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בעיות רגשיות אצל ילדים /חוברת להורים!

!
!כותבו וערכו: ארם צייג, שרון חסיד אדמוני! !

מבוא:!
התפתחות רגשית אצל פעוטות וילדים:!

בשלוש השנים הראשונות לחיי הפעוט נבנים ומתעצבים התשתית 
לאישיותו, הבסיס לתפיסתו העצמית והמודל הראשוני לאופן יצירת קשרים 

בין-אישיים.!
אחד המרכיבים הראשונים הוא התקשורת של הפעוט עם הסביבה, תקשורת זו 

נובעת מהצורך של הפעוט באהבה, קשר רגשי, ביטחון והגנה.!
בזכות מרכיבים אילו ועל בסיסם מפתח הפעוט את ההגדרה העצמית שלו, את 
הפרדה אישית שלו, תפיסת ה"אני " הולכת ומתגבשת, והרצון באוטונומיה .!

השלב הראשון בין הגילאים 0-3, מהווה תהליך מואץ של התפתחות אצל ילדים 
הן מבחינה פיזית והן מבחינה קוגניטיבית (מחשבה,תפיסה, הבנה, הסקת 

מסקנות יצירתיות וכו') , וכן בד בבד מתחילה ההתפתחות רגשית.!
שלב זה לומד הפעוט את סביבתו, ומתחיל תהליך החיברות הראשון, תהליך 
ההגדרה העצמית ולימדת הסביבה נעשה על ידי בדיקה חוזרת ונשנית של 
גבולות אשר מציבה מולו הסמכות ההורית /המחנכת, וכך לומד הפעוט את 

כללי החברה וכיצד עליו לנהוג .!
התפתחות המודעות לעצמי קשורה להתפתחות הקוגניטיבית, הפעוט משתמש 
במילה "אני" בגיל שנתיים לערך ומתחיל להתעקש על רצונותיו, כאשר בגיל 3 
מעצם הבנת הפעוט כי בני האדם מבצעי פעולות עצמאיים , נוצרים מאבקי 

!הרצון.!
שינויים רגשיים בילדות:!

מבחינה רגשית חווה תינוק בינקותו רגשות בסיסים כגון: פחד, כעס, שמחה 
והפתעה. בסביבות גיל  שלוש מתפתחים רגשות חדשים  בעקבות המודעות 

העצמית, ביניהם גאווה, בושה, הערכה עצמית וכו'.!
התפתחות רגשות אילו  חלה בעקבות היכולת להבחין בין העצמי לאחרים, 
ולכן ניתן לראות התפתחות של  רגשות נוספים  כגון:התנגדות, התרסה ואהבה 

!בגיל זה.!
גיל גן:!

בסביבות גיל שלוש וחצי, ארבע (גיל הגן), מתחיל שלב הויסות הרגשי היכולת 
לשלוט בהבעת הרגשות ולכוונה,כולל היכולת להיות מונחה על ידי התנסויות 
רגשיות. בשלב זה מתחילה להתפתח היכולת לאיפוק רגשי כאשר נדרש, ומנגד 
התלהבות  ופעולה מתוך הדחף , היכולת להסתגל למצבים שונים אילו 

מתאפשרת כיוון שנוצרת גמישות רגשית ("גמישות האגו" ).!



בשלב זה יכולת להתנהג באופן יעיל כאשר הילד חווה תסכול, ובקשת עזרה 
מתרחבת, הילד מסוגל לדחות סיפוקים, ולוותר על גמול מיידי כדי לזכות בגמול 

מוצלח יותר מאוחר יותר.!
ילדי הגן מודעים יותר לכללי ההתנהגות ומפנימים אותם, מרגע בו הופנמו 
כללים אילו יפעל הילד על פי כללים אילו גם ללא נוכחות מבוגר.הפנמה זו 
מגשרת בין וויסות על ידי אחרים לוויסות עצמי (זהו הבסיס למוסריות). תהליך 
רגשי זה מוביל להיווצרותם של גאווה ורגשות אשמה אמיתיים.(רגשות אילו 
שונים מרגשות הגאווה ובושה שחווים פעוטות). רגשות אילו אינם מופיעים 
בשל שבח/ נזיפה של ההורים ,אלא משום שהילדים יודעים שפעלו כראוי או 

!שלא, רגשות אילו נוצרים מאי עמידה בכללים המופנמים.!
גיל בית ספר:!

ילד מוגדר ככשיר חברתית אם הוא מצליח לקיים יחסי גומלין עם בני גילו, כך 
הוא משתייך אל קבוצת השווים לו.!

בתקופת בית הספר נוצרות חברויות נאמנות , חברויות קרובות ואישיות, בשלב 
זה נוצרות רשתות של חברויות , זו קבוצת חברים יציבה. לילד נוצרת תחושה 
ברורה של זהות , בשלב זה מבחינים בין אילו  השייכים אל הקבוצה ואילו 
שאינם, קבוצות הבנים בדרך כלל גדולות יותר,ואילו קבוצות הבנות- 

אינטימיות יותר.!
על בסיס זה נוצרות בעיות רגשיות רבות כיוון שהמעמד החברתי מחלק את 
הילדים לאילו המקובלים ואחרים שאינם מקובלים על ידי קבוצת השווים (ילד 

דחוי יכול להיות תוקפן , ילד זנוח יכול להיות כנוע/ קורבן).!
!הבעיות הרגשיות יכולות להופיע בכל שלב בתהליך ההתפתחות של הילד.!

!2 !
הרפואה הסינית אשר מתייחסת אל הגוף והנפש כיחידה שלמה  אינה מפרידה 
בין ההתפתחות הפיזית של הפעוט/ילד להתפתחות הקוגניטיבית והרגשית  

!שלו.!
רפואה סינית על "קצה המחט":!

 הרפואה הסינית התייחסה אל שלבי ההתפתחות של האדם על פי חמש 
הפאזות (חמישה אלמנטים):!
 עץ, אש, אדמה, מתכת ומים.!

הסינים של העת העתיקה "חקרו" אחר הטבע סביבם , ומתוך התבוננות אחר 
התנועה של הטבע הם הסיקו על מערכות הגוף, על תהליכי התפתחות וכן על 

היבטים נפשיים של האדם.!
כאשר התבוננו על העץ (לדוגמה), הם לא ראו  רק גזע על עליו, אלא ראו בו את 
כוח הפריצה של החיים, את יכולת ההיוולדות, הנץ ניצנים, בוהק צעירותם של 
העלים בתקופת האביב וכו'.העץ ייצג את תחילת החיים, והדהד עם תקופת 
הילדות של האדם, שלב בו הכוח הפורץ חזק, הגוף גדל וצומח באופן 
אינטנסיבי, תהליך ההתפתחות במלוא עוצמתו בכל הרבדים הפיזיולוגים 

המנטלים והנפשיים.!
חלוקה זו לחמישה אלמנטים יוחסה הן לגוף מבחינה פיזית וכן לרמה 

!הרגשית/מנטלית.!



!! מעגלי 7-8 השנים
הסינים התייחסו למעגלי 7-8 שנים של התפתחות בני אנוש, (בנות 7 שנים, 
בנים 8 שנים) כל מעגל מהווה שלב התפתחותי בכל הרמות הנפשיות והפיזיות 

כאחד.!
!בחוברת זו נתייחס לשני המעגלים הראשונים בלבד.!

0-7/8 השנים הראשונות הן השנים הקשורות אל תקופת העץ בחייו של 
הילד/ה, תהליך של צמיחה מואצת, התפתחות פיזיולוגית מהירה הנראית לעין 
באופן מיידי, וכך מבחינה רגשית, ההיבט הרגשי חשוף מאד אצל ילדים ואינו 
עומד מאחורי חומות מעכבות, חיבור בין הגוף לנפש מאפשר לראות בגיל זה 
כיצד ההיבטים הנפשיים מעצם היותם חשופים כל כך,משפיעים באופן ישיר על 
מצבו הפיזי של הילד/ה.בשלב זה, כיוון שהאיבר המהדהד עם פאזת העץ הוא 
הכבד, נראה פעמים רבות סימפטומים הקשורים לאיבר זה ולתנועה של העץ 

מבחינת אנרגטית (אין הכוונה לבעיה פיזית בכבד).!
7/8-14/16 השלב השני קשור  בחיי הנער/ה מהדהד עם פאזת האש, שלב זה 
הוא מעבר מן הילדות אל הנערות, השיניים מתחלפות הגוף חזק ובשיא 
התפתחותו ומתחילה ההתפתחות ההורמונאלית (הכליות מבחינה סינית 
בשיא השפע שלהן והן מאפשרות הבשלה הורמונאלית) מבחינה רגשית נפשית 
בשלב זה מתעצבת אישיותו של הנער/ה, כאשר ההתפתחות בשיאה גם ברמה 
הרגשית וכן ברמה ההורמונאלית קיים חום רב אשר מלווה את התהליך, אך 

!!!!!לעיתים יכול להפוך חום זה לפתולוגי (לצאת מאיזון). !
!3

הרובד הרגשי ב"עיניים סיניות":!
ברפואה הסינית הגוף והנפש שלובים זה בזה. פעמים רבות ניתן לראות אצל 
ילדים תופעות פיזיות (דלקות אוזניים חוזרות, נזלת כרונית, אסטמה, כאבי בטן 
וכו') אשר הגורם לתופעה הינו ברובד הרגשי,ולכן ריפוי הרובד הרגשי חשוב 
בריפוי המערכת כולה. כאשר הנפש מאוזנת היא מאזנת את הגוף כולו ולהפך.!

בתהליך הטיפול במידה ולא אוזן ההיבט הרגשי תחזור הבעיה בצורה שונה 
!שוב ושוב עד לאיזון ברמה זו.!

אצל ילדים המערכת הרגשית חשופה מאד, הם עדין לא עוטים חומות מעכבות 
ולכן מרבית המקרים של חוסר איזון של פעוטות וילדים קטנים  הבסיס להן 

הוא רגשי, והמופעים הפיזיים הם תגובה למצבם הרגשי.!
 מעצם היותם חשופים רגשית ניתן לעמוד על מצבם הרגשי באופן מדויק וכך  
לטפל בפשטות ,שינוי יחול במרבית המקרים מהר למדי (בניגוד לטיפול רגשי של 
מבוגרים המורכב עקב מערכת ההדחקות שפותחו עם השנים) .* כאשר חל שינוי 
בעקבות הטיפול אך הבעיה או סימפטום אחר חוזרים שוב ושוב יש לבדוק גורם חיצוני המשפיע על הילד, כמו מתח 

!בגן, אחים וכו' !
העץ ותנועת הרגשות:!

כפי שתואר לעיל תקופה זו של ילדות מאופיינית בתפיסה סינית כתקופה של 
צמיחה -פאזת העץ, כשם שעליו של העץ קשובים לתנועת הרוח , (אם הרוח 
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עדינה נעים העלים בתנועות עדינות קטנות כמעט בלתי נראות (אך תמיד 
קיימת תנועה כלשהיא), אם הרוח סוערת ינועו כל ענפיו של העץ), כך גם 
הרגשות, שינוי רגשי חל הן אצל מבוגרים והן אצל ילדים באופן מתמיד, אך עקב 
הדינאמיות הרבה אצל ילדים , הצמיחה המהירה והאינטנסיבית , מצבם 
הרגשי אינו יציב והם נעים כמטוטלת , דינמיות זו של רגש משפיעה במהירות 

!על החלק הפיזי, והגוף כולו עלול לצאת מאיזון בקלות יחסית.!
 הרובד הרגשי בראי חמש הפאזות (אלמנטים) !

