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מתוך  שבועיים  מהלך 
התקב הסגר  ־תקופת 

של  המקוון  במוקד  לו 
)סיוע  סה"ר  עמותת 
נפשי והקשבה ברשת( 
296 פניות של ילדים 
ונערים בגילי 10־17 לעומת 219 פניות 
שקדמו לסגר - גידול של 35% בפניות 

בקבוצת הגיל הזו. 
בגין  שפונים  נוער  בני  מעט  לא  "יש 
ההתמודדות עם המצב ואי־הוודאות שהוא 

־מביא עמו", מספרת לונה בן־דיין, המנה
־לת המקצועית של סה"ר. "בתוך ההתמו

דדות יש מנעד רחב של רגשות, מבדידות 
ותחושת ניתוק ועד לפחד לאבד חברים. 
בחלק מהמקרים הביטוי לכך למשל הוא 

בהפר להתבטא  שיכולה  פיזית,  ־הזנחה 
עות אכילה כאלה ואחרות, תחושת חוסר 

־ויסות, הצפה רגשית, חוסר שליטה מתמ
שך וגם פציעה עצמית". 

הקורונה וימי הסגר מקשים לא רק על 
המבוגרים, הנאלצים להתמודד עם קשיים 

־כלכליים ועם התמרון בין העבודה ליל
־דים, אלא גם על הילדים ובני הנוער, שנו

תקו באחת מהמסגרות החינוכיות, וחלקם 
־עברו ללמידה מקוונת. עמותת סה"ר מע
־ניקה סיוע נפשי בחינם לפונים בכל הגי
־לים על ידי מתנדבים בליווי אנשי מק

צוע. "הפניות אלינו הן אנונימיות, ובני 
'אני  כגון  משפטים  לומר  יכולים  נוער 
לא יודע מתי זה יסתיים', 'אני לא יכול 
לשאת את זה יותר', 'אני עייף כבר מהכל', 
'החיים שלי לא יחזרו להיות מה שהיו', 
'נמאס לי  'אין שום סיבה לקום בבוקר', 
כבר מהכל, אף אחד לא מבין אותי' וכו'", 
מספרת בן־דיין. "האגרסיביות היא פחות 

יכולה לבוא לידי בי ־שכיחה, אבל היא 
טוי למשל ביחסים עם האחים הצעירים 
או המבוגרים יותר, וכאמור יש לפעמים 

־פנייה לגבי פציעה עצמית, שנובעת מה
תמודדות עם כאוס פנימי שיכול לנבוע 

־מהצפה רגשית גדולה. היו בני נוער שסי
פרו שפצעו את עצמם, לפעמים התחושה 
היא שהדרך היחידה להתמודד עם תחושת 

־אי־הוודאות וההצפה הרגשית היא להפ
נות את האגרסיה פנימה. פציעה עצמית 

־מגיעה מתחושה של סערה וטלטלה רג
שית. אני קוראת לבני הנוער לא להישאר 

־לבד ולפנות אלינו כדי לדבר על זה. אנ
חנו לא שופטים אותם, לא מבקרים אותם, 
אלא מקשיבים ובמקרים רבים ממליצים 
על המשך טיפול בקהילה וסיוע של איש 

מקצוע".
־"בקורונה ובסגר הנטיות הנפשיות מח

מירות כי אין בית ספר, אין מסגרת, ואין 
־סדר יום", אומרת מירה הורביץ, פסיכו

־לוגית קלינית בכירה במרכז שניידר לר
־פואת ילדים מקבוצת הכללית. "כל האמ

צעים שיש לנו בדרך כלל לריפוי נפשי, 
נלקחים  וחברים,  מסודרת  מסגרת  כמו 

מאיתנו". 
באילו מקרים נתקלת?

