
1 
 

 פחדים של ילדים ותפקידם של ההורים

ביניהן  תקופת הקורונה המתמשכת מעוררת תחושות רבות ושונות בקרב ילדים ומבוגרים, 

בחיינו בתקופה זו חוויה של פחד  בלבול, ייאוש, זעם, חוסר אונים ועוד. בולטת במיוחד 

 הדבקה בנגיף ותוצאותיה.  הותחושת איום מתמשכת מפני 

לשתף אתכם בכמה עקרונות מנחים מתוך ספרם של    תמבקש יברוח התקופה ואתגריה, אנ

, 'פחדים של ילדים', המתייחסים לתופעה זו בקרב ילדים ובעיקר  חיים עומר ואלי ליבוביץ'

 בעיתות שכאלה.  משמעותיים בחייהםדיהם של המבוגרים הילתפק

 אז מה זה בכלל 'חרדה'? 

. לכל הורה  חוויות חרדה הן חלק מההתפתחות הטבעית של כל ילדראשית, חשוב לציין כי 

מוכרים במידה כזו או אחרת פחדים סביב פרידה בבקרים מדמות אהובה ונוסכת ביטחון, 

מצא רגש הפחד, שהוא רגש  בבסיס החרדה נועוד.  מדיבור מול הכיתהפחדים מהחושך, 

טבעי בתגובה לסכנה ממשית ומיידית. אולם כמו כל מערכת התראה, גם זו לעיתים "מזייפת"  

החרדה מתבטאת באופן שאינו תואם את עוצמת  אז  ומייצרת תגובה מוקצנת של הפחד.

  ו של הילד הן  ב ומכריע בחייית לגורם יצות והופכומשתרש אליהת ותגובהכשו הסיכון הממשי

 . הנדרש מהילד ת את המציאות ואת התפקודותואמ ןאינכיוון שהן  ה נפשיתהפרעת לוהופכ

הן  אלו ו מכלל הילדים 10-15%כאצל  יםמופיע הפרעת חרדהפחדים נורמטיביים שהופכים ל

 גיל הילדות.  השכיחות ביותר ב ההפרעות הנפשיות 

ויש צורך בסיוע מקצועי   המעצמ  ףלא תחלו יאאו עיקשת במיוחד ה הקשכשהחרדה היא  

 שפעמים רבות מביא לשיפור במצב. 

 ילד כשהילד נתון בחרדה? -מה קורה לקשר הורה

,  אצל ילדים .הבדל מהותי בין בעיות החרדה של ילדים לאלו של מבוגרים נו ישכדאי לזכור כי 

ה אינן דבר המתפתח ומתקיים אך ורק  בעיות החרד הזקוקים באופן טבעי לתמיכה ולהגנה, 

הם הסביבה שההורים  ווןבתוככי נפשם והן כוללות מלבד הילד עצמו גם את הוריו. כי

העוטפת את בעיית   המהותגם את ההגנה הם לו הגורם שאמור לספק של הילד ו הטבעית

  החרדה ומגדירה את תנאי קיומה. ילד החש חרדה נדחף לחיק הוריו ומבקש הגנה והקלה 

 תגובות ההורים הן חלק מהותי מתמונת הבעיהו

יכולות לסייע , ותגובותיהם תמיד בזיקה להוריוכלומר בעיית החרדה של הילד מתקיימת 

 .  הבעיה  לגרום להחרפתלחילופין להתמודדות מוצלחת או 

  הורה הת עזראת אינו מוכן להתמודד עם הבעיה אלא רק מבקש עצמו במקרים רבים הילד 

דים המעוניינים בשינוי  י. אז ההורים הם היחמצבים בהם החרדה מתעוררתהכדי להימנע מב

 ובפתרון למצב. 

 ? ומה אז תפקידו של ההורה

בצורה   חשוב שיפעלבלחץ רגשי רב אף הוא כעת נתון ה , הילד פונה במצוקתו אל ההורהכש

  :ולא מגוננתתומכת 

ההורה הוא האחראי לתפקוד והילד מקבל את ההגנה שהוא זקוק לה   ,בעמדה המגוננת

ניתן להמחיש זאת   באופן פסיבי. זו תגובה המתאימה למצב של סכנה מיידית ומוחשית.

