחוש בדרך מסוימת.
 כל אחד מפעיל משהו אצל אדם אחר.

 אם אני במצב רוח טוב, סביר שאגרום למצב רוח טוב אצל האחר. אם אני במצב רוח רע,
 סביר שאגרום להם לחוש נרגנות.

 תחום המדע עליו אנו מתבססים הוא: הנוירוביולוגיה (תפקודי המוח החקר של הביולוגיה
 התאית והמולקולרית של תאי העצב, הנוירונים, ושל התאים האחרים, המבנים והאיברים

 של מערכת העצבים). כאן נדון ב- "נוירוני המראה" עליהם שוחחנו קודם ונמשיך בשיעורים
 אחרים.

 
 נוירוני מראה הם נוירונים הממוקמים (במס' איזורים) במוח והם חשובים ביותר לגבי

 היקשרות וויסות עצמי.
 בתהליך ויסות עצמי-רגשי - נוירוני המראה בעלי תפקיד בדרך בה תינוק ואמו משתפים

 אחד את השני כך שיוכלו להתחיל ב"העתקה" של רגשות.
 כדי שהתינוק ילמד להרגיע את עצמו עליו לראות את אימו רגועה, להרגיש את אמא

 רגועה. נוירוני המראה של התינוק יגרמו לו לתחושות דומות לאמא.
 נוירוני המראה נשארים עמנו לכל אורך חיינו. אם אתם יושבים בּכורסא צופים במשחק

 הוקי או כדורסל והשחקן המוערץ עליכם מצליח מאד במשחק - קצב ליבו חזק, הדופק שלו
 גבוה והנשימה שלו מוגברת גם אתם עשויים לחוש כך, למרות שאתם ישובים בכורסא. אלו

 הם נוירוני המראה שמתרגשים.
 בכל פעם שאנו מבחינים ברגש (של אדם אחר) או צופים בפעילות או כל דבר שיהיה אנו

 עומדים לעורר את אותן רגשות והתנהגות בתוכנו. נוירוני המראה הם שיעשו זאת.
 התהליך שתיארתי הינו הבסיס ללימוד אמפטיה שהיא חלק ניכר מכל מה שנוגע לויסות

 רגשי.
 

 למידה חברתית 'תחת אש'

 להרגיש את רגשותיך שלך ובו בזמן להרגיש אכפתיות ודאגה למישהו אחר במקום
 להיות מאוים על ידיהם. זוהי יכולתו של הילד או כל אחד ללמוד התנהגות תרבותית
 תואמת. כל התפתחותם של ילדינו מתרחשת בתרבות של טראומה, הזנחה ונטישה

 כהתנסויות חוזרות ונישנות שוב ושוב.
 התחושות המוכרות להם כוללות: כאוס, פחד וחרדה.

 כל מה שלא מרגיש טוב.
 נוצרת מציאות בה אין לילדים אף אחד שיכול לסייע להם ללמוד ניהול רגשות בכלל

 (ובפרט רגשות קשים) או לנהל את המתח המתעורר עם רגשות אלו.
 מכאן שהדרך היחידה של הילדים להתמודד, היא לנסות ליצור התנסות שכזו אצל

 מישהו אחר. זוהי אינה מחשבה, או תהליך מודע.
 בן השנתיים או בן העשר או בן החמש עשרה אינם שוכבים ערים בלילה וחושבים: "אוי,

 אני חש נטישה, הרגשות שלי כאוטיים. אני חושב שאני אגרום לאמא ולאבא להרגיש מחר

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


 באותו אופן."
 

 כמובן שזה בכלל לא מה שקורה. זוהי רק דינמיקה בסיסית המתרחשת במוח. זוהי פעילות
 המבקשת לשחזר את המוּכר כדי שאחרים ידעו מה קורה איתי. עבור ילדנו זוהי סביבה

 ושפה רגשית בה הם יכולים לתקשר ובה הם חשים בטוחים רק מכיון שהיא פשוט מוּכרת
 עבורם. זהו הבסיס ל"הפעלה". עליכם לראות ב"הפעלה" מתכונת לתקשורת.

