
משפחה, צוות, מטופל: בין העולם הזה לעולם הבא, על במת הריקוד
3,4גבי זייליג, 2דבורית גלעד, 1גולדבלטהדס 

המרכז לחקר ולימוד  , לעבודה סוציאליתהספר -בית2חיפה ,חיפהאוניברסיטת , הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, לסיעודהחוג 1

תל , ש חיים שיבא"המרכז הרפואי ע, שיקום נוירולוגימחלקת 3חיפה , חיפהאוניברסיטת , הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, המשפחה

ישראל, תל אביב, אביב-תלאוניברסיטת , לרפואה ע״ש סאקלרהפקולטה 4, השומר

,למותהנוטהלאדםחשיבותםבשל,ובפרקטיקהבמחקרוגדלהולךמקוםמקבליםהגסיסהמהלךוניהולהחייםבסוףפרידהתהליכי

אישיים-בין,נפשיים-תוךרבדיםעלהמשליכים,ודינאמייםכמורכביםבספרותמתואריםאלותהליכים.הרפואיולצוותמשפחתולבני

ביןפרידהשיחקיום.ואחריוהמוותלפני-הזמןצירעלומתחוללים,המטפליםסביבתועלהקרובהסביבתוושלהאדםשלומשפחתיים

של,ובחירהחייםותהליכיקשריםעיבודומאפשר,ולאובדןהחייםסוףלהווייתאישיתמשמעותהבנייתעלמקריןלתהליךהשותפים

שלותהליכים,לקראתוהתכוננות,בוהכרהלבין-התודעהמןהמוותהרחקתשביןרצףעלמתחולליםאלותהליכים.ומשפחתוהמטופל

.מקדיםאבל

במחלקתממושךאשפוזבמהלךאותוהסועדיםבקרבהחולהמיטתצידימשנישהתקיימופרידהשיחמרכיבילבארבאהנוכחיהמחקר

על'הזוג-ובתהרפואיהצוות:השותפיםביןהמתנהלכריקודיוצגהשיח.חייםתומכיטיפוליםבהפסקתבחרהמטופלשבסופו,שיקום

.'המוותועלהחיים

case)אחדמקרהבחקרהתמקדהמחקר study)ראיונותנערכו.והאוטואתנוגרפיתהפנומנולוגיתבגישותהאיכותניתבשיטהונערך

הזוגבת,פליאטיביתאחות,רוחניתמלווה,סוציאליתעובדת,ואחיותאחים6,ורופאיםרופאות6:משתתפים17עםמובנים-חציעומק

התמותשלוש.תמטיתוכןניתוחבאמצעותונותחותומללו,הוקלטוהראיונות.בכתיבהגםחוויותיהאתתיעדההזוג-בת.המטופלואחי

מנקודות,המשפחהובניהמטופל,הרפואיהצוותחולקיםאותומשותףבמרחבהמתחולליםתהליכיםהמתאר',ריקוד'חושפותשהתגלו

מתקיימיםהמשותףבמרחב.פרידהשיחשלאופנים(3);המטופלאתהצוותתפיסת(2);השיקוםמחלקתשלשליחותה(1):שונותמבט

יוצגואלודיאלוגים.ממנוונסיגהבונגיעה,המוותהכלתבתהליךורגשותתפיסותהמייצגים,וסמוייםגלוייםדיאלוגיםהשיח-שותפיבין

.פליאטיבייםצוותיםולהכשרתמשפחהבנילליווימשמעותםותידון
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איתהחרדת המוות בקרב מטפלים העוסקים באובדן וסוף חיים והדרכים להתמודד 
1,2דפנה פורמן

המרכז , החולים אדמונד ולילי ספרא לילדיםבית המטואונקולוגיה ילדים 2, אריאל, בשומרוןאריאל אוניברסיטת , החוג לקרמינולוגיה1

ישראל, גןרמת , תל השומר, שיבאחיים ש "עהרפואי 

ניהולבתחוםהתיאוריה.האדםבניעבוררבהמשמעותבעלתהיאהמוותולתודעתחייםוסוףהזדקנותכמומאיימיםלתכניםהחשיפה

הפסיכולוגיולקונפליקט,האנושיתההתנהגותועלהחשיבהעלהמוותתודעתבהשפעתמתמקדת(TMT)מהמוותלפחדשקשורההאימה

,Learyלמוותהמודעותלביןלחיותהרצוןביןהבסיסי 2004)).