"אני עומד לפניך! אני   , כאילו מסמן לוההורה חוצץ בגופו בין הילד לבין הסכנה ה שבהתמונכ

 . א תיפגע!"מוודא שאתה ל
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ההורה מאפשר לילדו לאסוף כוחות בכדי להתחיל להתמודד באופן הדרגתי   בעמדה התומכת

הורה העומד מאחורי הילד או לצדו, דוחף  במצב כזה התמונה היא של  ועצמאי עם הבעיה.

"אני מאחוריך,   , ומעביר לו את המסרבעדינות ותומך פחות ופחות עד שהילד מבצע בעצמו

 . כוחות עצמך"אך אתה תתקדם ב 

העמדות, להרפות מהעמדה המגוננת  ך עם ילדים חרדים קשה במיוחד להורה לאזן בין א

 : ילד דינמיקה שזה מהלכה-ולבחור בעמדה התומכת ולרוב נוצרת בקשר הורה

ההורה חש צורך להגן על  ←הילד מחפש הגנה בחיק ההורה←עולה של הילד  החרדה 

הילד דורש עוד ועוד  ←אינה מספקת את הילד כיוון שמהות החרדה לא נפתרה ההגנה←ילדו

ההורה  ←הגנה מפני המציאות או עוד מילוי של החסר בתפקוד(דרישות מההורה )עוד  

החזרה לתפקוד עצמאי נדמית פחות  ←המגונן נענה ומרחיק את דרישות התפקוד מהילד

 . ים אותו כבלתי נמנעההורה וילדו מתרגלים למצב ורואעד שופחות אפשרית 

הגבול האישי המגדיר את  ההורה המגונן שם את עצמו במקומו של הילד ופועל במקומו כש

נגישות ההורה עבור הילד מטושטש ונשחק. אז גם מבחינה רגשית החרדה של הילד מציפה  

הופכות  מגיב באימפולסיביות בכדי להפסיקה. חרדת הילד ותגובות ההורה , שאת ההורה

חרדת הילד מפעילה את ההורה ופעולות ההורה   –ברית החרדות ונוצרת בזו  כרוכות זו

ילדים נבהלים כשהוריהם מבוהלים והם גם לומדים מהוריהם ממה . הרי מחזקות את החרדה

 החרדה של ההורה היא סימן לכך שיש סיבה טובה לפחד.  וראוי לפחד, 

 אז איך מפסיקים את המעגל הזה?  

 איך עוברים מעמדה מגוננת לעמדה תומכת?

או לקבל עזרה  עם המציאות נכונותו של הילד לנסות ולהתמודד שחשוב שההורה יבין ויזכור 

  פסיק למלא את כל התפקידים במקומוי , ובייחוד ההורה, רק כאשר הסביבהתתפתח 

רק  האחריות תעבור בהדרגה אל הילד,  .)במיוחד תפקידי ההרגעה כ'זרוע המבצעת'(

 . בעצמו עם קשייו כשתהיה לו תחושה שאין לו ברירה אלא לנסות ולהתמודד

חוץ מהבחירה הפנימית של ההורה לסגת מהעמדה המגוננת עליו להחזיק בעמדה תומכת  

 רכיבים: המכילה שני 

סבלו של הילד, הושטת נחמה ועידוד תוך הימנעות מעמדה   קבלה והכלה של , כלומרתמיכה

  .מאשימה

הובלה למצב בו היכולות של הילד יבואו לידי ביטוי, מבלי לוותר על  , שמשמעה דרישה

 . דרישות התפקוד

 ואז החרדה תעבור? 

לגורם המעורר חרדה תוביל  מתמשכת חשיפה של הסובלים מחרדה ' תסריט האימיםב'

ת. עקב כך הם מגנים על עצמם )במה  וגוברת עד להתמוטטות נפשית/גופנילאימה הולכת 

ממפגש עם אותו גורם ולעיתים   הימנעותשנראה אינטואיטיבית כבחירה הגיונית( באמצעות 

 ההימנעות אף מוכללת וגורמת לפגיעה נרחבת ומקיפה בתפקוד הכללי.  