פאזת העץ: !
פאזת העץ בתפיסה הסינית מאופיינת על ידי תנועה מתמדת, תנועת הצמיחה 
הבלתי פוסקת של העץ, תנועת הרוח המניעה את עלי העץ, הכוח הפורץ ודוחף 
קדימה, כשם שהנבט הקטן הטמון הוא מהווה חזון של הפרי שיגדל לימים ,כך 
פאזת העץ חובקת בתוכה את היכולת לחזות רעיונות עתידיים, יצירתיות, 
שובבות של ילד וכו'. האיבר המאופיין עם פאזה זו על פי התפיסה הסינית הוא 

הכבד.!
 רגשות אשר טבעם לעלות, לחלוף, להתעצם, לשחוח או להשתנות מאופיינים 
עם פאזה זו ועם איבר הכבד  בשל הקשר שלהן עם תנועה ושינוי מתמיד, לכן 
העץ מהווה ציר מרכזי באיזון הרובד הרגשי. בעיות אשר יכולות להיות ביטוי 
לחוסר איזון של פאזת העץ :כעסים, טמפר טנטרום- התקפי זעם (טמפר-מזג, 
טנטרום-להבה), תסכולים, אי שקט, שינה לא רציפה וגם מאפיינים פיזיים כמו: 

נזלת, שיעול, אסטמה, קוצר נשימה, דלקות אוזניים וכו'.!
הכבד  סובל פעמים רבות מעודף, ופעמים רבות מתלווה חום אשר מגביר את 
חוסר האיזון, כאשר נוסף חום התופעות אשר נצפה ברמה הרגשית הן: 
פעלתנות יתר, קושי להירדם, שינה לא רציפה, אלימות , טמפר טנטרום, כעס, 

חוסר ריכוז וכו'.!
פעמים רבות כאשר נמשכות תופעות אילו לאורך זמן רב, ניתן לראות כי ישנה 

!"רוח פנימית" ברקע (הרחבה על רוח בהמשך).!
פאזת האש:!

 האש בתפיסה הסינית קשורה להתרחבות, לחום, לשפע לבשלות (כשם 
הפירות מגיעים לשיא בשלותם בקיץ)  כך גם אצל האדם מבטאת האש שיא של 
בשלות או הבשלה, האש אמונה על התקשורת ,יכולת הדיבור , קשר 
עין,היכולת לתקשר עם הסביבה הולכת ונבנית בשנים הראשונות של  
תינוק/הילד , תחילה יוצר קשר עם הוריו/הדמות המטפלת ,תקשורת זו מהווה 
מרכיב חשוב בביטחון אשר רוכש הילד. אנרגיה זו של פאזת האש הולכת 
ומתפתחת בשלב מאוחר, גלאי בית הספר כאשר הנושא עימו מתמודד הילד/ה 
הוא ההיבט החברתי וההגדרה העצמית אל מול קבוצת השווים לו , ואחר כך 
שוב תופסת פאזה זו של אש משמעות בתקופת הבגרות המינית והשינויים 

ההורמונאליים אשר חלים בשלב זה.!
בגיל הרך נראה חוסר איזון בפאזת האש בעיקר בהפרעות תקשורת למיניהן.!

דיבור מתוך  התעוררויות חוזרות ונשנות במהלך הלילה,  בעיות שינה (
שינה,חלומות רעים וכו') אשר באבחנה הסינית נקשרות לחוסר איזון של פאזת 
האש, אך בילדים בעיות שינה במקרים רבים מבטאות בעיה אחרת שבאה לידי 
ביטוי בזמן השינה, גזים וכאבי בטן בינקות, צמיחת שיניים, ליחה המפריעה 
בזמן שכיבה, שיעול, קוצר נשימה, הפסקות נשימה בעקבות אדנואידים 



מוגדלים, כל אילו ובעיות נוספות משבשות את השינה אצל ילדים אך אינם 
!!!ביטוי לחוסר איזון של פאזת האש.!

!4
פאזת האדמה:!

 האדמה מסמלת הקשר אל הזנה מתמדת הן הפיזית והן הרגשית. פאזה זו 
קשורה אל המרכז ואל האיזון הכללי של העולם הרגשי והפיזי, גם במבוגרים 
ובפרט בילדים. בילדים העולם הרגשי קשור בחבל טבור אל האם שמזינה את 
ילדה.חלק גדול מבעיות הקשורות לפאזת האדמה מבטאות בעיות הזנה של 

האם , כיוון שפאזה זו במידה רבה מבטאת את ההזנה האמהית.!
הזנה זו הינה הזנה רגשית והכלה אשר לה זקוק הילד, בזכות הזנה זו רוכש 

הילד ביטחון,  ומתפתחת היכולת שלו לעמוד מול העולם בפני עצמו.!
חוסר איזון בפאזת האדמה יכול לבוא על רקע של מופעים שונים כמו תלות 
באם או כל ביטוי של חוסר איזון כמו חרדת נטישה, פחדים, כעס ואי שקט 

מבחינה רגשית. !
מופעים פיזיים של חוסר איזון ברמה זו יכולים להופיע כקשיים במערכת 
העיכול, קושי להתרכז, הפרעות קשב וריכוז ,פיזור נפש- "רחפנות", חוסר 

מוטיבציה, חוסר תיאבון, חוסר יכולת לעכל הן מזון והן אינפורמציה.!
איזון האדמה הינו חלק חשוב באיזון הרגשי של הילד, איזון זה יגביר את 
תחושת היציבות והביטחון של הילד בעולם היכולת "לעכל" את העולם סביבו, 

היכולת להתרחק מ"חבל הטבור" של האם ולחוש בטוח ועצמאי.!
מבחינה טיפול איזון האדמה יהיה חלק מכל טיפול ברובד הרגשי, כיוון 
שהאדמה מצליחה להשרות יציבות כנגד אותה תנועה מתמדת המאפיינת את 
הרגשות אשר הוזכרה לעי"ל.איזון האדמה בטיפול בבעיה רגשית יהווה תמיכה 

!וחיזוק עבור הילד/ה.!
פאזת המתכת:!

הרפואה הסינית מתייחסת לשני היבטים ברמה של חמשת הפאזות, האחד הוא 
היבט של הזנה, העץ זקוק למים כדי לצמוח, האש זקוקה לעץ כחומר גלם וכו' 
ולכן המים מזינים את העץ, העץ מזין את האש וכך הלאה, ומנגד ההיבט הנוסף 
הוא היכולת לאזן האחד את השני המטרה לשמור ולבקר (ביקורת) במטרה 

!לשמור על איזון כללי בתוך המערכת, מעין השוואת לחצים.!
המתכת היושבת בציר מול אנרגיית העץ שהוזכרה, אמורה לאזן את התנועה 
המתפרצת של העץ, אצל ילדים אנרגיית העץ חזקה ומתפרצת בעוצמה ולכן 
מתקשה המתכת בשלבים הראשונים של הילד/ה בחייו לרסן את התנועה 
החזקה הזו, פאזת המתכת הולכת ומתפתחת עם הגיל  (גיל גן לערך) כאשר 
אצל הילד/ה מתחיל הויסות הרגשי והילד/ה מתחיל לשלוט ברגשותיו והוא 

מסוגל לעמוד בכללי החברה ולקיימם גם ללא נוכחות של מבוגר.!
! 

בדיקת גבולות אשר מתחילה כבר בסוף השלב הראשון (0-3) אצל הילד הינה 
תהליך טבעי ומהווה חלק חשוב בהתפתחות הילד, מבחינה סינית כיוון 
שאנרגיית העץ אשר מאפיינת גיל זה חזקה אצל ילדים מאד היא מנסה להתנגד 
לאנרגיית המתכת המנסה להגדיר את גבולותיה, אנרגית המתכת מסייעת 



להסדיר את הגבולות בין הילד לסביבתו ומסייעת לו לבנות את הגבולות 
הפנימיים שלו, והגדרת ה"אני" מול הסביבה.!

הסביבה אליה צומח הילד היא משהו תרבותי והוא משתנה ממקום למקום, 
מתרבות, לתרבות, היא פחות מבטאת חוסר איזון עמוק של הילד ויותר חוסר 

הסתגלות של הילד לסביבה.!
העצב הוא הרגש המשויך לפאזת המתכת, נדיר למצוא ילדים עצובים בגלל 
חולשה של המתכת או אפילו בגלל אירוע מעציב, העצב בילדים הוא זמני 
והשמחה סוחפת אותם הלאה, ילדים הנראים עצובים וירודים בדרך כלל 

!!סובלים מחולשה כללית .!
פאזת המים:!

פאזת המים ברפואה הסינית מאופיינית עם קור, חשיכה, היא מחברת אותנו 
אל כוח החיים, אל תמציות המלחלחות ומזינות את הגוף, אצל ילדים לרוב 
פאזת המים שופעת,(גם אם קיימת חולשה מבנית של פאזת המים פחות רואים 

סימפטומים פיזיים  בגיל צעיר, את הסימנים נראה בגיל מבוגר יותר). !
הרגש המשויך אליה הוא הפחד.!

פחדים וחרדות הקשורים לחולשה של אלמנט המים אופייניים לתקופת 
הילדות. ילדים רבים- כמעט כולם, סובלים בשלב זה או אחר של התפתחותם 
מפחדים וחרדות,עד כדי כך שפחדים נחשבים כמשהו המאפיין ילדים ואינו 
מצריך טיפול. ( בשלב הראשוני הם מבטאים את הפחדים כפחד מחיות, הנמר/ 
הדרקון וכו', בשלב מאוחר יותר הפחד הוא ממכשפות ודמיות דמיוניות אחרות)!
אותם פחדים מבטאים חולשה של פאזת המים, והרבה מן הבעיות הרגשיות 

!!אצל ילדים קשורת לחוסר איזון של אלמנט זה.!
!5!

ברפואה הסינית קיים קשר הדוק בין פאזת  האש לפאזת המים, שתיהן יחד 
מהוות מעין ציר אופקי כמו עמוד תווך היוצר חיבור אל המרכז  ומספק יציבות 
רגשית ברמה מסוימת, ציר זה מסייע לילדים  לחזור אל יציבות וביטחון  מהר 

מאד , ותומך בתהליכים הרגשיים אותם חווים ילדים.!
עם זאת נשאלת השאלה מדוע אם כך,למרות יציבות זו הרבה מן הבעיות של 

ילדים קשורות לפאזת המים?!
העולם כיום מספק גירויים רבים וגורם לילדים להיחשף למידע רב מידי, 
שעיתים אינו תואם את יכולת ההבנה והאבחנה שלהם, טלוויזיה, מחשב, רדיו 
ואפילו ספרים וסיפורים (כיפה אדומה) נעים סביב מתח פחד ואלימות, כילדים 
אנו לומדים להיזהר בחציית כביש, מכוס רותחת, מנר בוער, מלדבר עם זרים 
וכו', כבר בדרך החינוך שלנו במטרה להגן על ילדינו אנו מטמיעים בהם פחדים !
חשיפה זו ואליה נוספת העובדה כי ילדים רבים כיום נפרדים (מכורח 
המציאות) מן האימא בגיל צעיר  (3-4 חודשים) ונשלחים למשפחתונים . יתכן 
שאלה בין היתר הגורמים אשר משפיעים על העולם הרגשי של הילד ועל פאזת 
המים אשר לכאורה הייתה אמורה להיפגע פחות בגיל זה (חולשה של פאזה זו 

באה !
לידי ביטוי בגילאים מאוחרים כאשר כוח החיים, תמציות הגוף הולכות 
ומידלדלות עם השנים מבחינה פיזיולוגית).ויתכן כי ישנם גורמים אחרים אשר 



משפיעים על תחושת הביטחון והיציבות של הילדים הגורמת להחלשת פאזת 
המים, תשובה ברורה אינה קיימת, אך בפועל  מבחינה קלינית אנו נפגשים עם 

!!בעיות רגשיות רבות הקשורות לפאזת המים.!
מהו ההבדל בין פחד וחרדה?!

