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 "טוב דיו"

 צרכים התפתחותייםמכיר שלילד   

 מן האבמכיר שלילד צרכים התפתחותיים 

 לבין צרכיו האישיים צרכי הילדמפריד בין 

 מפריד בין 

גירושין מן האם 

קיום הורות עם הילד 

 כדי לעמוד במשימה לגדול ולהשתנותמוכן 
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 מזון: צרכים התפתחותיים

אני עזר-כוחות: 

זמן 

(לא להיבהל)בחוויה  הכרה 

 זמניהגנות ואיזון 

ספקות 
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 מה אני צריך  

 ?כדי לגדול
טקייו דוי 

תלות 

Amae, amaeru 

 - τροφηטרופה 

הדדיות 

Elisabeth Young-Bruehl 
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 "אבהות טובה דיה"הציר המרכזי של 

 לא זהותהתקשרויות 

  עובדה סובייקטיביתהתקשרות ראשונית 

בקשר הראשוני המשכיות 

בקשר עם האב המשכיות 

 קשר ראשוני לא צריכים לערערביקורים 
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 :קליניקה

 "כאב גדולמאחורי כל זה מסתתר "

 הורות בעברחוויות 

 זעם –אימהות 

אבהות 

 משפחת מוצאמעורבות 
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 עולם האצבע

 :וויסות
REGULATION 

הזולת עושה לי 

התוצאה אצלי 

ביטחון 
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העין עולם  

 סובייקטיבי-אינטר

 מקום לשוני

 שאלות- 

 סקרנות

עשייה משותפת 

נוכחות 
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 מובחנות
DIFFERENTIATION 

נקודת מוצא של האני 

משולשים 

יצירה משותפת 

 
MURRAY BOWEN 
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   משולשים
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 מובחנות
 נמוכה גבוהה
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 מובחנות
 נמוכה

מחוק  אני
 (כופה/מוותר)

מחוק  אתה =
 אמצעי

רק ככה אנחנו 

 גבוהה

רוצה/ מרגיש אני 

 

תכלית=  אתה 

 

 אנחנו“יצירת   ”
 ביחד
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 וויסות

 -אינטר

 סובייקטיבי

 מובחנות



13 

 :קליניקה

 "כאב גדולמאחורי כל זה מסתתר "

 הורות בעברחוויות 

 זעם –אימהות 

אבהות 

 משפחת מוצאמעורבות 

 לעומת שותפות חלוקה•

 הכל או לא כלום•

 אחד על חשבון השני•
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 מישורי קיום ויחסי אובייקט

 תומס אוגדן

פרנויד-סכיזואיד: 

פיצול 

חוסר המשכיות 

יצירת היסטוריה מחדש 

מסומן=סימן: משוואה סימבולית 

ללא תיווך" עובדות: "הדברים כפי שהם 
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 מישורי קיום ויחסי אובייקט

 תומס אוגדן

פרנויד-סכיזואיד: 

"מאגיים" פתרונות 

אין אובדנים וגעגועים 

 של " טרנספר"הזדהות השלכתית לשם

 הרע

 התמכרות לאובייקטים   –דרמה כפויה 

אפשרות של חידוש 
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 מישורי קיום ויחסי אובייקט

 תומס אוגדן

דפרסיבי 

סימבוליזציה ותיווך של החוויה 

חוויה עצמית סובייקטיבית 

חווית האובייקט כסובייקט 

המשכיות של העצמי ושל האובייקט 

יציבות 

עצב 
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 מישורי קיום ויחסי אובייקט

 תומס אוגדן

דפרסיבי 

אפשרות של רגשות אשם 

הכעס שלי הרחיק או פגע באובייקט: חרדה 

דרמה משוחזרת 

אינטגרציה 

סטגנציה 
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 

 :התקשרות ראשונית :מזון

 עובדה סובייקטיבית  

על האם להוכיח שהיא אמא : רעל

מספיק טובה אם יטען הגרוש שאינה 

 כזו

תיקון: 
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 

 התקשרות ראשונית  עובדה סובייקטיבית :מזון

על האם להוכיח שהיא אמא מספיק טובה אם יטען הגרוש  :רעל

 שאינה כזו

תיקון: 

