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 )כתבה וערכה:מיכל שוורצגורן( פחדים אצל ילדים

 

ישנם מצבי חיים שונים המעוררים פחד אצל ילדים. ישנם מצבים קיצוניים של פיגועים, תאונות ומקרי מוות 

 כלב משוטט, ילד מאיים, מורה מפחידה, חושך, רעש מוזר וכד'.שונים, ויש מצבים נורמטיביים יותר כמו 

שים לבטא ולהגדיר את תחושותיהם, דבר שיכול להעצים את תחושת חוסר האונים ילדים צעירים יותר מתק

והחשש.  ילדים גדולים יותר גם לא תמיד יודעים להגדיר ולזהות את תחושותיהם, אך הם מבינים יותר  

 ועל כן חוששים יותר.   –משמעויות של ארועים 

 

וי והסמוי שהילדים קולטים מההורים. )וזה הרבה מתגובות הילדים, קשורות לתגובות ההורים ולמסר הגל

 לא רק פחדים...(.  –נכון כלפי כל דבר 

 לכן, חשוב שאנו, ההורים, ננסה לשדר רוגע וקבלה וניצור אווירה מאפשרת לדיבור ושיחה.

 

 קבלת הפחד: - 1צעד 

ם לבוא מראש על מנת לאפשר לילד לעבד ולגעת בתחושותיו, יש ליצור אווירה מאפשרת. אנו כהורים צריכי

 אין דבר כזה" מומלץ ביותר!(-הספר "דרקון –בגישה שיש דבר כזה פחד וזה בסדר גמור. )מי שלא קרא 

לא עוזרות. ילד לא  –זה בכלל לא מפחיד!"  –אמירות כמו: "ממה אתה מפחד בכלל?" או "אין לך מה לפחד 

 מד להיזהר מלהרגיש כך.יפסיק לפחד בזכות אמירות אלו, אלא רק ידחיק יותר את רגשותיו ויל

אמירות בסגנון: "זה באמת מאד מפחיד" או אמירות משקפות: "ראית כלב וזה מאד הפחיד אותך" או 

אלו אמירות אשר בעזרתן אנחנו מתווכים וממללים  –"המחשבה שמחבל יכנס לתוך הבית מפחידה אותך" 

בלי  –ותו ולא שופטים את תחושותיו )מלשון מילה( לילד את רגשותיו ומעבירים לו מסר שאנחנו מבינים א

 להיכנס לפרשנות של מבוגרים אם זה בסדר או לא בסדר, מתאים או לא מתאים. 

 נירמול הרגש: – 2צעד 

 מתחבר לסעיף הקודם.

 חשוב לא לשפוט את רגשותיו של הילד ולתת להן לגיטימציה. 

 מפיגועים" וכד'.  חשוב שגם אנחנו ההורים נשתף את הילדים ברגשותינו: "גם אני חושש

 

 

 –זה לא קשור להיותו ילד  –הרגש הוא רגש טבעי, הרגש הוא נורמלי. מה שלא נורמלי זה המצב, האירוע. לכן 

 אלא גם אנחנו המבוגרים חשים כך לפעמים. כך הילד ירגיש שרגשותיו נורמליים ולא חריגים.
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 היכרות עם הפחד:  - 3צעד 

 לא ברור."הפחד" הוא בדרך כלל מושג מופשט ו

 צריך לעזור לילד להמשיג את הדבר ממנו הוא פוחד ואת התחושה שזה יוצר.

אפשר להתחיל בצורה הפשוטה של שאלה: "ממה אתה מפחד?". תתפלאו לגלות שרוב הילדים לא ממש 

 ...יודעים אפילו ממה הם מפחדים.

אבל חשוב  –אפשר ליצור לנסות לעזור לילד להבין ממה הוא מפחד. אפשר להכין רשימה, אפשר לצייר, 

  ממה בעצם אני מפחד??? -שהילד יעשה עם עצמו תהליך בירור

כיצד הפחד נראה? איפה מרגישים את זה בגוף? איך  -אפשר לפתח את המחשבה, קצת כמו בדמיון מודרך,  ל 

 תמיד, במצבים מסויימים?  –זה מרגיש? מתי מרגישים את זה 

 טוב יותר עם מה אנחנו אמורים להתמודד.ברגע שדברים ברורים יותר, יודעים  

 אז מה עושים? – 4צעד 

זה החלק הפרקטי. אבל צריך להיזהר לא להיות יותר מדי פרקטיים. צריך להיות רגישים ולראות מתי הילד 

 זה יכול לקחת קצת זמן!( –מוכן לעבור לשלב הפרקטי. )לגברים שבינינו 

כוחות של האדם, זיהוי והסתמכות על הגישה מתמקדת באני מאד אוהבת ומאד מאמינה בגישת הכוחות. 