פחד הוא מצב בו מפחדים ממשהו מוגדר כמו חושך, מבחן, כלב וכו'. חרדה היא 
מצב בו יש תחושה של פחד ברקע שיכולה להופיע במצבים שונים  ובלי קשר 
לאירוע מסוים , מצב זה מחליש מאד, אין גורם אשר ניתן להתעמת איתו- הפחד 

!נמצא בכל מקום.!
רבים מן ההורים/ מחנכים  מתייחסים לפחד או חרדה כמשהו הטבעי לילדים 
"פחד של ילדים" המהווה חלק מן ההתפתחות של הילד/ה אך גישה זו אינה 
נכונה כיוון שהפחד והחרדה מחלישים ומעכבים ויש לטפל בהם בעדיפות 

!ראשונה.!
כיצד בא לידי ביטוי חוסר איזון של פאזת המים ?!

חולשה של הכליות (יש לזכור כי אין אנו מדברים על חולשה פיזית של האיבר), 
חולשה זו מאפיינת מקרים קלים של פחד, כמו היצמדות של הפעוט אל האימא 
לאחר מחלה לדוגמה, חולשה כזו חולפת מעצמה לאחר זמן קצר, חולשה זו 
יכולה להופיע במקרים אחרים כמו פחד מבחינה/ תחרות, מעבר של גן/ בית 

ספר, מעבר דירה וכו'. הפחד מופיע לזמן קצר ונעלם .!
מקרים אחרים של חוסר איזון ברמה של הכליות מכונים בתפיסת הסינית "רוח 
פנימית" בכליות (נרחיב במושג זה בהמשך).מצב זה נגרם כתוצאה מ"טראומה" 

!!שחווה הילד/ה ובאה לידי ביטוי בפחדים וחרדות!
טראומה והיבטים נפשיים:!

ברפואה הסינית מייחסים חשיבות רבה לתקופת העוברות ברחם האם,ולמצבו 
הפיזי/ נפשי של הילד.!

טראומות אשר התרחשו במהלך ההריון או הלידה מהוות גורם משפיע על מצבו 
של הילד. לכן במהלך התשאול קיימת התייחסות למהלך ההריון של האם, 

ולתהליך הלידה.!
!טראומה בשלבים אילו מאפשרות להבין את התפתחות התופעה אצל הילד.!

טראומה מתמשכת:!
מצב זה מתהווה כאשר הילד סובל באופן רציף מלחץ מתמשך.!

לחץ זה יכול להיגרם מהסביבה הקרובה, או ממסגרות אשר הילד נמצא בהן 
את רב שעות היום (גן, בית ספר וכו'). הרפואה הסינית יכולה לטפל במצבי 
טראומה (כמו המצב לע"יל), אך במידה והגורם ללחץ אינו משתנה , והילד 
הנתון ללחץ מן הסביבה ממשיך להתמודד עם הגורם המלחיץ, התופעות אשר 
עימן מגיע הילד יחלפו לזמן קצר בלבד,אך ושובו ויישנו פעם אחר פעם, כיוון 

שמקור הבעיה ממשיך להיות פעיל.!
כאשר רואים מצב בו הטיפול מקל  על הסימפטומים לזמן קצר מספר פעמים, אך 
קיימת הישנות של התופעות, ניתן להבין כי כיוון הטיפול אכן נכון ומתאים, אך 
הימצאותו של לחץ סביבתי גורמת לכך כי לא יחול שיפור משמעותי במצבו של 



הילד, במקרה כזה יש לתת את הדעת על מקור הבעיה, וליצור שינוי בסביבה 
!!!של הילד. !

!6
"רוח פנימית"!

רוח פנימית משקפת מצב של חוסר איזון רגשי המאופיין בסימפטומים של אי 
שקט פיזי ורגשי.!

מצב בו הילד נתון לטראומה רגעית או מתמשכת , עלול להביא להימצאותה של 
!"רוח פנימית".!

מה היא" רוח פנימית"?!
הסינים כפי שתואר לעי'ל , התבוננו בטבע ומתוך הסתכלות על התנועה של 

כוחות הטבע הם השליכו על תפקודי הגוף.!
המונח "רוח פנימית" התבסס על התנועה של הרוח בטבע, פעמים הרוח 
שקטה ונעה במתינות, אף אותה רוח יכולה לנוע במהירות עד סערה 
עוצמתית ,היא נעה ממקום למקום, תנועתה אינה יציבה ועוצמתה משתנה, 

ומעל הכל אין לנו שליטה על תנועתה.!
אם נסתכל על בגד התלוי על חבל, כאשר מתחילה להופיע רוח, הבגד נע ללא 
הפסקה בהתאם לעוצמת הרוח, רוח חזקה מידי עלולה להעיף את הבגד מן 
החבל, כל אותו זמן האטב עומד בהתנגדות אל הרוח, רק כאשר עוצמתה גדולה 

מידי האטב יאבד אחיזתו בבגד.!
כאשר אנו עומדים בחוץ ורוח חזקה נעה סביבנו, אנו נמצאים במאמץ  מתמיד 
להמשיך להיות יציבים כנגד הרוח, כך כאשר ישנה "רוח פנימית" בגוף, שרוי 

!האדם במאמץ תמידי המתיש אותו במטרה לשמור על יציבות פנימית!
כך התייחסו הסינים למצבים אשר בהם קיים, בלבול, חוסר שקט,חוסר 
תכליתיות, רעד פנימי המבטא חוסר שליטה , מצב זה יכול להתבטא בטיקים 

בעיניים או בתנועת גוף לא רצוניות.!
ה"רוח הפנימית" מפעילה את המערכת הפיזיולוגית / רגשית של הילד, 

!והתוצאה, הוצאה של אנרגית באופן לא תכליתי ולא ממוקד.!
סימפטומים פיזיים של רוח הינם מגוונים ומורכבים, המופעים השכיחים: 
טיקים- מצמוץ תכוף העיניים, או תנועה לא רצונית אחרת של הגוף, כסיסת 

ציפורניים, לעיסת חולצה, תלישת שיערות.!
רגשית ניתן לראות, אי שקט, חוסר ריכוז, חוסר יכולת להתחבר אל הסביבה, 
תנועתיות יתר בשינה, דיבור תוך כדי שינה, סיוטים, בלבול, בעיות קשב וריכוז, 
היפר אקטיביות ועוד מופעים התנהגותיים המאופיינים באי שקט וחוסר 

!יציבות.!
במקרים בהם מצב של "רוח הפנימית " נמשך לאורך זמן, יכול להיווצר עליה 
של חום בגוף, אשר עלול להביא למחלות חום תכופות (שפעת, וירוסים), ועד 

!למחלות של הרקמה הרירית כגון נזלת כרונית, אסטמה ודלקת עיניים.!



כאשר נעשה טיפול ב" רוח הפנימית" , התחושה של הילד משתנה באופן מהיר, 
השקט חוזר פנימה אל הגוף, התנועה המתמדת של הרוח שוכחת בבת אחת, 
ישנה תחושה של יציבות, מנוחה ורגיעה כללית, הביטחון ותחושת חוזק 

!מחליפה את הרעד/ רעש הפנימי.!
חשוב לדעת!!! בטיפולים ב"רוח פנימית" צפויה תגובה חזקה של הילד 
לאחר הטיפול, עד ל72 שעות לאחר הטיפול, תגובת היתר יכולה 
להתבטא  בחוסר שקט מוגבר, ובהחמרה של כל המופעים עימם הגיע 
הילד, תגובה זו היא רצויה על אך היותה קשה, כיוון שהגוף מנקז 

החוצה את אותו גורם פנימי מפריע. 
 מפאת עוצמתו של התהליך והטלטלה אותה יחוש הילד וכמוהו גם בני 
המשפחה,יש לוודא כי הילד וכן המשפחה מוכנים וערוכים לקראת 

התהליך.!
במידה לאחר יומיים וחצי לאחר הטיפול המצב אינו שוכח ונרגע, יש 

להתקשר למטפל .  !
האם כל טראומה בעבר יוצרת רוח פנימית?!

לא בהכרח , פעמים רבות הגוף מצליח להתגבר על טראומות ורוח פנימית לא 
מתפתחת ( תלוי במבנה הרגשי של הילד, וכן בעוצמת הטראומה) , אך עם זאת 
רבים המקרים בהם הסימפטומים, הדופק של המטופל, וסיפורי המקרה 
מעידים על קשר הדוק בין טראומות בעבר והפרעות רגשיות,התנהגותיות 

ופיזיות בהווה.!
מבחינה קלינית אין חשיבות למקורה של הטראומה או לזמן שבה התרחשה. 
אופן ההתייחסות והטיפול דומים בין אם  הילד סובל  מטראומה שחוותה אימו 
בהריון, ובין  אם הוא סבל ממצוקה בלידה.הסימפטומים יכולים להיות זהים.!

במקרים בהם הילד סובל מטראומה מתמשכת (מקרים בהם הטיפול בבעיה 
!!הרגשית עוזר לזמן קצוב), ניתן ביחד ההורים והמטפל לזהות את מקור הבעיה.!

!7
המשפחה כשותפה לתהליך הנפשי:!

לסביבה אשר עוטפת את הילד חשיבות רבה והשפעה גדולה על מצבו הנפשי .!
הילדים בשלבים הראשונים לחייהם חשופים להשפעות הסביבה, מפאת שנות 
חייהם הקצרות ,הם עדין לא עטו על עצמם מערכת "הגנות" שתסייע להם 

להתמודד או "לסנן" את הדברים מן הסביבה.!
כאשר הילד נחשף לדוגמה למתח או מריבה בין ההורים, בשלבי הגיל 
הראשונים הוא עדין אינו מסוגל מבחינה קונטיבית להבין שהמריבה אינה 
בגינו, ולמעשה הוא אינו שותף לה, בשלב זה הוא חש את המתח בין שני 

ההורים , ומהדהד עם תחושת המתח עצמה.  !
כך ניתן לראות כי גם כאשר נולד ילד נוסף למשפחה עובר הילד תהליך 
רגשי ,ותחושת חוסר יציבות (בדרך כלל לזמן קצר עד הפנמת המצב החדש), אך 
במקרה זה ההורים בדרך כלל מודעים לשינוי הגדול עבור הילד, ומשתדלים 

לסייע ולרכך לו את המעבר.!
ילדים החשופים לגירושים, מעבר דירה, החלפת מערכת לימודית , שינוי 
מיקומם במשפחה, קשיים כלכליים הבאים לידי ביטוי בחרדה של ההורים וכו', 



כל אלה ורבים אחרים יכולים להשפיע על ילדנו, עלינו לזכור כי כל ילד 
במשפחה יכול להגיב שונה לכל אותם דברים שהוזכרו, כל ילד והמבנה הרגשי / 

!שכלי שלו, וכל ילד ויכולת ההתמודדות האישית לו.!
שינוי ביחס שלנו כהורים אל הילד, הבנת מצבו וההשפעה של הדברים 
הסביבתיים כולל מערכת היחסים שלנו כהורים עם הילד, היא אבן יסוד 
חשובה בטיפול במצב הרגשי של הילד, ומכן ההשפעה הישירה על מצבו 

הבריאותי של הילד.!
הבנת החלק של הסביבה ושלנו כהורים על מצבו הנפשי מחוללת שינוי מדהים 

!במצבו הפיזי והנפשי של הילד.!
חשוב לדעת!!!!