גירושין אינן עילה להטיל ספק באמהות 

עצם התביעה מחלישה את תפקוד האם 

 פגיעה באם ובילד= תביעה לא מבוססת 

 לבדוק  עויןאין לכבד על הסף תביעתו של אב

 מסוגלותה של האם

מפני כוח חברתי הרסני שמירה על האב 
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 

 המשכיות בקשר הראשוני :מזון

מסוגלות "תביעת האב לבדיקות : רעל

 מתוך הנחה של תחרות" הורית

תיקון:  
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 
 המשכיות בקשר הראשוני :מזון 

מתוך הנחה של תחרות" מסוגלות הורית"תביעת האב לבדיקות : רעל 

תיקון:   

  התקשרות ראשונית לאמא הינה עובדה שנוצרה מחוץ

 לילד אבל קיימת בתוכו  

"מוחק את עולמו הפנימי של הילד  " מרוץ מסוגלות

 ובכך אין בו דאגה הורית

 יצירת איום על המשכיות הקשר עם מטפל ראשוני  =

 פגיעה באם ובילד

 לערוך בדיקות   עויןאין לכבד על הסף תביעתו של אב

 מתחרות

מפני כוח חברתי הרסני שמירה על האב 
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 "הליכה לאיבוד"
 גירושין: ראיה-ניגוד בין זוויות•

 הכרה לקויה בשוני•

 ייאוש מהצגת השוני•

 אבדן חיבור עם פן נפשי משמעותי•

 זיוף–התאמה  –ריצוי •

 חלקיות•
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 

 המשכיות בקשר עם האב :מזון

 איום מצד האב לנתק קשר  : #1רעל

לעשות הכול מהווה סיכון לילד ויש 

המאיים ולשמור על  את האב לרצות

   קשר אבהי

 #1תיקון:  
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 

 המשכיות בקשר עם האב :מזון 

 איום מצד האב לנתק קשר מהווה סיכון לילד ויש לעשות הכל  : #1רעל

 לרצות את האב המאיים ולשמור על קשר אבהי

 #1תיקון:  

 פוגע בילדאיום על ניתוק קשר עם ילד  

יש לעזור . האיום סימן למצב חירום קליני

לגרושתו ובין קשרו  עויינותלאב להבחין בין 

 עם הילד

 הסכמה לפגוע בילד= כניעה לאיום 
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 

 המשכיות בקשר עם האב

 איום מצד האב לנתק קשר מהווה סיכון לילד ויש לעשות הכל  : #1רעל

 לרצות את האב המאיים ולשמור על קשר אבהי

 #1תיקון:  

 האיום מעורר ספק אם קיים קשר נפשי

מהותי למענו יש להתאמץ או שמא שימוש  

 ציני בילד כדי לפגוע בגרושה

 לכן יש לערוך הערכה קלינית על מהות

 הקשר של האב המאיים לנתק מגע
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 

 המשכיות בקשר עם האב :מזון

 ניכור של ילדים מאבות : #2רעל

גרושים תמיד אשמתה של אם עויינת 

 ומסיתה

תיקון:  
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 מעשה בפקידת סעד

ידיעת הלב 

האם 

הילדים 

האב 

תקפיד המקצועי 
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 שלשה מחסומים

מקצועי 

משפטי 

חברתי 
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 משולשים



30 



31 

 משפט
יחסי כוחות ורכוש 

הגדרה עכשיו 

הגדרה לנצח 

ידיעת העתיד  
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 משפט ומובחנות
מוצא של האני-עמידת 

מיתוסים 

 פתיחת המשולש: 

 ס”פק -הצלע שופט 

משפחתית-יצירה משפטית 
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מוצא של האני-עמידת  
סמכות 

אחראיות 

הכשרה 

השקעה 

“דעת-חוות" 
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 מיתוסים
ההורים יודעים 

ההורים דואגים 

מגע או קשר: אבא? 

