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 הפרק הינו מתוך הספר אימוץ - מה שעליך לדעת
  ד"ר ברנדה 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 האתר 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 לרכישת עותק משלך  לרכישה

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

  באהבה,

  שרונה דוכנה,
 מייסדת מיזם האימוץ

 דוא"ל
Programs@AdoptionWisdom.com   
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 פרק 8: לחישות למוח
 

 תקציר

  נושא מרכזי:
 מה קודם למה, התקשרות או שייכות ואיך עוברים מהתקשרות לשייכות.

  קהל יעד
 הורים, אנשי חינוך וטיפול והמשפחה הרחבה.

 מיקוד
 

 אנו עוסקים ביצירת תחושת שייכות וזו השאיפה המנחה אותנו: להעניק לילד
 מעבר לצרכים הבסיסיים ולביטחון את תחושת השייכות שלו אלינו למשפחה.

 עלינו להבין עד כמה ילד שחווה נטישה חש מבולבל לנוכח הצפת האהבה
 שהוא מקבל מאיתנו ומהסביבה. הוא לא "באמת מאמין" לה, ולכן לעיתים אינו
 מבטא את אהבתו ונזהר מלהתמסר למערכות היחסים החדשות שהוא פוגש.

 לכן לעיתים תחוו מצד ילדיכם יחס דואלי.
 

 השפעה על המשפחה
  

 הבנת המצבים של הפערים, קבלתם, יצירת מערכות יחסים עם הדמויות
 שהילד חש עימן נוח.

 קריאה ותרגול - תוצאות צפויות
  

 א) עבודה אישית של ההורה והשפעתה על מערכת היחסים עם הילד.
 ב) ייזום פעילות המעודדת שייכות.
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 מושגי יסוד
 

 תאוריית ההתקשרות

  קישור

 תחושת השייכות

  קישור

RAD Reactive Attachment Disorder הפרעת התקשרות 

  קישור
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 הכנה
 
 

  RAD הפרעת התקשרות והתנהלות מייטיבה במערכת החינוך קישור
 

  אוקסיטוצין, הורמון האהבה והחיבור קישור
 

 באתר המיזם תוכלו לצפות בסרטוני הדרכה ולקרוא מאמרים נוספים בנושא
 אוקסיטוצין.

 
  מומלץ לחזור לצפות בסרטוני העשרה מהפרקים הקודמים בספר שלפניך.

  אימוץ - מה שעליך לדעת, ד"ר ברנדה מקרייט, עמ'  5

 

http://adoptionwisdom.com/archives/4925
http://adoptionwisdom.com/archives/284


 פרק 9: משייכות להיקשרות

 

 פרק 9: משייכות להיקשרות
 

 תרגמה: נילי גולדשטיין, אימצה שני ילדים

 
 התרגום שלפניך מבוסס על ההדרכות בקורס הוידאו 'אימוץ-מה שעליך לדעת' שמוצע במיזם

 האימוץ. השתדלנו לשמור על רוח השיחה ובעיקר לדייק במסרים.
 

 הדדיות

 לפניכם, הפרק התשיעי משייכות להיקשרות. תגלו שגישתי לגבי
 היקשרות שונה מעט מאלו שכבר קראתם בנושא מטעם אנשים

 אחרים. אני לחלוטין מאמינה שאנו זקוקים למערכות יחסים
  חזקות ומחייבות כדי לתפקד בעולם.

 אחת המשימות החשובות ביותר ביצירת משפחה מאמצת, או
 כאשר אתם מביאים תינוק לעולם, ללא קשר לדרך הגעתו של
 הילד לחייָך,  היא ליצור את מערכת היחסים הדדית אוהבת

 ומזינה. כמובן שזה חשוב ביותר. היקשרות חיונית לגירוי הדרוש
 למוח ומסייעת גם בתהליכי החשיבה, זאת בנוסף להיותה

 מעניקה לנו יכולת לאהוב ולהרגיש נאהב.
 

 במה שנוגע לאימוץ ולדינמיקות של המוח הנושא לא נחקר רבות.
 מדברים על כך הרבה, אבל מסתובבים מיתוסים רבים בנושא.
 אחד המיתוסים הוא שאם לילד יש מערכת יחסים מבוססת

 היקשרות איתך, הם גם יתנהגו היטב. הניסיון שלי כאם או
 כמטפלת הוא שונה. סביר שמערכת יחסים כזו תשפר התנהגויות,

 וברור שהיא מאפשרת שיפור מתמיד ביחסים, אך אין זו תרופת
 קסם.