פעמים רבות אנו כהורים מתעלמים ממצבים נפשיים ומשייכים אותם ❖
לאירועים הקשורים לילדות  אשר יחלפו עם השנים, אך ילד הסובל 
מפחדים, סיוטי לילה, כעס, חרדה וכו', סובל לא פחות מילד אשר אוזניו 

כואבות, או זה הסובל מאסטמה. 
בשלבי הגיל הראשונים מעוצבת אישיותו של הילד, ילד הסובל ממצב ❖

נפשי ממושך לא מטופל בונה את אישיותו על גבי אותן אבני בסיס של 
ילדותו. (גם התוויות אשר אנו "מדביקים" לילדינו). 

ילד "כעסן" לדוגמה סובל לפי האבחנה הסינית פעמים רבות מחום, ❖
ניקוז חום זה ירגיע את המערכת והכעס יאוזן. !

פעמים רבות מצבים נפשיים מתבטאים במחלות בגוף כמו אסטמה, כאבי ❖
גרון, כאבי אוזניים, הרטבות לילה וכו', אך השורש לחוסר האיזון טמון 

בנפש. 
בטיפול במצבו הרגשי של ילדנו אנו ההורים שותפים פעילים בתהליך ❖

בדומה לטיפול הפסיכולוגי.! !
הטיפול!

הרפואה הסינית מסתכלת על ההיבטים הרגשיים והיבטים פיזיולוגים כחלק 
משלם המרכיב את האדם.הטיפול פעמים רבות יעשה באופן דומה לטיפול 
בתופעה הפיזיולוגית מבחינה אנרגטית וכן בבחירת הנקודות של המטפל 

לדיקור, אך הדגש בטיפול יהיה שונה ויפנה יותר אל ההיבט הרגשי.!
כאשר מאבחן המטפל כי המוקד לתמונה הפיזיולוגית הינו רגשי, האבחנה 
מתמקדת במאפיינים רגשיים ,ובחירת הנקודות תתמקד ברצון לאזן את המצב 

הרגשי  !
טיפול ברובד הרגשי תואם את הרצון לאזן את הרמה הבסיסית העמוקה ביותר 

!כיוון שרובד זה הוא הרובד העמוק ביותר. !
עיסויים!

השימוש במגע בטיפולים רגשיים חשוב למדי, המגע מחזק את הילד, מקנה 
ביטחון ,משקיט ומרגיע את העודף שהגוף אוגר מהמצב הרגשי בו נתון הילד  , 
המגע בראיה הסינית מחובר אל פאזת האדמה, פאזה זו המאופיינת ביכולת 
ההזנה שלה מהדהדת עם ההיבט האמהי, כך העיסוי משמש גם כיד "מלטפת " 

של המטפל /ההורה, ומאפשר תחושה של הכלה עבור הילד.!



האדמה מקנה  קרקע יציבה מבחינה רגשית,לכן חשיבות רבה בחיזוק האדמה 
!!!!אם המגע או על ידי תזונה,כדי להרגיע ולייצב את מצבו הנפשי של הילד.!

!8
!תזונה!

מזון כתום מבושל, דלעת, גזר, עדשים, בטטה דלורית, מחזקים את האדמה.!
אורז- כל מזון מסווג על פי איכותו הספציפית, האורז נחשב לנטרלי, מהרמן, 

מרגיע נפש.!
חיטה- מרגיעה נפש.!

שיבולת שועל- מרגיעה נפש.!
תה קמומיל, שן ארי, מרגיעים.!

! !!!
!מצבים נפשיים בקליניקה:!

קושי להירדם:!
זוהי אחת התלונות הנפוצות בקליניקת ילדים. פעמים רבות בעיה זו היא 
משנית, הפרעות שינה בקרב ילדים משפיעות הן על מצבו של הילד, והן על מצב 

ההורים אשר מותשים מן ההתמודדות עם הפרעות השינה.!
ערות ושינה נמצאים בקשר של יין ויאנג בראיה הסינית, ערות הוא מצב בו 
הגוף אקטיבי (יאנג), בתנועה ובתקשורת עם הסביבה, שינה היא המצב הקשור 
אל חוסר פעולה (יין), חוסר תקשורת עם הסביבה, ויותר להזנה פנימית של 

הגוף, פאסיביות, יכולת של היין לעגן את היאנג.!
המעבר בין ערות לשינה דורש איזון בין שני מצבים אילו, הגוף צריך לעבור 

ממצב יאנגי למצב ייני.!
אם היין חלש מידי- היכולת להתכנס פנימה, לעצום את העיניים, להתנתק מן 
הסביבה נחלש, או כאשר היאנג טעון ופעיל מידי, הגוף לא מסוגל להפסיק את 
הפעילות האקטיבית ולהיכנס למצב של מנוחה,  נוצר חוסר איזון וקושי 

להירדם.!
איבר הכבד אחראי במידה רבה על המעבר בין ערות ושינה, במהלך הלילה 
הכבד מאחסן את הדם בתוכו, זהו זמן הזנה, ובמשך היום משחרר את הדם אל 
הגוף,  במצבים של חוסר ניתן לראות מצב בו הילד היה פעיל במשך כל 
היום,ולקראת ערב במקום להירגע הוא אף מגביר פעילות ומתקשה להירדם, 
זהו עודף של יאנג על רקע החוסר, הגוף מנסה לנקז את העודף אשר הצטבר 
במהלך היום על ידי פעילות יאנגי כמו, בכי, התרוצצות ממקום אחד למשנהו 

וכדומה.!
מאחר וילדים אינם מאופיינים בדרך כלל בחוסר אמיתי,אלא אם הם מאד 
חלשים בעקבות מחלה,מרבית המקרים של קושי בהרדמות נובעים מחוסר 

איזון על רקע של עודף המתבטא דרך איבר הכבד.!



קושי להירדם מעיד על מצב עודף וחם  בכבד, לכן הקושי להירדם הינו תלונה 
משנית, כיוון שילד הסובל מחום בכבד נראה תופעות אחרות עימן יגיע 

!לקליניקה.!
הקושי להירדם הוא אחד מהסימפטומים הראשונים אשר נצפה בהם שינוי 

!כאשר מאזנים ילד הסובל מחום בכבד.!
פחדים וקושי בהרדמות:!

ישנם ילדים הסובלים מפחדים אשר מפריעים להם בתהליך ההרדמות, עצימת 
העיניים נתפסת כאקט של שחרור והרפיה ולכן נתפסת אצל הילדים כאיבוד 

שליטה. אחת התלונות אשר יזכירו הילדים הללו, פחד לעצום את עיניהם.!
 מצב זה מאופיין באותה "רוח פנימית" אשר הוזכרה לע"יל, רוח זו מפירה את 
האיזון של איבר הכליות, וכיוון שהרגש המקושר לכליות הוא פחד על פי 

!התפיסה הסינית, יצוף אותו פחד ויפריע בתהליך ההירדמות.!
הטיפול:!

הוצאת חום ואיזון הכבד.!
במקרים של פחד, איזון הכליות וסילוק אותה "רוח פנימית" אשר מפירה את 

!!השקט.!
דיבור תוך כדי שינה וחלימת יתר:!

הלילה הוא הזמן בו הגוף עוסק באיזון פנימי, והזנה כהכנה ליום הבא, מתח 
אשר נאסף במהלך היום ולא עובד בשל עומס רב מידי, מעובד במשך הלילה 

לקראת היום למחרת.!
כאשר הגודש הרגשי גדול מאד ואין באפשרות הילד לעבדו במהלך היום, 

העיבוד ימשך במהלך הלילה ויבוא לידי ביטוי בחלימת יתר.!
!9!

הורים רבים מזהים כי ילדיהם חולמים חלומות רבים במהלך הלילה, נעים 
במיטתם המון מדברים משנתם וחלקם אף מזיעים בשינה, פעמים רבות 
מייחסים זאת כחלק "טבעי" לתקופת הילדות, אך אילו הן תופעות המעידות 
על חום או "רוח פנימית" אשר הצטברו בתוך המערכת שיש לנקזם. הוצאת 

!החום/ ה"רוח" תביא לשיפור איכות השינה של הילד והתופעות ייעלמו.!
חלימת יתר או דיבור תוך כדי שינה באופן זמני, מבטאים עומס חד פעמי שנחוו, 
אם חלימת היתר או הדיבור תוך כדי שינה מאפיינים תקופות ארוכות, ניתן 

!להניח שיש עומס רגשי גדול בעקבות קושי עמוק יותר ברובד הרגשי.!
אם ישנם חלומות חוזרים ונשנים, מומלץ לשתף את המטפל בחלום החוזר, 

וביחד לנסות להבין מן החלום !
!את הגורם לעומס הרגשי.!

 הטיפול:!
הוצאת חום או "רוח פנימית" מהכבד, איזון האיברים המעורבים!

איזון רגשי.!



!
חשוב לזכור! !

במצבים רגשיים קשים, כאשר הילד זקוק לתמיכה ועזרה בעיבוד המצב הרגשי, 
בשל עומס רגשי מתמשך, מומלץ לפנות או לשלב טיפולים פרא רפואיים נוספים 

!!!תלוי בגילו של הילד.( ריפוי באומנו, במוסיקה, או טיפול פסיכולוגי וכו').!
סיוטי לילה:!

חלומות קשים, עד כדי סיוטים אשר מעירים את הילד משנתו מעידים על מצב 
התמודדות רגשית קשה.!

תהליך עיבוד הרגשות היומי מדחיק את הבעיות הרגשיות עימן מתקשה הילד 
להתמודד, ו"משאיר" אותן להתמודדות דרך התת -מודע בזמן השינה בלילה, 
אלא שההתמודדות  קשה מידי והופכת לאלימה עד כדי התעוררות באמצע 
תהליך עיבוד הרגשות, ומכיוון שלא הושלם תהליך העיבוד הרגשי גם לא 

במהלך השינה, המצב נמשך חוזר ונשנה ויכול להמשך גם זמן רב.!
!מצב זה מאופיין ב "רוח פנימית" או הכבד או בכליות.!

הטיפול:!
במצב של סיוטים חוזרים ונשנים כדאי לחפש ולבדוק איזה גורם בסביבתו של 

הילד משפיע על מצבו הנפשי בצורה כה חזקה.!
לעיתים הטיפול עצמו הוא שינוי ,או הפסקת הסיבה המשפיעה על הילד בצורה 

כה עמוקה.!
מבחינה הדיקור: ניקוי הרוח הפנימית מן האיברים המעורבים, איזון האיברים 

!!!!והמצב הרגשי.!
הרטבת לילה:!