־"למשל מתבגרות, שצמצמו מאוד בא
במהירות  וירדו  הקורונה  בחסות  כילה 
לטיפול.  ופנו  לב  שמו  ההורים  במשקל. 
להתייעצות  אלינו  הגיעו  אחר  במקרה 
מתקשרים  כן,  כמו  חרדה.  התקף  אחרי 
המון הורים להתייעץ על התקפי זעם של 
על  הקורונה,  בתקופת  שהחלו  ילדיהם 

הת אמא  הילד.  את  שמאבדים  ־תחושה 
קשרה בבכי וסיפרה שבמשך תקופה הם 

־הצליחו לגמול את הילד מהתמכרות למ
סכים, ועכשיו זה שוב חזר כי אין פעילות 
בחוץ, ואין סדר יום בגלל הקורונה. אני 
ממליצה להורים לבקש מהילדים להיות 

־שותפים לעבודות הבית כדי ליצור איז
־שהו סדר יום, ולפחות פעם אחת ביום לע

שות מפגש משפחתי שבו משוחחים על 
מה שחווים". 

נצמדים לחדשות
־"את הילדים שנפגעים מהקורונה ומ
־גיעים למרפאה אפשר לחלק לכמה קבו

ילדי 
הכאוס 

מהתקפי חרדה והתפרצויות זעם, דרך 
התמכרות למסכים ועד הפרעות אכילה: כיצד 

הסגר והשבתת מערכת החינוך משפיעים 
על דור שלם של ילדים ובני נוער, שכבר 
כשמונה חודשים מתנהלים ללא מסגרת 

יציבה? "בתקופת הקורונה הנטיות הנפשיות 
מחמירות", מעידה פסיכולוגית

אילנה שטוטלנד

לונה בן־דיין )בתמונה(, 
עמותת סה"ר: "בני נוער 

יכולים לומר משפטים 
כגון 'אני לא יודע מתי זה 

יסתיים', 'אני לא יכול לשאת 
את זה יותר', 'אני עייף כבר 

מהכל', 'החיים שלי לא יחזרו 
להיות מה שהיו', 'אין שום 

סיבה לקום בבוקר', 'נמאס 
לי כבר מהכל, אף אחד לא 

מבין אותי' וכו'"
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צות", אומר ד"ר ויקטור חזנוב, פסיכיאטר 
ילדים ונוער, מנהל מערך בריאות הנפש 
כללית  בריאות  בשירותי  ונוער  ילדים 

"קבו המערבי.  והגליל  חיפה  ־במחוז 
בעיות  להם  שהיו  ילדים  היא  אחת  צה 

הקורו לפני  עוד  ואחרות  כאלה  ־חרדה 
נה, שהיו מטופלים והיו במצב מאוזן או 
ילדים כאלה  כמעט מאוזן. בקרב הרבה 
החרדות חזרו, רמת החרדה התגברה והם 
הזדקקו להתערבות נוספת, כולל עלייה 
יום  כל  אני  חרדה.  נגד  במינון תרופות 

־נתקל בכאלה ילדים. אלה מטופלים שנ
מצאים במעקב והגיעו לביקורות חוזרות 
באופן דחוף בגלל החרפת המצב. למשל 

־ילד, שבעבר היו לו חרדות, מצבו השת
פר והתייצב  ואז פתאום הגיעה המגיפה 

והחרדה חזרה".
בני  היא  חזנוב,  מספר  אחרת,  קבוצה 

והצ טראומטיים  אירועים  שחוו  ־נוער 
ליחו להתמודד, אך הקורונה שינתה את 
יכול להיות מישהו  זה  התמונה. "למשל 

אלי הגיע  ועכשיו  משבר  בעבר  ־שחווה 
וקושי לישון", הוא  נו עם התקפי חרדה 
מספר. "זו בעצם חזרה של תופעות פוסט־
טראומטיות, שהחרדה מהקורונה הציפה 

את החרדות הקודמות".
באילו מקרים נוספים נתקלת?