 
 היקשרות

 כאשר אנו מדברים על היקשרות, איני בטוחה אפילו למה כל אחד
 מתכוון כשהוא משתמש במושג. אפשר להגדיר אותו במגוון דרכים

  שונות.
 אני חושבת שנסכים כי במשפחות ביולוגיות (קשר גנטי בין הורים
 לילדיהם), תהליך ההיקשרות מתחיל עוד לפני הלידה. בהמשך

 החיים ההיקשרות מוטבעת במעגלים העצביים במוח כבר
  במהלך השנה הראשונה.

 כאשר אנו מאמצים ילד זמן מסוים לאחר הלידה, או אם אנחנו
 מקבלים ילד בן שנתיים, או חמש, עשר או חמש עשרה, איננו

 יודעים בדיוק מה יקרה מבחינת מערכת היחסים בין ההורה
 המאמץ לילד והמוחות של שניהם. איננו יודעים בדיוק כיצד ניתן
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 לגרות יצירת מערכת יחסים כזאת.
 

 קיימות שיטות טיפול טובות המתבססות על היקשרות, אבל אני לא
 תמיד בטוחה שהן עושות מה שאנחנו חושבים שהן עושות.

 אני יודעת שטכניקות אלה מעודדות צמיחה עצבית, דבר עצום
 לכשעצמו, ומקווה שהן עוזרות לילד לפתור חלק מהמטען שלו

 מהעבר, כדי שיוכל לחיות בהווה ולפתח עתיד עם המשפחה
 המאמצת.

 לעומת זאת, איני בטוחה כלל שעלינו לאמץ את אותה תבנית
 במערכות היחסים שלנו, אותה הדרך בה זה קורה עם ילד גנטי

 שנולד לך. אינני משוכנעת שזה בדיוק מה שאמור להתרחש.
 
 

 משפחות ביולוגיות/ מאמצות, דומה/ שונה?

 קן ווטסון המנוח התייחס לנושא זה לפני כעשרים שנה, באחד
 מספריו המצוינים, (שאני ממליצה לקרוא). הוא דיבר על ההבדל

 בין "משפחות הנוצרות באופן חברתי", שהן המשפחות
 המאמצות, לבין "משפחות ביולוגיות". כאשר הוא כתב זאת, זה

 עורר את כעסי. חשבתי "אוי, אתה אומר שהיחסים שלי עם ילדיי
 המאומצים הם באופן כלשהו "פחותים" מאשר מערכת היחסים

 שלי עם הילד שנולד ממני". טוב, איני חושבת שלכך הוא התכוון.
  גם אני לא טוענת כך.

 אני חושבת שמערכת היחסים בין הורה וילד היא חזקה ונפלאה,
 ללא הבדל בדרך בה הגיע הילד אל הוריו. אבל, איני בטוחה

 שהן זהות ומשום מה אנו נוטים להשליך על דברים שהם שונים
 שהם גם פחותים. אני לא אומרת כך. אני רק אומרת שבאשר

 להיקשרות, היו ממש זהירים. דעו על מה אתם מדברים. היו
 בטוחים שהמטפל שלכם מודע לכך ושכולכם מסכימים על

 הגדרה אחידה. חשוב (שאתם והמטפל) תסכימו על המטרה
 המשותפת וכך תימנעו מלרתום את העגלה לפני הסוסים.

 
 

 המיקוד: שייכות

 עבורי, המיקוד הוא יותר על שייכות מאשר על היקשרות. אנו
 רוצים לעבור מתחושה שלילד אין מקום ביקום שלו, אין לו אף

 אחד לראותו, שיוכל להבחין באהבה המוקרנת חזרה אליו.
 
 

 אנו רוצים להקנות לילדים שלנו תחושה שהם שייכים: תחושה
 שהם בטוחים. להעניק לילדים הרגשה שיש להם מקום בחייכם

 שאי אפשר להחליפם באף אחד אחר. האם זו היקשרות? איני
 יודעת. אולי. אולי לא.