 בחוברת זו אתייחס מעט להיבט הנפשי אשר מתלווה להרטבת לילה (פרוט 
!נרחב לגבי התופעה ניתן לקרוא בחוברת הספציפית לנושא).!

הרטבת לילה הינה תופעה שכיחה ומאפיינת יותר בנות מבנים.!
ברפואה הקונבצינאלית מתייחסים לתופעה מגיל ארבע ומעלה.!

אצל מרבית הילדים לא נמצאה בעיה תפקודית אשר גורמת לתופעה.!
הורים כמו גם הילדים חסרי אונים מול הבעיה, התסכול הינו נחלתם הן של 

ההורים והן של הילד הסובל מן התופעה.!
מבחינה רגשית הרטבות לילה יכולות להופיע על רקע של צבירת מתח במהלך 
היום ושחרורו במהלך השינה, (אם כי ברוב המקרים הרטבת לילה ראשונית- 
כאשר הילד מעולם לא הפסיק להרטיב במהלך הלילה, אינה קשורה למצב רגשי 

אלא התפתחותי של הילד) !
חשיבות הטיפול הרגשי בתופעה זו  טמונה בחיזוק הביטחון העצמי והערכה 
העצמית של הילד, ובשיתוף ההורים בתמיכה בתהליך של הילד( לחבר אותם 

יחד כשותפים לדרך התומכים זה בזה ).!



הרטבת לילה שניונית יכולה להופיע על רקע של מצב נפשי : טראומה או שינוי 
בחייו של הילד.!

!10!
הטיפול:!

 ניתן לתת מענה בהתאם למצבו של הילד הן מבחינת הדיקור וכן בתמיכה 
בטיפול פרא רפואי נוסף.!

חיזוק האיבר המעורב: שלפוחית שתן כליות.!
איזון האיברים המעורבים!

מתן פורמולת צמחים.!
!!שילוב של טיפול התנהגותי.!

אי שליטה ביציאות המשך היום:!
במקרים  בהם אין בעיה פיזיולוגית תפקודית של שליטה בסוגרים התחתונים, 
פעמים רבות הרטבות יום משקפות בעיה חמורה יותר מהרטבות לילה, בלילה 
החלק המודע כמעט ואינו פעיל, אך ביום המודע פעיל ומשפיע.שחרור סוגרים 
במשך היום משקף מתח אך גם מחאה או תסכול נוכח קשיים עם המסגרת 

הקרובה- משפחה או מסגרת חינוכית.!
הילד לא מוצא פורקן למתח, כיוון שהסביבה היא שמלחיצה אותו. שחרור 
הסוגרים מאשפר רגיעה של המערכת באופן זמני, לעיתים ילדים נמצאים במתח 
מתמיד, וככל שהלחץ של השלפוחית מתגבר, כך גם הלחץ של הסוגר המחזיק 

את השתן בפנים עד לשחרור בלתי מבוקר ובלתי נמנע.!
מצב זה מאפיין מתח פנימי רב, יתכן כי לתסמין זה יתווספו כעס, תסכול 

ומחאה של הילד מול הסביבה!
העודף בתוך המערכת יוצר עומס , וכתוצאה מכך נראה חום או "רוח פנימית" 

!באיבר הכבד.!
הטיפול:!

מקרים אילו מורכבים , כיוון ששורש הבעיה טמון בקשר וביחסים של הילד עם 
הסביבה, חשוב לנסות לשפר את היחסים של הילד עם סביבתו, הטיפול בדרך 
כלל ידרוש שיתוף פעולה של ההורים, ועיתים אף הכוונה של טיפול 

משפחתי/התנהגותי.!
המטרה לשנות את מערכת היחסים בין הילד והסביבה, ולשם מטרה זו ניתן 

לקבל עזרה מגורמים מקצועיים מגוונים.!
מבחינה סינית הטיפול יכלול, הוצאת החום או הרוח מן האיברים המעורבים, 

בעיקר מאיבר הכבד,!
איזון האיברים, איזון המצב הרגשי, ובמידה וישנה חולשה של אנרגיית הכליות 

!!או שלפוחית השתן, יכלול הטיפול חיזוק של אותם איברים חלשים.!
אי שקט:!

מצב זה מאפיין כמעט כל ילד בשלב זה או אחר בחייו. אי שקט יכול להופיע 
בגלל בעיה פיזיולוגית כמו מחלה, הנצת שיניים, לאחר חיסון, או כתגובה 

למתח שקשור לסביבה.!



זהו מצב זמני בדרך כלל, והתופעה יחסית קלה, אך כאשר חוסר השקט נמשך 
לאורך זמן,יש להניח שגורמים נוספים משפיעים על המצב, וכי יש מעורבות של 
חום, לחום יש נטייה לפגוע בפלג גוף עליון, וליצור חולשה יחסית בפלג גוף 

תחתון. !
! 

כדאי לדעת ☺!
לעיתים כתוצאה מחוסר שקט יעדיף הילד לצפות בטלוויזיה, או לשחק במחשב 

לאורך זמן.!
פעילויות אילו אכן גורמות לילד להיות פחות פעלתן, ואולי אף פאסיבי, אך 

מבחינה אנרגטית, !
צפייה בטלוויזיה או בילוי מול מחשב, מגבירים את האנרגיה בחלק גוף עליון, 

ויוצרים חסר יחסי !
בפלג גוף תחתון. מצב זה מגביר את חוסר האיזון בגוף המהווה שורש לאי 
שקט, ולכן צפייה     בטלוויזיה לאורך זמן או משחק במחשב, מגבירים את חוסר 

השקט.!
ההמלצה למצבי אי שקט לפנות לפעילויות של עשייה, יצירה, ספורט, או כל 
פעילות גופנית ומחשבתית משולבת שיכולה להזרים את העודפים האנרגטיים 

!למקומות בהם יש חולשה. !
הטיפול:!

איזון אנרגית הכבד, טיפול בחום או חסימה בכבד במידה ויש.!
!!!!!!איזון רגשי.!

!11!!
כעס ואלימות:!

כעס ואלימות הם החמרה של אי שקט, ההבדל הוא העוצמה, מקרים אילו 
קשים יותר, ובדרך כלל מעורבים בהם חום ו/או "רוח פנימית.!

התנועה של אנרגיית הכעס קשורה אל פאזת העץ, כאשר אנרגיה זו פתולוגית 
(מצב בו הילד נוטה לכעס ותגובת אלימות), היא חזקה  היא נעה כלפי מעלה, 
והחוצה, הגוף מנסה לנקז את המתח הפנימי. הכבד אשר אמור לשמור על 
הזרימה התקינה והחלקה של האנרגיה והדם בתוך הגוף, אינו מצליח לאזן את 
עוצמת התנועה, והתוצאה התפרצויות אלימות כלפי חוץ, הכעס נובע מתוך 
תחושה פנימית של דיכוי, או תחושה של ניסיון של גורם חיצוני לשלוט בי 
וברצונותיי, אלא כאשר אנרגית העץ מאוזנת  , האדם אינו חש כי ישנה 
התעלמות מצרכיו,ומסוגל לראות ולהבין את תגובת הסביבה, במקרה של כעס 
ואלימות, החום בתוך המערכת, או "הרוח הפנימית", גורמים לחוסר שליטה 
ברגשות ובעוצמתן, וכך אותה תנועה פנימית (כמו רתיחה של מים בכלי) עולה 

על גדותיה ומופנית אל כלפי הסביבה ללא יכולת בקרה או שליטה.!



ישנם מקרים בהם הופעת אלימות וכעס יכולים לנבוע מחולשה של הכליות, או 
"רוח פנימית" בכליות הגורמת לחרדה או פחד, כאשר במצב דחק או קונפליקט 

גורם לתגובה של אלימות או כעס.!
מצב זה קשה יותר הן לילד עצמו, והן לאנשים הסובבים אותו. מבחינה 

!אנרגטית מדובר בעודף גדול של אנרגיית העץ/ הכבד.!
הטיפול:!

!איזון אנרגית הכבד,  הוצאת החום/ ה"רוח" מן הכבד או הכליות.!
תסכול והתמרמרות:!

מבחינה אנרגטית זהו מצב דומה, גם כאן מדובר בחוסר איזון ובעודף. אך 
במקרה זה יש הדחקה פנימה!

במקום הוצאה החוצה.זהו מצב פחות שכיח אצל ילדים, כיוון שהם נוטים 
להחצין את רגשותיהם, מקרים אליו ניתן לראות בקרב מתבגרים ומבוגרים. !

אנו נראה עודף של מתכת בכבד, הסיבה לכך נובעת מתנועה מנוגדת לתנועה 
של העץ, העץ תנועתו נעה לכל הכיוונים, תהליך של הדחקה פנימה תוקע מצד 
אחד את התנועה של העץ ומצד שני יוצר תנועה כלפי פנימה, המתכת באופייה 
שמה גבולות לפאזת העץ, הדחקה של הכעס אילו למעשה גבולות פתולוגיים 

!אשר אינם מאזנים את הכבד ופאזת העץ.!
הטיפול :!

הטיפול יעסוק באיזון הכבד, שיפור הזרימה של פאזת העץ, ואיזון המתכת 
בתוך הכבד.!

חיזוק הכבד יאפשר תנועה מחודשת טובה יותר.!
!!חיזוק האדמה.!

התקפי זעם בלתי נשלט!
מצב זה דומה למצבים אשר הוזכרו קודם אך הינו הקיצוני מביניהם.!
קיימים שלבי גיל שונים בהם אנו  רואים התקפי זעם בקרב ילדים,!

השלב ראשון, התקפי זעם המגיעים בין הגילאים שנתיים –ארבע (עיתים 
מתחילה התופעה מעט לפני ומסתיימת מאוחר יותר). שלב בו הילדים 
מתחילים לפתח  עצמאות רגשית מנטאלית ואף פיזית. לילדים בשלב זה אין 
יכולת לווסת את הרגשות, התוצאה הדחקת הרגשות עד לנקודה בה הזעם 
מתפרץ באופן בלתי נשלט (אותו מנגנון דומה לילד המתאפק ממתן שתן וסוגר 
את סורגיו,עד לנקודה הבלתי נמנעת של בריחת  השתן החוצה בצורה בלתי 

נשלטת).!
התקפי הזעם אילו נקראים בשפה המקצועית "טמפר טנטרום", פרוש המושג : 
טמפר- מזג, טנטרום- להבה, גם התפיסה המערבית מייחסים לתופעה זו קשר 

לחום.!
המערכת הפנימית של הילד סובלת מעודף גדול ותקיעות חזקה של זרימת 
האנרגיה, תקיעות זו אינה מאפשרת שחרור עודפים אלא בצורה חזקה ואלימה. 
הכבד אשר אמון על הזרימה החלקה ,  אינו מסוגל להזרים את אנרגיית היאנג 

כדי להיפטר מעודפים, העודף נאסף לרמה בלתי נסבלת ומתפרץ בבת אחת.!
! 



התקפים אילו מלווים בבכי וצרחות, לעיתים אף מגיעים לכך שהילד משליך 
עצמו על הרצפה, רוקע ברגליים וכו', תוך חיפוש אחר גבולות ההורה,חיפוש 
הגבול אשר מציב ההורה, מסייע לילד להתמודד עם אותו התקף חסר גבולות, 
!!אותו גבול חיצוני מאפשר פעמים רבות למערכת להירגע, ולסדר לחזור על כנו.!