 לילד החי עם חוויה של נטישה או שניזוק ממנה ע"י אלו שהיו אמורים להגן עליו מפניה
 יפעל לעורר בך רגשות מסוימים. הילדים מתקשרים את המציאות שלהם. עלינו לראות

 זאת כך: כאשר הילד עומד שם וזועם עלינו או נסוג (מתכנס פנימה) או בכל דרך
 שיבטאו רגשות אלו זהו "חלון" לתוך ילדותם המוקדמת.

 זה בהחלט לא נעים. תינוק בן שלשה חודשים שוכב במיטתו בוכה, זה עצוב ודורש טיפול.
 אך כשתחושות אלו יוצאות מבן 15 (למשל מניף בפראות סכין לעומתנו), זהו לחלוטין

 סיפור אחר. התנהגות כזו תגרום לנו כנראה שלא נהיה מסוגלים לנהל את הרגשות
 שיתעורר בנו ואת התגובות שלנו. קרוב לוודאי שלא תהיה בנו אותה החמלה שנחוש לבן

 שלשה חודשים.
 
 

 ילדים מחוללי נטישה

 איך ילדינו "גורמים" לנטישה? מה שהם עושים הוא להפעיל נטישה. הרגשות שלהם
 עצמם, מכיון שהם מוּכרים להם, מעוררים בך תגובות וההתנהגות של נטישה. הם שומרים

 אותך במרחק רגשי מכיון שזה מה שהם מכירים. הם הופכים את עצמם לבלתי נאהבים
 ע"י התנהגויות שליליות. הילדים בוחרים את האנשים הפגיעים שסביבך (ופוגעים בהם)

 כדי שתתרחק (מהם עצמם כי הם פוגעים).
 הם עשויים לבעוט בכלב או לפגוע בילד צעיר או לזעום עליך, לשבור חפצים, לאבד דברים.

 כל זה מתוכנת בכדי לשמור אותך במרחק מהם עצמם.
 לגרום לך ההורה להתנהגות נוטשת כלפיהם, להתנהגות המוכרת להם מתוך מה שחוו

 בעבר.
 

 אם תנטוש אותם הם ידעו להתמודד עם הרגשות שיעלו. אם תישאר ותנסה לתפקד
 כהורה, להישאר רגוע, מפגין יכולת, הם לא ידעו כיצד לטפל במצב ולכן "ידחפו וידחפו
 וידחפו" עד שיווצר המצב שהם מכירים, מפני שאנו כהורים נוטים לא להיות שם איתם

 לאורך הזמן הדרוש. זה נעשה באמת קשה.
 (הם ידחפו עד שתגיע לקצה של עצמך ואז תגיב באופן המוכר להם, תגובה של התרחקות. הערת העורכת).

 
 לעיתים קרובות אנו לא תמיד מבחינים בעניין הנטישה עליו הרחבתי בשיעור הראשון. אנו

 מקבלים את ההיסטוריה של הילד. אומרים לנו שטרם המעבר אלינו האמא המולידה או
 הסבא או מישהו ביקר את הילד בכל שבוע או שהיו במשפחת האומנה מיום לידתם עד

 ליום שקיבלתם אותם ונראה כאילו שהיו מוגנים.
 

 אבל אל לנו לשכוח את הקשר הגנטי, את הקשר הגנטי המקורי שכל-כך חשוב. זה הקשר
 שתוכנתנו שיהיה לנו ושנחיה עימו. המוח שלנו "ישב" שם נכון ללמוד ויסות רגשי. את זה

 ההורה הביולוגי לא יכול היה לעשות ואז נוצרה הנטישה בשני מובנים: בתפקיד ההורה
 ובתפקיד המורה המוריד ויסות-עצמי אל המוח של הילד. (כמו שמורידים תוכנה מהרשת אל

 המחשב, כך ההורה מעביר את המיומנות מהמוח שלו אל המוח של הילד, הערת העורכת).
 הילדים מבולבלים. הם אינם יודעים שזה מה שמתרחש. זהו רעיון טוב לשבת עימם