 אני אסכים שזו המטרה, ועבורי המטרה היא תמיד שייכות.
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 פירמידת הצרכים של מסלאו

 איך מגיעים לזה? נראה לי שכדאי להתחיל עם אברהם מסלואו.
 הוא היה אחד מבכירי הפסיכולוגים שבחן מערכות יחסים וכיצד בני
 אדם שורדים. הוא הגיע לתיאוריות שלו בדרך מעניינת. הוא הגיע
 (לאנגליה) כמהגר, ירד מהאוניה, ללא כלום בכיסיו, מלבד מספר

 מטבעות. מכאן ואילך היה עליו להתחיל לבנות חיים שלמים.
 התנסות זו סייעה לו להבין שלחוש 'ביטחון' הדבר הראשון לו אתה
 זקוק לו אדם זקוק. שהדבר החשוב ביותר שכל אחד צריך להשיג

 הוא להישאר בחיים. כלומר: אוכל, מחסה ומספיק בגדים כדי
 לשמור על החום. זהו אכן נושא ממש בסיסי עבור רבים מהילדים

 שאנו מאמצים. הביטחון שלהם, ההישרדות שלהם הייתה
 מאוימת על ידי חוסר טיפול, התעללות והזנחה.

 
 עד עכשיו התבוננו על הרמה הגופנית, הפיזיולוגית. ברגע שדאגנו
 לצרכים הפיזיים, שסיפקנו את צרכיו של הילד, נעבור לביטחון.

 ביטחון מתקיים כשיש משפחה. הוא נוצר כאשר יש משאבים,
 תעסוקה, אמצעים לאכול. מקום לבוא אליו שמספק רמה אחת

 מעבר מאשר רק להישאר בחיים.
 

 ואחרי זה, דיבר אברהם מסלואו על אהבה והשתייכות. זה המקום
 בו קיימות הרשתות החברתיות שלך, המשפחה שלך, המקום בו
 נוצרת ההשתייכות. בהמשך הוא התקדם לרמה הבאה: הערכה

 עצמית והגשמה עצמית, שהיא בעצם היכולת של אדם להעניק
 מעצמו לעולם ולהרגיש נוח עם מי שהוא, לעשות טוב ולהיות

 טוב לאנשים שסביבנו.
 

 בנושא האימוץ עבורי, זה 'באמצע'. אנחנו מתבוננים על אהבה
 והשתייכות. אנחנו מסתכלים על בניית רשתות רגשיות וחברתיות

 שהן כה חשובות עבור התפתחות המוח. הן חשובות ליכולת
 להרגיש שיש לנו מקום מיוחד בעולם הזה ובמשפחה המאמצת

 הזאת, מקום שאינו ניתן להחלפה.
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 ילד רגוע = קשרים

 
 כאשר אנשים מתחילים להרגיש מוגנים ובטוחים, הם מתחילים

 לחפש חברויות מחוץ למעגל הקרוב. יש לנו מניע לפתח את
 הכישורים החברתיים שיעזרו ליצור מערכות יחסים עם חברים,

 עמיתים. הרשו לי לחזור על כך, אלה הם כישורים שהילדים שלנו
 בדרך כלל אינם חזקים בהם. אין להם כישורים חברתיים רבים.
 ברגע שהם חשים בטוחים מספיק כדי לרצות חברים, יש משהו
 פנימי שמדרבן אותם לרצות את היכולות החברתיות האלה. זה
 לא יגיע מגורם מקצועי, ה'חופר' להם פנימה כדי ללמד אותם איך

 לעשות זאת.
 

 לילדים המגיעים משירותי אומנה, מבתי ילדים, באמת חסרה
 תחושת השייכות. ייתכן שהם ירגישו שהמקום היחידי אליו הם

 השתייכו אי פעם הוא, בערך, השוליים, האזורים החיצוניים של
 המקום בו הם נמצאים, כי שם היה הכי בטוח. כך, עבורם, רמת
 הביטחון הבסיסית שעליה דיבר מסלואו, היא בעצם אי-שייכות.

 היא להישאר כמה שיותר רחוק מאנשים. ואז, מביאים אותם
  למשפחה המאמצת ואנחנו רוצים לקרב אותם ככל האפשר.
 איני יכולה לדמיין אפילו כמה מבלבל הוא מצב זה, גם עבור

 המוח שלהם, לשלב את שני הכוחות המנוגדים שפועלים במצב.
 הילד עומד בפני השאלה "מה קורה פה? אני נקשר יותר מדי

 רגשית לרגשות הזרים שהם מציעים לי, ואז מה יקרה לי, כי אני
  מרגיש הכי בטוח כאשר אני רחוק".

 ואז תפגוש התנהגויות מרחיקות, התנהגויות שנועדו להדוף
 אותך ההורה.