!12! !
שלב הגיל השני7/8-14/16 אשר עיתים אנו רואים בו התקפי זעם הוא גיל 
ההתבגרות,גיל המאופיין על ידי פאזת האש (והאדמה),בשלב זה נבנה 
האינדווידואל, ומתעצבת האישיות של המתבגר.בגילאים אלו אנו רואים  

!טלטלה רגשית חזקה.!
שלב זה הקשור לשיא הצמיחה אש וחום באופן הטבעי לו, עלול להפוך לאש 
פתולוגית אשר גורמת למעין "בעירה פנימית".מצב זה של צבירת של עודפים 
יכול לבטא חום או רוח פנימית, אך בו זמנית יכול להיגרם מחוסר ברקע, חוסר 
זה יכול להיות ברמה של האנרגיה, או חולשה של הגוף ברמה של החומרים 

( חוסר זה יכול לנבוע ממבנה גנטי, תזונה לקויה, חוסר בשעות שינה וכו').!
מצב בחוסר יכול להיגרם גם מ"רוח פנימית" לאורך זמן המכלה את היין וגורם 

!להחמרה נוספת בחוסר האיזון בין יין ויאנג.!
הטיפול:!

הטיפול עוסק באיתור האיברים המעורבים בפתולוגיה, מטרת הטיפול לאזן את 
ההיבט היאנגי של הכבד, ולסייע לגוף לנקז עודפים.!

הטיפול יכלול ניקוז החום הרב שהצטבר,וה"רוח הפנימית".!
חשיבות גדולה בטיפול הוא איזון האדמה, בשל עוצמתה החזקה של תקיעות 
הזרימה של הכבד,והאגרסיביות המצטברת באיבר זה, הוא נוטה לפגוע 
ולהחליש את האדמה, חיזוק האדמה ואיזונה יקנה יציבות, ויסייע להרגיע את 

!!!המערכת .!
!!

טיקים ותנועות בלתי רצוניות:!
טיקים אצל ילדים הינה תופעה שכיחה, ישנם טיקים פשוטים, וישנם טיקים 

!מורכבים, תנועתיים או קוליים.!
מהם טיקים?!

טיקים הן תנועות פתאומיות, בלתי רצוניות,מהירות, חוזרות על  עצמן, 
אקראיות וחסרות מטרה.!

מבחינה סטטיסטית בין 4%-10% מן הילדים סובלים מטיקים בודדים. טיקים 
אילו יכולים להמשך , מספר שעות שבועות עד חודשים, ובדרך כלל תופעה זו 

נעלמת לבד. !
לעיתים נדירות הטיקים ממושכים או מורכבים,ומגיעים בגלים . תופעה זו 

ממשיכה להופיע גם בשינה אם כי בתדירות ועוצמה נמוכה.!



!מחקרים מעידים כי ילדים הסובלים מתופעה זו איכות השינה שלהם ירודה .!
כיצד באה לביטוי התופעה?!

התופעה מתבטאת בתנועות  לא רצוניות מוטוריות או קוליות, טיק מוטורי יכול 
להופיע בכל חלקי הגוף,אך מתבטא בעיקר בחלק הגוף העליון כגון: מצמוץ 
חוזר, תנועות שפתיים/פה, תנועות חדות באף, תנועות צוואר , כתפיים ,גפיים 

בלתי רצוניות וכו'.!
הטיקים הקוליים נגרמים ממעבר אויר דרך האף או הפה, יכולים להופיע 

!כחרחור, צקצוק, צפצוף כחכוח וכו'.!
הסיבה לתופעה!

מבחינת הרפואה המערבית חושבים כיום כי הסיבה לתופעה הינה ביולוגית 
גנטית,מולדת או נרכשת.!

אחד המודלים אשר נצפו בקשר לתופעה מודל הדחק (בעיקר לאלה הסובלים 
מתסמונת טורט),אנשים בעלי נטייה לטיקים לוקים בה בתגובה למצב דחק.!

הדחק יכול להיות ביולוגי (פציעה, מחלה) או פסיכולוגי.שני נתיבים אילו של 
מצב ביולוגי מחד או גורמי עקה מאידך, עשויים להתלכד אל נתיב משולב בציר 
אחד- היפותלמוס-בלוטת יותרת המוח, ובלוטת יותרת הכיליה, השולט 
בהורמוני הדחק המופרשים בגוף. כמו כן ניתן לראות תגובתיות יתר של 

המערכת הסימפתטית.!
סיבות נוספות אשר יכולות להשפיע :!

פגיעות תוך רחמיות ופגיעות בסמוך ללידה, נמצא כי ירידה באספקת דם 
או חמצן בסמוך ללידה יכולה להשפיע על הופעת טיקים ,בעיקר בקרב 

אילו הסובלים מתסמונת טורט. 
זיהומים ומנגנונים אוטואימוניים- מחקרים העידו על הפרעה 
אוטואימונית בעקבות חיידק הסטרפטוקוקלי המשפיע על הפרעה 

טורדנית וטיקים בעיקר מסוג טורט. ההנחה כי סטרפטוקוק  
!!
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מסוג b מעורר תגובה אוטואימונית המביאה להופעת התסמינים. בשלב 
מאוחר יותר עלולים חיידקים ווירוסים שונים או תגובות חיסוניות שאינן 

זיהומיות לגרום להחרפת הסימנים.! !
אילו סוגי טיקים קיימים?!

טיקים פשוטים חולפים- קיימים רק בקבוצת שרירים אחת, כגון עיניים אף 
לדוגמה, תופעה זו אופיינית מתחת לגיל שנה,ובדרך כלל חולפת מעצמה.!

טיקים מורכבים וממושכים- קיימים ביותר מקבוצת שרירים אחת, נמשכים מעל 
גיל שנה, ויכולים לשנות את מיקומם בגוף.!

הינה תופעה נוירו פסיכיאטרית המתבטאת בטיקים  תסמונת טורט-
מורכבים,הכוללים טיקים תנועתיים וכן טיקים קוליים כגון,שיעול,כחכוח 
בגרון,הרחה, תופעה זו נמשכת מעל שנה, ועיתים יכולה להתווסף התנהגות 
כפייתית.התנועות או הקולות חוזרים על עצמם באופן לא רטימי. הטיקים 
המוטוריים מופיעים לפני הטיקים הקוליים (בסביבות גיל 3-8). תסמונת זו 
מחמירה בשלב הגיל השני,ושיפור נצפה בסביבות גיל ההתבגרות.כאשר נמשכת 
תסמונת זו בגילאים מבוגרים יותר,התופעה הופכת לקשה יותר,ויכולה אף  
להיות מלווה בהתנהגות אלימה בעיקר כלפי העצמי.(או בהופעה של שפה גסה 



או קללות כלפי הסביבה),אילו המקרים הקיצוניים ביותר של  התסמונת ואינם 
שכיחים.!

 תסמונת זו נדירה יותר ואינה רווחת כמו תופעת הטיקים בקרב ילדים. !
בכ60%-70% מהילדים הסובלים מן התסמונת ניתן לראות הפרעות קשב ריכוז 
והיפר אקטיביות. פעמים רבות שילוב של השניים יכול להוביל 

לאגרסיביות,התפרצויות זעם,וסף תסכול נמוך.!
מצב זה משפיע על המשפחה, וכן גורם פעמים רבות לדחייה חברתית .!

הטיקים מאובחנים כתסמונת טורט בתנאים הבאים:!
הופעת טיקים לפני גיל 18. 

הופעת טיקים במשך שנה לפחות הכוללים הן תנועות גוף 
(מוטוריים),והן קולות או מילים אך לא בהכרח בו זמנית. 

הופעת טיקים מספר פעמים ביום (בדרך כלל בסדרות) כמעט כל היום. 
משך התקופה הארוך ללא טיקים הוא פחות משלושה חודשים. 

הטיקים לא מופיעים כתוצאה מגורם ידוע אחר, כמו פירקוסים או 
תרופות מעוררות .! !!

האם ניתן "לשלוט" בטיקים?!
הטיקים נשלטים באופן חלקי.!

קיימת יכולת של אילו הסובלים מן הטיקים לדכאם לתקופה קצרה.!
רבים מן הסובלים מן התופעה מדווחים על תחושה מקדימה לפני הופעת 
הטיק,תחושה זו כוללת מתח פנימי או דחף בלתי נשלט,אשר משתחרר ומלווה 

!בתחושת הקלה לאחר הטיק.!
מה מקל על הופעת הטיקים?!

פעילות הדורשת קשב ושליטה מוטורית עדינה ( במקרים של הפרעות היפר 
אקטיביות וקשב ,אם הנושא מעניין את הילד בלבד) מעלימה את הטיקים 

!!באופן זמני.!
ילדים רבים הסובלים מן התופעה מנסים פעמים להסוות את הסימנים על ידי 

תירוצים, כמו "עיניים שורפות", "ליחה בגרון" וכו'.!
!!מהלך התופעה הינו גלי,החמרה והטבה לסירוגין בעוצמה ובתדירות.!

אבחון התופעה:!
!!בדרך כלל לא ניתן לאבחן תופעה זו על ידי אמצעי הדמיה או בדיקות מעבדה.!

כיצד מטפלים בתופעה ברפואה הקונבנציונאלית?!
תחילה יש לזכור כי תופעה זו אינה מסוכנת. פעמים רבות הטיקים חולפים 

מעצמם.!
חלק חשוב בתהליך הטיפול,על הסביבה לפסיק להעיר לילד על הטיקים. 
הערות של הסביבה פעמים רבות מגבירות את התופעה הן מפאת הלחץ אשר 
הילד חש,וכן בניסיון של הילד להפסיק את הטיקים, הוא מעביר את כל תשומת 

ליבו לתופעה  והתוצאה הפוכה, טיקים רבים יותר.!



!!
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טיפול תרופתי ניתן רק במקרים קשים, בהם קיים קושי של הילד להשתלב 
חברתית,אך לתרופות אילו תופעות לוואי קשות ולכן משתדלים להימנע ממתן 

תרופות בדרך כלל.!
הטיפול התרופתי כולל:!

תרופות אלפא אדרנרגיות-מפחיתות את הגירוי האדרנרגי במערכת 
העצבים. השכיחה מבין התרופות קלונידין. 

תרופות אנטי פסיכוטיות-המשפיעות על המערכת הדופמינרגית על ידי 
חסימת הרצפטורים לדופמין. תרופות אילו בעלות תופעות לוואי 
רבות,ולכן הן ניתנות רק כאשר נכשל הטיפול בקבוצת התרופות 

הראשונה. 
תרופות נוספות אשר נחקרו הן תרופות אנטי פרקינסוניות, תרופות 
מרפות שרירים,והזרקת בוטוליניום טוקסין, הניתן בעיקר לאלה אשר 

להם טיק מרכזי מסוים. ! !
במידה ויש תופעות רגשיות בעקבות הטיקים ממליצים לשלב טיפול  פסיכולוגי 
או פסיכו טרפי  לשיפור הערך העצמי ,וכן תמיכה עם  ההתמודדות החברתית, 

וכן עם המשפחה.!
טיפול קוגנטיבי/ התנהגותי: טיפול זה מסייע בהקלה על טיקים,הפרעה 
טורדנית ,ותסמונת טורט, מטרת הטיפול להגביר מודעות לטיקים,מה מקל 
עליהם ומה מחמיר את הופעתם, במיוחד לגורמים המקדימים להם ובעזרתם 
לייצר תגובה מתחרה לטיק כאשר מזהים את בואו. שיטה זו אינה בשימוש 

!נרחב עדין.!
טיפולים נוספים הינם ניסויים:!