קודם  פנו  שלא  בילדים  "נתקלתי 

־בכלל לבריאות הנפש, ואילו עכשיו פו
נים בגלל חרדות, והרבה פעמים בגלל 

־התנהגות כפייתית הקשורה למשל בר
ילדים  גם  ראינו  מוגזמת.  ידיים  חיצת 
שהיו בבידוד למשל, או אחד ההורים היה 

־בבידוד, וזה גרם להם לחרדות משמעו
תיות. הרבה פעמים אצל ילדים החרדות 
בטן,  כאבי  שונים:  בכאבים  מתבטאות 
בחילות, כאבי ראש וכד', ולפעמים הם 
מוגזמת  בצורה  להתעסק  מתחילים  גם 
בבריאותם ובבריאות הסובבים. כל הזמן 

־שואלים אם סבתא ואמא בריאות, או שמ
־פחדים לצאת החוצה. יש ילדים שמתחי

לים להיות צמודים יותר מדי לחדשות 
רואים  אנחנו  לכך,  בנוסף  ולטלוויזיה. 
בתקופה זו גם התגברות של התפרצויות 
זעם בתוך הבית, כי הבית במתח, כולם 

בלחץ, וזה כמובן משפיע על הילד". 
נוס השפעה  לציין  חשוב  ־לחזנוב 
הקו של  לדבריו,  מהותית,  ומאוד  ־פת 

רונה. "עוד לפני הקורונה הייתה עלייה 
מאוד משמעותית בהתמכרויות למשחקי 

־מחשב. זה הלך והתעצם עוד יותר בתקו
פת הקורונה, במיוחד התמכרות למשחק 
גם  זאת  "חווים  מתאר.  הוא  פורטנייט", 
ילדים בני 7־8, לא רק בני נוער. ראיתי 
לשימוש  שהביאה  למסכים  התמכרות 
כמובן  ולאלימות.  רחוב  של  גסה  בשפה 

שכל מקרה שמגיע אלינו אנחנו בוחנים 
לגופו ונותנים את הטיפול המתאים". 

רגרסיה בגמילה
המגיפה  ניכרת השפעת  הרך  בגיל  גם 

־על הילדים. "בין השיחות שקיבלתי, נתק
־לתי בהורים שסיפרו על רגרסיה אצל יל

דיהם בכל הקשור לשינה", מספרת מיכל 
הראל, יועצת משפחתית ומדריכת קבוצות 
הורים, יועצת בקו החינמי "קול ההורה" של 
ויצו, המיועד להורים לילדים בגילי חצי 
שנה עד גיל 6. "למשל ילדים שקשה להם 

־להירדם בלילה, שמתעוררים במהלך הלי
לה הרבה יותר מאשר היו קודם. נתקלתי 
יש רגרסיה  ילדיהן  גם במשפחות שאצל 
רואים  שוב  פעם  ומדי  הגמילה,  בתהליך 
פיפי במיטה. בנוסף לכך, הם יותר כעוסים, 

פחות משתפים פעולה".
־ילדים רבים בגילים הללו בכלל לא מבי

נים מה זה קורונה.
"נכון, אבל הרגרסיה מגיעה מהמקום של 
אווירה לחוצה בבית. ההורים לחוצים מכל 
מיני סיבות, אם זו בעיה כלכלית או הלחץ 

־שלא להידבק, ואת מיד מרגישה את התו
צאות על ההתנהלות של הילד. ילדים בגיל 
הרך אולי לא מבינים מה זו הקורונה, אבל 
הם מגיבים לאווירת הלחץ שיש בבית". ד

ד"ר ויקטור חזנוב 
)בתמונה(, פסיכיאטר 

ילדים: "יש ילדים 
שמתחילים להיות צמודים 

יותר מדי לחדשות 
ולטלוויזיה. בנוסף לכך, 

אנחנו רואים בתקופה זו גם 
התגברות של התפרצויות 
זעם בתוך הבית, כי הבית 

במתח, כולם בלחץ, וזה 
כמובן משפיע על הילד"

"כל האמצעים שיש 
לנו בדרך כלל לריפוי 

נפשי, כמו מסגרת 
מסודרת וחברים, 
נלקחים מאיתנו". 

הורביץ 
צילום פרטי

"ילדים בגיל הרך 
אולי לא מבינים מה 

זו הקורונה, אבל הם 
מגיבים לאווירת הלחץ 

שיש בבית". הראל
צילום: מיטל גרין
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