נשים מסרסות ואבות מסכנים 

אבות נוטשים 
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 משולש המשולשים
 חוסר אימון
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 פתיחת המשולש

 אימון אימון
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משפחתית-יצירה משפטית  

מובחנות במערכת: 

משימה 

תפקידים 

הבחנה בין תפקידים 

חוויה בתוך תפקיד 

סקרנות וייעוץ 
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 קשר
תחושה של קשר: המארגן המרכזי 

קשר אוטנטי וקשר אידיאלי 

להיות ילדה טובה 
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 לורן

 8גיל 

 !שיתקע את דורבנותיו באדמה 

 

 11גיל 

  



40 
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 סעיפי ההסכם
לא לפגוע  

בהורות של הצד השני 

לא לנצל 
  הסדרי ראייה על מנת לפגוע בצד

 השני

אחראיות וסמכותס עם ”פק 
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 אכיפת ההסכם

 מובחנות בסיכוןקביעת 
הפסקת ביקורים 

ביקורים עם צד שלישי 

מובחנות וגירושים: קבוצות 

שינוי במובחנות: יעדים 
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 מניעת ירידה במובחנות
משא ומתן מחדש 

הכרת הצורך בשינוי 

הכרת קיום המעמסה הרגשית 

הכרת הזמן הדרוש ליצירת איזון חדש 

למידה מן : מקום לניסוי וטעיה

 ההתנסות 

 :הסכם
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 

 המשכיות בקשר עם האב :מזון 
 ניכור של ילדים מאבות גרושים תמיד בגלל השפעתה העויינות של האם כלפי : #2רעל

 הקשר האבהי

#2 תיקון:   
 קושי של הילד להחזיק קשר טוב עם האב מלמד

על צורך בהערכה קלינית של מהות הקשר בין 
 האב לילד

  בהערכה בודקים אם היה קיים ואם עדיין קיים
המעניק תמיכה מספיק טוב  חיקשר אבהי 

בהערכה בודקים אם היה קיים  התפתחותית 
מספיק טוב  חיואם עדיין קיים קשר אבהי 

 המעניק תמיכה התפתחותית
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 

 המשכיות בקשר עם האב :מזון 
 ניכור של ילדים מאבות גרושים תמיד בגלל השפעתה העויינות  : #2רעל

 של האם כלפי הקשר האבהי

 #2תיקון :   
 בהערכה בודקים באיזו מידה הקשר

 :ידי-האבהי הורעל מצד האב בעצמו על

תשלום מזונות-אי 

הסתה נגד האם 

ערעור בביטחון של הבית האימהי 

 להישאר   לעזור לאבאמטרת ההערכה
 מספיק טוב או להפוך למספיק טוב
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 

 המשכיות בקשר עם האב :מזון

 האם תמיד חייבת להיות : #3רעל

מסוגלת בכל מחיר לתמוך בקשר בין  

 האב הגרוש לבין הילדים

תיקון:  
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 

 המשכיות בקשר עם האב :מזון 

 האם תמיד חייבת להיות מסוגלת בכל מחיר לתמוך בקשר בין  : #3רעל

 האב הגרוש לב ין הילדים

 3#תיקון:  

ידי  -אם ניכור בין אב לילד אינו מוסבר על

יש , פעולות של אבהות לא מספיק טובה

לערוך הערכה קלינית של היחס של האם  

 לקשר בין הילד לבין אביו

  בהערכה מאתרים דרכים בהן האם

 אב-מרעילה את הקשר ילד
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 

 המשכיות בקשר עם האב :מזון 

 האם תמיד חייבת להיות מסוגלת בכל מחיר לתמוך בקשר בין  : #3רעל
 האב הגרוש לב ין הילדים

 3#תיקון: 