אלא  ומתגבר בהדרגה(  )הולךחרדה אינו לינארי ההתקף מהלכו של מחקרים הלפי אלא ש

 מתחיל לרדת מעצמו בשל מנגנוני בקרה פיסיולוגיים. -אזעולה עד רמה מסוימת וכלומר גלי, 

  בשל מנגנון ההימנעות האנשים החרדתיים אינם מכירים את הטבע הגלי של תגובת החרדה

  וממשיך לתפוס ולצפות לתגובה בעלת אופי ליניארי. ההתמודדות עם דרישות המציאות, תוך
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תנסות ולהכיר בכך שגם תחת קבלה של תמיכה וליווי מאפשרת לילד ולמבוגר החרדתי לה

 חשיפה למצב המאיים כעבור פרק זמן כלשהו נוצרת גם תגובה של רגיעה והסתגלות. 

 אז מה עושים, תכל'ס?

בלתי נמנע   ואהרגשי איום וסבל של הילד עם חוויות של  המגע  מכירים בכך ש –קודם כל 

)העמדה המגוננת( יש לספק לילד   ןעל כן במקום לנסות להעלימו ופוגע בהתפתחות וואינ

 להתמודד עם הקושי ולהסתגל אליו )העמדה התומכת(.  וחוויות של חוסן ולחזק את יכולת

על חוויות  גם  השליטה שלנו באיום הממשי מוגבלת, ויש לנו מעט מאוד השפעה שכיוון 

  , שהם לרוב אינםהרגשילהפחתת המתח  שלא להתמקד בניסיונותעדיף    החרדה עצמן

ולכוון אותו לעשייה פעילה  שלו לארגן את הילד החרד, לתעל את תגובות המתח  אלא, יםיעיל

 , בבית ומחוצה לו. ככל האפשר  רבה ומשמעותית

הערעור של שגרת חיי   בולטים במיוחדהקורונה מגיפת עם המתמשכת בהתמודדות 

ואלו   הרחב ושל מסגרות התפקוד הרגילות והחברתי הבינאישי מרקםהמשפחה, של ה

המאמצים צריכים להיות מכוונים  , על כן פגיעה התפתחותית משמעותיתעלולים לגרום ל

 רציפויות:  שלושלשמירה על 

ידיהם  הרציפות התפקודית מתקיימת כשהילד, המשפחה וביה"ס ממשיכים למלא את תפק

    , וזו אחת הסיבות המהותיות להיאחזות בלמידה, גם מרחוק.  ותקטיעההשיבושים ולמרות 

)בזכות  נשמרת, גם כתלמיד  ילדמתקיימת כשתודעת הזהות הנמשכת של הרציפות הזהות 

שרונותיו הטבעיים של הילד, מעבר לתופעות  ישימור כמתוך המכוונות לוגם המשך הלמידה( 

 ח תחומי העניין הטבעיים שלו )תחביבים, לדוגמא(.  באמצעות טיפו החרדה

מחובר באורח רציף לאנשים שהיו   ילד ממשיך להיותמתקיימת כשה הרציפות הבין אישית

, ביניהם משפחה,  משמעותיים בשבילו בעבר ושעשויים להיות משמעותיים לו בהווה ובעתיד

 . חברים והדמויות החינוכיות המלוות אותו

תמונת העתיד ולמצוא  את מבוגר תהיה תמיד גם להחזיק עבור הילד תפקידו של ההורה כ

והרגעים   בתוכו את התקווה והידיעה שמציאות חיינו משתנה וחולפת וכי המצב הנוכחי

הקשים שהוא מזמן עתידים להסתיים ולהפוך למחר שתהיה בו שגרת חיים מאוזנת יותר, או  

סגולה מיוחדת היא באדם,  " –ת" "האדם מחפש משמעו כפי שכותב ויקטור פרנקל בספרו 

שאין הוא יכול להתקיים אלא אם כן הוא צופה אל העתיד. זה מקור ישעו ברגעים הקשים  

   .ביותר של קיומו, אם כי יש שהוא צריך לאלץ את רוחו שייטול עליו משימה זו"