אבי התמודדות שלו, ביכולות שלו, כאשר המטרה היא חיזוק האדם וקידומו. זאת בניגוד להתמקדות במש

 בקשיים, בפתולוגיה ובמצוקה.

 לילדים יש בדרך כלל יכולות טובה להתמודד עם מצבי חיים מורכבים ולצאת מהם מחוזקים.

אין פה נוסחה. כל ילד עם כוחותיו, עם האווירה בה הוא הגדל, עם הנסיונות שהוא הספיק להתנסות בהם 

 הדבק" מילד לילד.–כי לא ניתן לעשות "גזור  –וכו'., על כן, חשוב לפעול כל פעם כאילו זה הילד היחיד בעולם 

 המושגים שכדאי להשתמש בהם הם מושגים של התמודדות ועזרה.

 ב לשאול את הילד: מה לדעתך יוכל לעזור לך להתגבר?שאלה שחשו

ילדים מביאים כל מיני רעיונות. לפעמים קשה להם לענות, ואז כדאי להציע מספר אפשרויות. גם כאן, חשוב 

צריך לזכור שאם זה מה  גם אם הוא לא מעשי או נראה לנו, המבוגרים, כמטופש. –לא לפסול אף רעיון 

זה מעצים אותו  –ברגע שילד מציע כיצד להתגבר ולהתמודד  ים לו נראה לו נכון.זה מה שמתא –מעלה שהילד 

 ואת יכולותו לעזור לעצמו בכוחותיו הוא.

אפשר לעשות רשימה של הרעיונות שעולים ואז לנסות להתמקד בכמה רעיונות מסויימים. כדאי למיין מה 

שיש רעיונות טובים, אך  –ביר את זה לילד לא לבנות על רעיונות לא ישימים. אפשר גם להס –מעשי ומה לא 

 קשים לביצוע.
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 אפשר לתכנן מראש מה הילד יכול לעשות כדי לקדם את המענה ומה אנחנו יכולים לסייע לו. 

כדאי להכין את הילד לכך שמתחילים לבצע את הרעיון, אך יכול להיות שכעבור זמן מה נראה שהרעיון לא 

 במצב כזה אפשר לעבור לפריטים אחרים מהרשימה. מצליח או קשה מדי וזה בסדר!

מה לאחר שמתחילים, כדאי לעשות "מעקב אחר ביצוע ההחלטות" ולבדוק עם הילד כעבור מספר ימים 

 המצב, מה דעתו על הרעיונות שהציע, מה הולך ומה לא, מה ניתן להמשיך ומה דורש שינוי וכו'...

 חיזוקים, חיבוקים ועוד חיזוקים: – 5צעד 

 ניתן לראות הטבה מסויימת בסימפטומים של הפחד כעבור מספר ימים.  –דרך כלל ב

בשלב זה, כדאי לשקף לילד את השינוי שאנחנו רואים, לעשות את הקשר בין הרעיונות שהציע, מה שעשה 

ם והשינוי במצב. הדבר יחזק אותו ואת המסר כי הכוחות לריפוי טמונים בו, ואנחנו רק עזרנו לו להוציא אות

 אל הפועל.

 גם אם זה בא לידי ביטוי בצעדים קטנים. –חשוב מאד לחזק את הילד ואת ההתגברות וההתמודדות שלו 

יש לזכור שחוויה חיובית מהתמודדות הנוכחית, יכולה לסייע רבות בהתמודדות הבאה, שכפי הנראה, תגיע 

 מתישהו.

 נקודות תורפה:

 לכל כלל יש יוצאים מן הכלל......

 התהליך הנ"ל לא יוביל להקלה ולא לשינוי במצבו של הילד.צוניים, במצבים קי

כדאי  –במידה והסימפטומים ממשיכים ו/או מחמירים, כדאי לפנות לייעוץ נוסף. אם הילד בגיל המתאים 

 ואף מומלץ להתייעץ עם פסיכולוגים מהשפ"י אשר עובדים בגנים ובבתי הספר. 

ולא תמיד יש לנו את  –כזה עם ילד דורש הרבה אנרגיה ויכולת הכלה  גם לנו קשה. לעבור תהליך –ועוד משהו 

זה... חשוב שגם אנחנו נהיה קשובים לעצמנו ונדע מתי גם אנחנו זקוקים לעזרה, על מנת שנוכל להמשיך 

 ולעזור לילדינו.

 

 שיהיה בהצלחה ובקלות....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