 
 עודדו יצירת אוקסיטוצין

 ההורה, לעומת זאת, מחויב (כנראה) לעשות כל מה שנדרש הנוגע
 להיקשרות, ליצור התנסויות משותפות לנוירוני המראה, לייצר
 אוקסיטוצין (הורמון החיבור) לזרום. אני מסכימה לחלוטין שזה
 מה שאנחנו כהורים נוטים לעשות באופן ביולוגי עם כל ילד שאנו

 מזהים כשלנו, או כל מי שאנחנו מזהים בתחום האחריות שלנו
 ואוהבים.

 אבל, אני מודעת לכך שהתנהגות הורית כזאת, יכולה להיות
 מציפה, עבור הילד שהגיע למשפחתנו, עד שהילד יתחיל לחוש

 שייכות.
 יהיו ילדים שיקלטו במהירות את רמזי ההכלה שלכם, והם יגיבו

  היטב להתנהגות ההורית שלכם, תיהנו מהם. זה נפלא.
 אבל, יהיו אחרים שלא יצליחו לזהות את הרמזים של היחס

 האוהב, המכיל, המחבק שלכם, ואפילו יפחדו מהם ויתרחקו
 מהם.
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 פרק 9: משייכות להיקשרות

 
 בואו ננסה לבחון מספר דרכים לפתח את תחושת השייכות אצל
 הילד המאומץ. אני מקווה שחלק מהדברים שכבר דיברנו עליהם

 בספר יעזרו לכם במשימה זו עם ילדכם. חשוב מאוד ללמוד
 להכיר את הילד שלכם כפי שהוא. כאשר הם מגיעים אליכם, הם

 באים עם שק ענק מלא בדעות של אנשים אחרים, אבל ילדים
 משתנים עם כל השמה. הם זורקים, או אוספים, חלקי אישיות

 שעדיין אינה מגובשת לגמרי, כפי שכולנו עושים. אף אחד מאיתנו
  אינו זהה בכל זירה שבה אנחנו נמצאים, או בכל שלב בחיינו.

 הכירו את ילדכם: מי הוא בביתכם.
 

 אפשרו לילדכם להכיר אתכם. אתם יודעים, הילד מגיע ואתם
 משמשים עבורו רק מגזרת נייר נוספת בתפקיד הורה. דאגו לכך

 שהם יכירו באמת מי אתם. הראו להם את התמונות מחייכם,
  הכירו להם את המשפחה שלכם, לפני שהגיעו.

 החיים שלכם: לאיזה בית ספר הלכתם כשהייתי קטנים? איך
 נראיתם בילדות? איך היו הוריכם? המשפחה שלכם? באילו ערים

 גרתם? תנו להם תמונה רחבה ומקיפה שלכם כדי שהם יוכלו
 לראות במסכת חייכם קו זמן, אליו הם מצטרפים והופכים לחלק

 ממנו.
 
  

  אימוץ - מה שעליך לדעת, ד"ר ברנדה מקרייט, עמ'  10

 



 פרק 9: משייכות להיקשרות

 אורך רוח

 אל תצפו מהילד לאהוב אתכם. אתם יודעים שזה עשוי לקחת
 זמן. כל פעם שבה הם ניסו להוציא את מחושי האהבה - זה לא
 עבד עבורם. אם הם נבונים, הם לא ימהרו להציע את אהבתם

 ולפזר אותה לכל עבר.
 

 בנוסף, אל תבלבלו אי-ציות עם דחייה של הילד אתכם ואת
 משפחתכם. יכולות להיות סיבות רבות לכך שהילדים לא מצייתים
 להוראותיכם, בין אם זו תסמונת אלכוהול עוברי (FASD), הפרעת
 התנגדות, מי יודע? אבל אין קשר בין זה לבין מה שייתכן מתפתח

 לתחושה אמיתית - שאולי המשפחה הזאת יכולה להיות מקום
 בטוח עבורם.

 
 מלאו את הצרכים שלכם בדרכים אחרות, במקום להתמקד

 בהורות. תקף תמיד, אך לפחות בזמנים לא יציבים או בתקופות
 הראשונות. ודאו שיש לכם מערכות יחסים נוספות בחייכם

 שיגרמו לכם לחוש טוב ובעלי ערך. אל תעמיסו הכל (את כל
 הצרכים שלכם) על הילד החדש: שעצם הגעתו לכאן וכעת הכל

 'יסתדר' עבורך. כי קרוב לוודאי שאחרי תקופת 'ירח הדבש' זה
 הדבר האחרון שהם יכולים לעשות למענכם.