הצמדת אלקטרומגנטים רבי עוצמה אל  : גירוי מגנטי פנים גולגולתי
הראש,הגורמים לשינוי חשמלי בקליפת המוח.!

גירוי מוחי עמוק: השתלת קוצב עם אלקטרודות באזורים ממוקדים במוח. 
!!הטיפול מיועד למיקרים קיצוניים בלבד כיוון שהוא דורש ניתוח ארוך וממושך.!

לתזונה יש משמעות חשובה בטיפול,הימנעות מקפאין, שוקולד, סוכרים,וכן 
!!דיאטה המותאמת לילד על  פי האבחון.!

חשוב לדעת ☺!
טיקים מתגברים במצב דחק ומתח,תופעה זו יכולה להופיע בקרב כל 

האוכלוסייה,אך מבחינה סטטיסטית  ילדים סובלים מתופעה זו יותר.!
ילדים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז, לקויות למידה שונות וכו' נוטים יותר 

!!!לתופעה זו.!



 טיקים- האבחנה הסינית :!
תופעה זו מעידה על חוסר איזון של פאזת העץ, רבים מן הסימפטומים  וכן 

גורמי המחלה מעידים על הקשר לתנועה של פאזת העץ.!
עצם התופעה הקשורה לתנועתיות יתר מעידה על הקשר לפאזה העץ, פאזה זו 
כפי שהוזכר לעי"ל מאופיינת בתנועה לכל הכיוונים, בחוסר איזון מופרת 
הזרימה החלקה של הכבד המהדהד עם פאזה זו,ועלולה להופיע בצורה של 

!תנועתיות יתר.!
גורמי המחלה ופאזת העץ:!

גורמי מחלה גנטיים תורשתיים,מחברים אותנו אל פאזת המים  ואנרגית 
הכליות.!

פאזת המים מזינה את פאזת העץ, חולשה של הכליות הקשורות לפאזת המים 
יכולה להשפיע על העץ, התוצאה,הזנה לקויה אשר תגרום לחוסר איזון ברמה 

!של העץ.!
טראומה בתקופת ההריון או במהלך הלידה, טראומה כפי שהוזכר קודם 
יכולה להשפיע על מצבו הפיזי/ נפשי של הילד. טראומה עלולה ליצור 
את אותה "רוח פנימית" היוצרת תנועה מתמדת בתוך המערכת 
הפנימית, אותה תנועה יוצרת חוסר שקט תמידי, הגוף נתון במתח 
באופן קבוע, כאשר מוגבר המתח מגורמים  חיצונים או פנימיים, תנועת 
ה"רוח" מתגברת וכתוצאה מכך, הרוח אינה נסתרת יותר מן העין, 
התנועה יוצאת אל פני השטח בצורה של טיקים ותנועות בלתי רצוניות.  !

!15 ! !
הכבד שאמון על תנועת השרירים בגוף אינו מצליח לשלוט בזרימה 
החלקה של הדם בתוך הגוף,וכל השרירים נעים במהירות באופן לא 

רצוני.  !
מצבי עקה וסטרס, מחלישים את המערכת , האיבר העיקרי אשר מושפע 
ממצבי סטרס הוא הכבד,כיוון שכבד אחראי על הזרימה החלקה לכל 
חלקי הגוף,וכן בתפיסה הסינית נחשב ל"גנרל" או המצביא, המתכנן 
ומארגן, כשם שמצביא בשעת קרב דרוך לכל תנועה שמתרחשת בשדה 
הקרב, כך גם הכבד רגיש להתרחשויות חיצוניות,כאשר ההתרחשות 
הינה סטרס, הוא מגיב בתנועה לא מבוקרת. איבר נוסף המושפע ממצבי 
דחק הן הכליות, מצבים אילו מחלישים בעיקר את בלוטת יותרת 
הכיליה ,חולשה זו מערכת החיסון עובדת בצורה מוגברת.(נטיה 

לדלקתיות ברקמות שונות)..  !
וירוסים וחיידקים: ברפואה הסינית וירוסים וחיידקים נחשבים לקור 
החודר פנימה אל המערכת, הרקמות העוטפות את מערכת הנשימה (כמו 
גם את המעיים) בעלות יכולת תנועתית ובשל תנועתית ובשל/ 
כבד.המערכת כתוצאה מחדירה של "קור" מגיבה בחום בניסיון ל"אזן " 
טמפרטורות,הכבד תפקידו להגן על הגוף מפני חדירה של וירוסים 



וחיידקים ,אותו חום מגביר את חוסר השקט,ואת חוסר האיזון של 
הכבד.  !

תגובות אוטואימוניות קשורות לכליות בראיה הסינית ולמרידיאן מיוחד 
ה chong, אשר אף הוא קשור להיבט של הכבד,דרך הדם.  !!

הטיפול:!
טיקים הם מצב של"רוח פנימית",הטיפול יכלול ניקוז הרוח מן מערכת.!
אם ישנה מעורבות של קור או חום, במהלך הטיפול ינוקזו החום/ קור .!

במידה וקיימת מעורבות של מצב אוטואימוני, הטיפול יכלול מרדיאנים 
!.(chong) מיוחדים

!חיזוק ואיזון הכליות והכבד.!
חשוב להוסיף לטיפול טיפול נפשי במידת הצורך, ואיזון התזונה של הילד 

!!בהתאם לאיברים אשר יצאו מאיזון.!
פחדים חרדות ובהלה:!

חרדה היא מצב פסיכולוגי שיכול להוות הפרעה,היא פוגעת במבוגרים 
ובילדים. חרדה פוגעת במגוון רחב של אוכלוסיה.גם אוכלוסיה בריאה 

ונורמטיבית עלולה לסבול ממצב חרדה.!
לפחד וחרדה תסמינים דומים אך ההבדל בינים הוא הגירוי היוצר אותם,כפי 
שהוזכר קודם.תחושת הפחד עולה כתוצאה מגירוי ספציפי אשר נתפס 

כמאיים.בעוד החרדה אינה נגרמת מגירוי חיצוני מסוים.!
 , fight or fly הפחד מקושר למנגנון פנימי ולהתנהגות אקטיבית בעת איום של
בעוד החרדה היא תוצאה של סכנה אשר נתפסת כבלתי ניתנת לשליטה.( אם כי 
!יש לציין כי אבחנה זו יותר סמנטית מאשר רלוונטית בעיקר בטיפול בחרדה)!

תחושת חרדה היא תגובה נורמאלית למצב של לחץ,ולמעשה היא הכרחית 
להישרדות אך ברמות גבוהות שלה היא עלולה להתפתח לכדי הפרעת חרדה.!

הפרעת חרדה יכולה להיווצר ממספר גורמים אך לא תמיד ניתן לדעת את 
הסיבה.!

מבחינה סטטיסטית 5-10 אחוז מן האוכלוסייה סובלים מחרדה בעוצמות 
!שונות.רוב האנשים יסבלו לפחות פעם אחת בחייהם מחרדה. !

תסמינים של חרדה:!
חרדה הינה תגובת חירום טבעית של הגוף כדי להתגונן מפני סכנה. לעיתים 

מצב זה יכול להפריע למהלך תקין של החיים.!
תסמינים פיזיולוגים- תסמינים אילו יכולים לבא לידי ביטוי בצורות שונות, 
דפיקות לב,רעד,לחץ דם שעולה,הזעה, בחילות, כאבי בטן,סחרחורות, טשטוש 
בראיה ,צורך תכוף בהטלת שתן,עור חיוור,הרחבת אישונים וכו'. זרימת הדם 
לקבוצות שרירים מסוימים מוגברת בעוד הזרימה למערכת החיסון ומערכת 

העיכול מופחתת.!



תסמינים פסיכולוגים-אי שקט, מתח,מחשבות חוזרות ונשנות של דאגה ופחד, 
חוסר ביטחון ותלות באחר ניתוק מן העצמי , שיתוק ואף חשש למות או 

להשתגע .!
פניקה-ישנם כאילו הסובלים מהתקפי אימה/פניקה. פניקה היא תגובת בהלה 
המתרחשת שוב ושוב ללא גורם סכנה אמיתי, מצב זה אינו רציונאלי ועוצמתו 
חזקה מאד. בעת ההתקף האדם חש כי הוא עומד למות להתעלף או להשתגע. 

ישנם שלושה סוגים :!
פתאומית- חרדה המופיעה "יש מאין".!

מצבית- מצב מסוים אשר מעורר את החרדה.!
נטייה מצבית- מצבים בהם ישנה סבירות כי הפרט יסבול מהתקפי פניקה.!

!! התקפים אילו שכיחים בקרב מבוגרים,כמעט ולא קיימים אצל ילד.!
חרדה בקרב ילדים:!

ילדים יכולים לסבול מחרדה כמו מבוגרים, אך אופן הביטוי של חרדה בקרב 
ילדים פעמים רבות שונה מזה אצל המבוגרים מעצם היותם פחות מילוליים 
ולכן התופעות הפיזיולוגיות יהיו: כאבי בטן, כאבי ראש, הקאות שילשולים וכו', 
התסמינים הפסיכולוגיים יכולים להופיע כבכי בלתי פוסק,או אפילו אלימות, 

הימנעות חוסר גמישות, אי ציות או התנגדות.!
 פעמים רבות כיוון שהתסמינים באים לביטוי באופן שונה מזה אצל מבוגרים 

!קיים קושי באבחון.!
התהליך הביולוגי:!

מעגלים עצביים בהם מעורבים אזורי המוח האמיגדלה וההיפוקמפוס הם 
!הבסיס הביולוגי לחרדה.!

סוגי חרדה:!
קיימים סוגים שונים של חרדות, אך בחוברת זו נתמקד בחרדות שכיחות בקרב 

ילדים ומתבגרים .!
הפרעות חרדה מסוימות אופייניות לשלבי התפתחות שונים.!

חרדת נטישה ופחד מזרים אופיינית לשלבי הגלי הצעירים יותר,בעוד חרדה 
חברתית והפרעת חרדה מוכללת אופיינית לשלבי הגיל האמצעי וגיל 

!ההתבגרות. התקפי פניקה שכיחים בגיל ההתבגרות.!
חרדת זרים:!

בקרב פעוטות וילדים קיימת חרדת זרים כחלק מתהליך התפתחותם.!
בסביבות גיל חצי שנה עד שנה  תינוקות רבים חווים חרדה מזרים , הילד 
בשלב ראשוני מתחיל להבין כי הוא ואימו שתי ישויות נפרדות ,  בסביבות גיל 
חצי שנה מהווה הדמות המחנכת (הורים / מטפלת) כעוגן המשרה ביטחון על 
הילד המהווה גשר בינו ובין העולם. הפעוט  אשר המיומנויות המוטוריות 
והשפתיות שלו אינן מפותחות בשלב זה אינו יכול לשלוט במידת התקרבות 
הזר, עלול לפרוץ בבכי למראה של פרצוף זר,מתוך חוסר ביטחון טבעי שהוא חש 
בנוכחות אדם לא מוכר.בכי זה מבטא את מצוקתו של הילד. כאשר מתפתחת 

!יכולת ההליכה והדיבור לרוב פוחתת התופעה במידה ניכרת.!
חרדת נטישה:!