 ולשוחח עימם לגבי מה שקורה. עם הילדים שאני מטפלת בהם אני משתדלת 'לעבוד'
 עם המילים: נטישה, הפעלה וכל אלו מכיון שזה חשוב שהם ילמדו את הגישה. עליך

 לעשות זאת בהתאמה לרמה.
 עליך להשתמש במילים הנכונות, בזמן הנכון ובהקשר הנכון ועליך לעשות זאת בדרך
 שלא תתקבל אצלהם (כאילו אתה מתכוון): "אוי, אני פשוט משתגע" או "אני שבור ממך"
 או מה שזה לא יהיה. זה קשה מכיון שלרוב הם מוכנים ליטול על עצמם את האשמה.
 הם לרוב נכונים לחוש שהם "לא בסדר", שהם לא נורמלים. זוהי תחושה שלא נרצה

 לחזק בקרּבם.



  כיצד עליך לנהל "הפעלה"?
 

 ובכן, לדעתי אחד הדברים שעליכם לבחון הוא: מה הילד מפעיל אצלך לעיתים קרובות
 במיוחד.

 מה הם מפעילים אצלך? הזכרתי קודם שיש לי (ברנדה) מזג חם. מה שקורה לי עם ילדי
 שהם יכולים להפעיל אצלי כעס. רוב ילדיי נמצאים בקטע של כעס יותר מאשר התכנסות.

 כך שהיה להם קל למדי להפעיל אותי. מה שהיה עלי לראות שוב ושוב זו החולשה שלי
 עליכם לוודא שאינכם מתנשאים מעל ילדיכם. שימו לב לא להתנהל כאילו זו ממלכת

 החיות בגרסה הכנועה. נסו להציב את ראשכם במיקום נמוך משלהם. אם לא תעשו כך
 יווצר איום כלפיהם. התגובות שלכם מגיעות היישר אל אותם חלקים בסיסיים במוחם:

 לראות אותך כאיום.
 

 יישום בבית
 

 כעת כמובן אם יש לך ילד בן 17 כועס מאד, גבוה ממך או באותו גובה מנסה להטיל עליך
 אימה בגודלו זה עניין אחר לגמרי. אולי עדיף שתישארו "גדולים" (כלומר, לא תתיישבו, אלא

  להיפך תהיו נוכחים).
 אך אם יש לכם ילד בן חמש או עשר או 12 שאינם מנסים לפגוע בך ברגע זה והם סוערים,

  או בוכים, או שהם מאבדים את העשתונות, "הנמיכו" את עצמכם (במובן הפיזי).
  רדו מטה נמוך, כך שלא תהוו איום לאמיגדלה שלהם.

  הרגיעו את עצמכם.●
 התחילו בנשימה. קודם התחילו בנשימה העמוקה. הרגיעו את אותם חלקים●

 במוח שנעשים פעילים מדי.
  הנמיכו את קולכם. היו "דּברן שקט".●

 
 יש קטע בסיינפלד מלפני שנים שכל אחד נאלץ לרכון קדימה כדי להקשיב לגברת הזו שהם

 ּכינו: "דּברנית שקט". ו זה מה שעליכם להפוך ל: דברנים שקטים.
 

 אל תאפשרו לקולכם להתגבר. שימו לב לטון של קולכם. האם הוא ידידותי?
 ברור, אינכם רוצים לנהוג כאידיוטים.

 אם הם מעוררים זעם אחר זעם ואתם יושבים שם מחייכים ומדברים בטון מתוק זה גם
 לא יעבוד. אתם יכולים לדבר בטונים רגועים. אתם יכולים לדבר בטונים רּכים. אתם לא

 צריכים להרים את קולכם ואם זה קרה זה לא יעבוד.
 

 ילדים לא ישנו את תגובתם מקולנית לשקטה או רגועה. הם לא ישנו מצב רגשי אם
 אתם צורחים. הם לא יכולים לעשות זאת.

 עיזרו לילדכם לנשום אם אתם יכולים. אני מקווה שלימדתם את ילדכם חלק●
 מתרגילי הנשימה שקיבלתם כאן או מהאתר (פרק 2, מדיטציית הקופים).