 
 הסתכלו למי מחברי המשפחה הילד נמשך. האם זו חיית המחמד?

 אחד הילדים האחרים בבית? האם זו בייביסיטר, סבא או סבתא,
 דוד? לעתים קרובות ההורים מרגישים מאוימים בשל כך.

 ברור מאליו שאם אתם מגדלים תינוק מאומץ בבית, עליכם
 להתרכז בהפניית תשומת הלב של התינוק אליכם, ההורים, כדי

 ליצור היקשרות חזקה. אולם, אם הילד כבר עבר את השלב
  הזה, הרשו לבני המשפחה אליהם הוא נמשך לבלות איתו זמן.
 כל מה שגורם לילד להרגיש נוח, תמיכה בטיפוח שלו, שמעניק

 רמזי שייכות, כל זה יעזור לו, בסופו של דבר, להרחיב את
 השייכות גם כלפיכם, ההורים.

 
 אני חוזרת על דבריי - תנו לו זמן. לעולם לא אוכל להדגיש זאת

 מספיק. אין זו בעיה, או אתגר, או עניין שיכול להיפתר תוך תקופת
 זמן קצרה.

 
 אל תכריחו את ילדכם להיות מעורבים בדברים שאתם נהנים

 מהם. אולי אתם משפחה חובבת סקי, ובאמת אתם רוצים לגלוש
 בהרים כל הזמן. זה נהדר. אבל אולי ילדכם מעולם לא התנסה

 בספורט בטבע. אולי הוא פשוט ילד שאינו אתלטי במיוחד מטבעו.
 אולי הוא לא עשה סקי מימיו. לעמוד על הר מושלג יכול להיות די

 מפחיד עבורו. אולי הוא מעולם לא היה בקרבת שלג. אם הילד
 זקוק לכך, שבו איתו בבקתה ביציאה הראשונה להרים, ואז

 תמשיכו אם אפשר. אולי יתאים לילד לגלוש במזחלת במקום סקי.
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 פרק 9: משייכות להיקשרות

 זה ממש לא משנה, אני משתמשת בסקי רק כדוגמא.
 יש אלפי דברים שאתם עושים שהילד המאומץ לא אוהב.

 מוסיקה, אמנות, קריאה… מי יודע? זה בסדר. אתם יודעים, הם
 מי שהם. אולי, עם הזמן, הם יתאימו את עצמם לדברים שאתם

 אוהבים. אבל כאן טמונה הזדמנות עבורכם לצמוח, ולהתאים
 את עצמכם לדברים שהילד אוהב, ובכך להביא משהו חדש

 לתוך חייכם.
 

  
 ציפיות ומציאות

 אל  תצפו מילדכם להרגיש שייכים. אתם יודעים - הם מעולם לא
 השתייכו לשום מקום. מדובר בתהליך התפתחותי, לא פתאומי.

 חזרו לעיין בהיררכית הצרכים שתיאר מסלואו. על הילד המאומץ
 להתחיל הכל מחדש, מלמטה. האם אני בטוח בבית זה? האם אני

 לבוש היטב? האם אני ניזון היטב? האם יש לי מקום לישון? ורק
 כשהם משוכנעים שהתשובה לשאלות אלה היא חיובית וקבועה,
 הם יוכלו להמשיך לשלב הבחינה הבא: האם אני מוגן? האם אני

  עלול להיפגע כאן? האם אני עלול לעבור מכאן?
 אם גם שאלות אלו נחוות אצל הילד באופן חיובי ועקבי, רק אז הוא
 יכול להתקדם לעבר השתייכות. זהו תהליך של צעד אחר צעד (אך

 לא תמיד באופן לינארי).
 

 אם נסכם את כל המידע עליו דיברנו עד עתה, אני ממש מקווה
 שתראו בהיקשרות תהליך המתחיל בהרגשת בטחון (פיזי

 בתחילה) להרגשת בטחון ויציבות; לידיעה שיש מענה לצרכים
 שלהם, ומכאן הלאה לעבר השתייכות ומכאן להיקשרות, בכל

 דרך שבה תרצו להגדיר אותה.
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 פרק 9: משייכות להיקשרות

 תרגול שהוצע בפרק - רישמו
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 פרק 9: משייכות להיקשרות

 תמצית מתוך הספרון
 

 
 

 

 הדגשים שלכם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  אימוץ - הקורס המלא בוידאו קישור
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