חרדה זו אופיינית עד גיל 3 אצל הפעוט. בגילאים אילו סביר שהילד יסבול 
מחרדה (הביטוי בבכי( כאשר עוזב ההורה את החדר.לרוב ניתן להסיח את 
דעתו.גם תגובה של בכי כאשר ההורה משאיר את הילד בגן/מעון שכיחה אך 

בשעה שהילד מתחיל להתערות בחברה תגובה זו נעלמת.!
בסביבות גיל 4 אמורים הילדים להיפרד מן ההורה בקלות, אם קיימת בעיה 
בפרידה עלולה להיות הפרעת חרדת נטישה. במצב כזה הילד חווה חרדה כל 

זמן שהוא רחוק מן הבית או נפרד מן ההורה.!
ילדים הסובלים מחרדת נטישה עלולים:!

להימנע מללכת למקומות שונים ללא לווי. 
הימנעות מהליכה לבית הספר , מחנאות וכו'. 

היצמדות אל  ההורה לכל מקום. 
סירוב לישון אצל חברים. 

סיוטי לילה  וחלומות בהם הם מופרדים מן ההורים. 
פחד להירדם באופן עצמאי.  !

!כ-4 אחוזים מן הילדים סובלים מחרדה זו בעיקר בעיקר בגיל 7-9.!
  חרדה חברתית:!

חרדה חברתית (SAD) מאובחנת באמצע שנות העשרה,אך מצויה גם בקרב  
ילדים בגילאי טרום בית ספר, ובית ספר יסודי. חשיבות רבה לטיפול בשלב 
מוקדם , אחרת עשויה להימשך לתקופת הבגרות ועלולה להעמיד את הילד 

בסיכון ובנטייה לדיכאון.!
הפרעה זו מאופיינת הפחד או חשש ממגוון של מצבים חברתיים, או מביצוע 

פעולות מסוימת בפומבי.!
החרדה גורמת לסובלים ממנה להימנע מאותם מצבים על מנת שלא לחוש את 

הסבל הכרך בהם.!
הפחד העיקרי של הסובלים מן החרדה,שיושפלו, או שינהגו באופן שאינו תואם 

לסיטואציה,וכתוצאה מכך יחשפו לביקורת או ללעג.!
!בנים סובלים מן התופעה יותר מבנות ביחס של 3:2.!

התסמינים הגופניים:!
הזעה, הסמקה, גימגום,בחילות רעד בגוף ,רעד בקול וכו'.!

לרבים מן הסובלים מהפרעה זו יתכנו הפרעות חרדה נוספו, דיכאון והפרעה 
!בדימוי עצמי, כמו כן קיימת נטייה להתמכרויות כדי להתמודד עם החרדה.!

האבחנה:!
פחד מפני סיטואציה חברתית אחת לפחות (חשיפה לאדם זר או למבט 
בוחן) או סיטואציה הכוללת ביצוע של משימה מסוימת (כתיבת מבחן). 

בילדים הפחד הינו גם מקבוצת הגיל שלהם ולא רק ממבוגרים. 
חשיפה לסיטואציה מעשית כמעט תמיד מעוררת חרדה,בקרב ילדים 
ביטוי החרדה יכול לבור בבכי,התקפי זעם, קיפאון, הירתעות ממצבים 

בהם מעורבים זרים. 
אדם בוגר בעל חרדה חברתית מודע לחוסר הרציונאליות שבדבר, אך 

הילדים מאפיין זה עשוי להיות חסר. 



פגיעה ברמת הביצוע או העשייה בבית הספר ו/או הגעה לבית 
הספר,כמו כן פגיעה ביכולת לפתח קשרים עם קבוצת בני אותו גיל 

והיכולת לפתח ולקיים מערכות יחסים.  !
חרדה חברתית יכולה להתבטא בכמה אופנים:!

סירוב/ הימנעות מהליכה לבית הספר. (יש להבדיל מילדים המסרבים 
ללכת לבית הספר עלרקע בעיות התנהגות). 

חרדת נטישה. 
אילמות סלקטיבית.  !

חרדה בחינות אף היא מהווה חלק מתופעה זו,תגובת לחץ אשר מופיעה כאשר 
עומדים בפני הערכה על ביצועים. חרדה זו משפיעה באופן ישיר על ההישגים 
ועל יכולת הריכוז של הילד ומכניסה אותו למצוקה עד לאותה הימנעות 

!מהתמודדות עם הסיטואציה. !
!:(GAD) הפרעת חרדה מוכללת

הפרעה זו יכולה להופיע בקרב ילדים בגיל6-11, מאופיינת בדאגה מוגזמת 
ותחושת חרדה לדברים רבים, ביניהם: ציונים, הישגים בתחום הספורט, 
דייקנות, סוגיות משפחתיות, מצב בריאות, וכו'.הילד הסובל מן הבעיה אינו 

מסוגל לשלוט על תחושת הפחד וזו מפריעה לו בתפקוד היומיומי.!
תסמינים פיזיים:!

לאות,קושי להירדם,חוסר מנוחה,אי שקט, קשיי ריכוז,עצבנות שרירים מתוחים.!
ילדים אילו בעלי דרישה עצמית גבוהה,ובדרך כלל מבקשים אחר אישור 

!ותמיכה של הסובבים.!
פחד ופוביה:!

פוביה היא ביטוי לפחד עמוק ובלתי הגיוני מאובייקט מסוים.!
פוביות רבות שכיחות בתקופת הילדות, כאשר הפחד קיים לתקופה שלשישה 
חודשים לפחות יוגדר כפוביה. סוגי הפוביה הנפוצים בתקופת הילדות 
הם,חשש מבעלי חיים, סופה, גובה, מים דם, חשיכה,טיפול רפואי. ילדים 
הסובלים מפוביה אינם מבינים כי הפחד אינו הגיוני.הילדים ימנעו ממה 
שעלול לגרום להם תחושת פחד,או כאשר יפגשו בדבר שעלול להציף את 

!הפוביה יגיבו בבכי, התקף זעם,הימנעות, קיפאון,כאבי בטן וכו'.!
הטיפול:!

הטיפול במצבי חרדה שונים תלוי בגילו של הילד, כאשר מסוגל הילד לנהל 
שיחה יפנה המטופל לפסיכולוג, פעמים רבות לפחדים מוגדרים הטיפול 
ההתנהגותי –קוגניטיבי אשר הינו בעל שיעורי הצלחה גבוהים (טיפול זה קצר 
מועד). מטרת הטיפול ללמד את הילד להתמודד עם תגובת החרדה להקטין את 
התגובות הפיזיולוגיות,ו"להתיידד" עם החרדה – לקבל כי במצבים מסוימים 

מופיעה החרדה כחלק טבעי של החיים.!
במקרים קשים יכלול הטיפול מתן תרופות ממשפחת SSRI (נוגדי חרדה).!

!! !
פחדים וחרדות ברפואה הסינית:!



פעמים רבות קיימת מעורבות של טראומה מן העבר, ולכן הבעיה כמעט תמיד 
תכלול "רוח- פנימית" בכליות. תיתכן גם חולשה של הכליות כיוון שחרדה/ פחד  

מחלישים את אנרגיית הכליות.!
במקרים של חרדה חברתית, חרדת בחינות יש לבדוק מעורבות של הכבד, 

מעורבות של חום או רוח.!
כמו כן אצל מתבגרים יש להתבונן על פאזת האש והאדמה אם קיים חוסר 

איזון.!
בחרדה חברתית קיים היבט חזק של ביקורת עצמית של הילד, לכן יש 

לעקוב אחר פאזת המתכת הקשורה לביקורת עצמית.!
כדאי לדעת, שימוש בפירחי באך המטפלים ההבטים נפשיים מועיל 
בטיפול בחרדות ופחדים.תמציות כמו ASPAN או MIMULUS הינן 

החשובות בפורמולות הניתנות.! !!!
אדישות וחולמנות:!

מדובר במקרים אשר האדישות או החולמנות הינה חלק מן ההוויה של הילד, 
ולא ביישנות / חולמנות התלויה בסיטואציה ספציפית.ילדים אלה נוטים לשקוע 
בתוך עצמם ולהתנתק מן הסביבה, תחושת הריחוק מוקרנת בעיניהם (ניתן 

לראות מבע זה לאחר ניתוח בהרדמה מלאה ).!
הילד נראה בתוך בועה משל עצמו, המבט אינו חד,אין חיות בעיניים ושובבות 

האופיינית לילדים, במקום  נסוך מבט של רוך ובהייה.!
מצב זה ההיבט ה"רוחני" של הכבד המשקף תודעה עצמית אינו מעוגן.!

היבט זה בתפיסה הסינית אמור לשכון בדם ולזרום בכל הגוף,כך התודעה 
זורמת אל כול האיברים כולל הרקמות והתאים הקטנים ביותר.!

במקרים אליו אותה תודעה (hun) אינם "מוחזקים" היטב על ידי הדם והתוצאה 
חולמנות ואדישות אשר ניתן לראות במבע העיניים המחובר אל איבר הכבד 

!בהיבט מסוים,ומשקף את הנשמה מצד שני .!
טיפול:!

!הטיפול יכלול עיגון הhun חזרה אל הגוף.!
סיכום טיפול רגשי:!

ילדים שונים מבטאים את רגשותיהם בצורות שונות, טיפוסים מסוימים יביעו 
את הקושי הרגשי באופן ברור ומוחצן, בצורה של בכי, צעקות, התקפי טנטרום, 
חרדות ופחדים, חולמנות , היפר אקטיביות וכו', אלא שאז פעמים רבות 
מייחסים מצב זה כחלק מן האופי של הילד או כחלק משלב התפתחותי מסוים, 
ומחכים ששלב ההתפתחותי יעבור בתקווה כי גם אפיזודה זו תחלוף. יש לציין 
כי מאז ההכרה בטיפול הפסיכולוגי ההתנהגותי ( ופרסומה במדיה בתוכניות 
כמו סופר נני), חל שינוי בגישה של ההורים למצבים נפשיים בקרב ילדים ואכן 
פעמים רבות פונים ההורים לטיפול זה כדי לסייע לילד ולכל המשפחה 

להתנהל מול המצב.!
טיפוסים אחרים מבטאים את הרגש באופן רגעי, ומהר נעלמים מן העין 
התסמינים הנפשיים, רק שבתוך הגוף ממשיך התהליך הרגשי לחפש דרך לבטא 
עצמו בצורות שונות, ולכן פעמים רבות הגוף מתחיל לפתח סימנים כמו 



אסטמה, דלקות גרון חוזרות, דלקות אוזניים, מחלות עור שונות וכו', אשר הן 
הביטוי לתהליך הנפשי המתרחש בפנים שתרם קיבל מענה.!

הרפואה הסינית אשר מתייחסת למצב נפשי כגורם מחלה הזהה לזה כמו 
הדלקת ריאות , דלקת האוזניים או הפריחה על העור, יכולה לזהות את 
התהליך אשר מתרחש בעת הופר  האיזון , ולסייע להחזיר את הזרימה הנאותה 

!לגוף ועימה את השקט שוב פנימה.!