 התרגילים באמת עובדים וילדים יגיבו אליהם.
 
  



 תוכנית פעולה למשפחה

 
 צריך שתהיה לכם תוכנית ואולי זו תוכנית שתשתנה על בסיס שבועי מכיון שגם

 ההתנהגות של ילדיכם משתנה שבועית. זה בסדר. תחשבו על זה היטב. ארגנו תוכנית
 התנהגות עבור עצמכם.

 
  כיצד תגיבו בפעם הבאה בה תחוו התנהגות מפעילה, התנהגות מעוררת התרחשות?

 
 הזכירו לעצמכם שוב ושוב שכל מה שאתם חשים הילד שלכם חש ובעוצמות מוגברות

 ועם פחות יכולת לשנות או לווסת את רגשות אלו.
 זיכרו, זהו תפקידכם להרגיע את הילד. אף אחד לא היה שם להרגיע אותם בגיל שישה

 חודשים. זו הסיבה שהם עושים זאת כעת.
 (אין הכוונה שבכל מצב ובכל מחיר תפקידכם הוא להרגיע את הילד, ברנדה מתכוונת שזו לא אחריותו של

 הילד איך אתם חשים. זו אחריותכם להקנות לילד מיומנויות ויסות ובעת הסערה למצוא את הדרך
 האפקטיבית עבורכם, לעיתים תבחרו פשוט להיות שקטים, בכל מקרה תגובה מאיימת או קולנית מצידכם לא

 תועיל, הערת העורכת).
 אני שוב עומדת לומר, אין משמעו שעליכם להיות קורבנות. אין הכוונה שעליכם לפעול

 כשטיחון. הכוונה היא שעליכם למצוא דרך כלשהי בין אם זו שפת הגוף ע"י ישיבה, הרגעת
  קולכם, ע"י נשימה עמוקה, דרך כלשהיא להירגע במקום להחריף את המצב.

 
 אינכם רוצים לתקוף חזרה. אינכם רוצים לקבל מהם עוד שלילי "חומר מעורר" .

 אתם רוצים להיעזר בנוירוני המראה שלכם להביא את נוירוני המראה שלהם למצב שקט
 יותר.

 ייתכן שעליכם לפעול באופן תוצאתי למעשיהם. הם עשויים לעשות דבר באמת איום. וזה
 כל העניין.

 אתם לא צריכים לדבר עכשיו, ברגע זה, על התוצאתיות (להתנהגות שלהם). זה לא יעבוד.
 הם לא יקבלו זאת וזה רק יסלים את הכל, עליכם לזכור שהם מפעילים אתכם למצב

 (רגשי) אחר מכיון שהם חושבים שכך יגיעו למצב מוכר, שהם יודעים לשלוט בו או איך
 לצאת ממנו.

 
 להרגיש את הבור

 לא מדובר בלימוד התנהגות, אלא בלהרגיש את החור/ ּבור שנותר כתוצאה מהנטישה.
 בכל עת בה אנו מתמודדים עם ההתנהגויות השליליות ומה הרגשות (שלהם) מנסים

 לעורר בנו, אנו שבים לאותה תחושה (שלהם) - החור השחור שנוצר בנשמתם, איך
 שתרצו לדמיין אותו.

 
 המקום הזה נוצר ממקום של הזדקקות ומחסור. הוא לא נוצר ממקום של תכנון מודע
 או בחירה. אתם משתדלים לנקוט פעולות אבל הם מעוררים בכם עוינות, דמעות מה

 שלא יהיה.
 אתם מנסים להגיב כלפי הילדים באופן שיעורר בהם רגיעה ורגשות שהם אינם

 נטושים עוד. זה היה העבר ושאתם עדיין כאן. שהם אינם יכולים להדוף אתכם. לעיתים
 תאלצו להתרחק. לעיתים תצטרכו לומר: "אינני עומדת לעשות זאת עמך עכשיו. אנחנו

 לא מתקדמים לשום מקום. כשאני ארגע או כשאת תרגעי נדבר על כך שוב."
 כמובן, חלק מהילדים שלנו הם "מטרידנים". לאן שלא תנסו ללכת, הם ילכו אחריך. אבל

 עדיין יצאתם בהצהרה שאינכם מעורבים פעילים בתהליך "ההפעלה" ברגע זה.
 איננו מכוונים לשינוי התנהגותי! אנו מכוונים לשינוי במצב הרגשי!!!