הרעלת קשר עם האב : הנחת ההערכה
מצד האם מרעילה גם את הקשר האימהי  

 ומערערת את הביטחון של בית האם

מטרת ההערכה : 

להבין תפקידה של אבהות מספיק   לעזור לאם
 טובה בשביל הילד 

נגד קשר זה לתקן הסתות 
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 

 המשכיות בקשר עם האב :מזון 

 האם תמיד חייבת להיות מסוגלת בכל מחיר לתמוך בקשר בין  : #3רעל

 האב הגרוש לב ין הילדים

 3#תיקון: 

 מה האם צריכהבהערכה מגדירים  

טיפול אישי 

ילד-טיפול אם 

  תקופת צינון מהרעלות הדדיות יכולה להיות

כולל הפסקה זמנית בביקורים עם  , נחוצה

 האב
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 

 המשכיות בקשר עם האב :מזון 

 האם תמיד חייבת להיות מסוגלת בכל מחיר לתמוך בקשר בין  : #3רעל

 האב הגרוש לב ין הילדים

 3#תיקון: 

 בהערכת האם אסור שיהיה איום הביטחון של

 . הבית האימהי

אמא מספיק טובה יכולה : הנחה קלינית

להיעזר להבין את התרומה ההתפתחותית 

 לילדה של קשר חי ותומך עם האב
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 
 המשכיות בקשר עם האב :מזון 

 האם תמיד חייבת להיות מסוגלת בכל מחיר לתמוך בקשר בין  : #3רעל

 האב הגרוש לב ין הילדים

 3#תיקון: 
 במידה שלא מצליחים לעזור לאם לאפשר קשר מספיק

 :יש לשקול, טוב עם האב

אם הקשר אם האב אכן מספיק טוב 

או עדיין מתעלל בה  /אם האב התעלל באם ו

 באמצעות איומים עליה ועל אימהותה

 הרע במיעוטו–THE LEAST DETRIMENTAL ALTERNATIVE 

רק אחרי מאמצים קליניים 

מצב זמני 
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 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 

ביקורים לא צריכים לערער קשר   :מזון

 ראשוני

זכותו של ההורה המבקר להתעלם :רעל

 מהשפעת הביקורים על הבית המחזיק

תיקון: 



53 

 ":אבהות טובה דיה"שיבושים ב 
 ביקורים לא צריכים לערער קשר ראשוני :מזון 

זכותו של ההורה המבקר להתעלם מהשפעת הביקורים על הבית המחזיק:רעל 

תיקון: 
 אם בטוח-צורך של הילד בבית 

האם מערער גם בביטחון -ערעור בביטחון בית
 הביקורים

 שימוש בביקורים לשם ערעור הבית המחזיק 

 פגיעה באם ובילד=                                

 לתנאיי עוין אין לכבד על הסף תביעתו של אב
 ביקור המערערים ניהול בטוח של בית האם
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 :קליניקה

 "כאב גדולמאחורי כל זה מסתתר "

 הורות בעברחוויות 

 זעם –אימהות 

אבהות 

משפחת מוצא מעורבות 

לעומת שותפות חלוקה 

הכול או לא כלום 

אחד על חשבון השני 
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 לאבא  יחס מספיק טוב
 ":אבהות טובה דיה"כדי לאפשר  

במשימה קשה הדורשת שינוי אישי הכרה 

להתגבר על חוויות הורות בעבר רצון 

 זעם –אימהות 

אבהות 

בהתמודדות עם משפחת מוצא קושי 

תפיסה כללית של חלוקה לעומת שותפות 

זה" תחנת ביניים" -מ לא להיבהל 

 לחשיבה הורית אפשרות של תנועהליצור 
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 "בית משפט טוב דיו"

את הנעלם מן העין לראות: 

  צרכי הילד 

קשיי האם 

קשיי האב 

הרעלות 

"לא תוכל להתעלם" 

 לגדילה ולקידום –צרכי החברה 
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