 
 אם נשנה את המצב הרגשי נקבל התנהגות שונה. אתם רוצים להתמקד בפעולות של
 "הפעלה" כשאתם מבחינים בהם כהזדמנות לעשות מה שההורה הביולוגי היה אמור
 לעשות להרגיע, לשכך, למנוע הסלמה. שוב אני לגמרי מעריכה שצפויים מצבים בהם

 ההפעלה תהיה זעם. כל העניין מבוסס על פחד פחד. הכל נוגע בטראומה.
 אתם עומדים לעשות מה שאתם מסוגלים בכדי לצאת מזה ברגע זה. ברשותכם: תוכנית



 ארוכת טווח, תוכנית קצרת טווח ותכנית לאירוע. משהו שתוכלו לסמוך עליו שיוביל אתכם
 להיכן שאתם רוצים להיות או מהבחינה הרגשית או אם יתנהלו כלפיכם איומים תדעו להיכן
 עליכם להגיע פיזית (לאיזה חדר בבית או למשל ספסל קרוב לבית, כך אני נהגתי, שרונה).

 ראו אם בן זוגכם יכול לסייע במניעת ההסלמה. נסו להבטיח שלא יהיה קהל לדרמה.
 אינכם רוצים להבעיר את הלהבה על-ידי הילדים האחרים שבבית או כשילדי השכנים

  צופים במתרחש.
 

 אם יש חלק תוצאתי בתוכנית שלכם וצריך שיהיה, אתם תדעו מראש כיצד תפעלו מול
 הילדים. שימו לב שהתכנית תהיה קצרה ופשוטה מכיון שאם תכבידו בעניין תכנסו לצרות

 נוספות. אם תביאו "חובה כבידה" הילדים יגיבו בפעולת נקמה מה שיוביל לתוצאה על
 תוצאה.

 
 אחרי הסערה

 כשהכל נרגע במוקדם או במאוחר, מתי שהוא כשהמצב רגוע (אפילו במצב הגרוע ביותר
 מגיעים לרגיעה) כשמצב "ההפעלה" חלף, נסו לשוחח איתם על כך. היו כנים לגבי

  רגשותיכם.
 "אתה יודע, הרגשתי מאד כועסת כשצרחת עלי." או "הרגשתי…."

 אתם לא רוצים לומר שחשתם פחד: את זה לא הייתי עושה, אבל אתם יכולים לומר: "אתה
 יודע, הרגשתי עצובה מאד במצב הזה." או "תהיתי אם עלי להזמין משטרה. תהיתי עד

 כמה רחוק המצב הזה יכול להגיע." אימרו את המילים. תנו להם את המילים. אל תשאירו
 את המצבים הללו נטולי תוויות.

 
 ייתכן ומאוחר יותר הם ישתמשו בזה כ"נשק". חלק מהילדים יעשו זאת. אבל רובם יצליחו

  יותר אם תתמללו בדרך מסוימת, בזמן רגוע את מה שקרה.
 

 המוח אוהב מילים שמקושרות לכל הרגשות או להתנסויות. הוא אוהב נרטיב/ סיפור. עיזרו
 להם שיהיה להם סיפור. עיזרו להם לקבל מסגרת מילולית למה שאירע.

 זוהי הפעלה. כפי שאמרתי זהו ניסיון לחולל רגש בתוכך, לעורר בך את אותם רגשות כפי
 שמרגיש הילד. הם יפנו לנקודות החלשות שלך, למקומות שעליכם ליצור אצלכם

  מיומנויות ויסות-עצמי או אולי ריפוי היכן שעדיין נדרש.
 

 זה לא במודע. הם לא בחרו לעשות זאת. כמו תמיד אתם הם אלו שכהורים עליכם להיות
 המדריכים, המובילים אל רשת הביטחון לעזור להם לצאת מזה.
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