אודותמחשבותשלנגישותןאתטבעהמעצםמאפשרת,מוותלתכניגבוההבעצימותלחשיפההגורמיםוסיועטיפולבמקצועותהעיסוק

השפעתלגביהשאלהאתיותרעודמחדד,במוותמהעיסוקלהימנעהצורך.ואימהפחדשלחוויהיעוררוכילהניחהיהניתןכןעל,המוות

.המקצועיהעיסוקבמסגרתאלהלתכניםהחשיפה

קשורשעיסוקםמקצועאנשיבקרבהמוותעםולמגעלחשיפההמוענקתהסובייקטיביתהמשמעותאתלבחוןהיאזהמחקרמטרת

אתשבחןאיכותנימחקרבאמצעותנבחנהזוסוגיה.למוותהחשיפהעםההתמודדותדרכיובבחינתהחייםסוףעםישירובמגעבחשיפה

שליוצאכפועל.חייםוסוףלמוותאינטנסיביתחשיפהכוללשעיסוקם,שוניםסיועבמקצועותטיפולאנשישחוויםרגשי-החוויתיהתהליך

.זוסוגיהלבירורהמתבקשהכליהואהאישייםסיפוריהםבחינת,הנרטיביתהמתודולוגיה

לתכניםהחשיפההשפעותמפנינפשםעללהגןכדינוקטיםשהםאקטיביותפעולותאחדמצדהכוללותחוויותתיארוהמרואיינים

.אלולתכניםהאינטנסיביתהחשיפהבעקבותחייםכמאפיינישאימצוורגשותחוויותשלקבלהשניומצד,חייםוסוףמוותשלמאיימים

שיחווהאפשרותמפניפחדלפתחאםכי,עצמומהמוותיותרלפחדלמרואייניםגרמהלאאלולתכניםהחשיפהכיעולההראיונותמניתוח

ִאפשרו,אלותכניםעםאקטיביתלהתמודדותמנגנוניםגיבושלצד,זהמאייםלתוכןהחשיפהשלבמחירההכרה.חייהםבסוףרבסבל

.תפקידםאתלמלאולהמשיך,מהחייםנפרדבלתיכחלקהמוותעללהסתכללמרואיינים
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הסרטןמסעו של המנחה בקבוצת שכולים בעקבות מחלת –' בשביל לצידכם'
טסה-שדהדפנה 

ישראל, גבעתיים, האגודה למלחמה בסרטן, חזקים ביחד

קבוצתמתקיימת'ביחדחזקים'התמיכהבמרכז.ושכולאובדןשחוולאנשיםערךובעלמקובלטיפוליכלימהווהלשכוליםתמיכהקבוצת

בוגריםילדיםאו,זוגבניהינםהמשתתפיםעיקר.רכבתקבוצתשלבמודלומתנהלת,אחדמנחהי"עהמונחית,טווחארוכתתמיכה

.הסרטןמחלתבעקבותנפטרושהוריהם

התכניםלצד.מתמידבשינויהנמצאתקבוצהשלוהנחיההחזקה,תיפעול,ניהולבהם,תפקידיםבכמהלשמשנדרשזומעיןקבוצהמנחה

עללהשפיעהעשויה,משתתפיםויציאתכניסהעקבהשארבין,רבותתנודותפוגשהמנחה,והעוצמתיהמגווןהרגשותמנעד,המורכבים

מנחה.המשתתפיםשלבחוויהשוניםקשייםומייצר,רבהלתנועתיותשנתוןהקבוצתיהתהליךעלובעיקר,הקבוצההתפתחותאופן

תהומות,וגאותשפלמחזוריפוגשהואמסעהכשבציר,סועריםבמיםהנמצאתספינהעלחובללרבבדומה,הקבוצהאתמנווטהקבוצה

.ופסגות

במפגשיםלהיותרצוימנחהאיזה:לדוגמאבהן,ההנחיהבעבודתשונותסוגיותידונו.זהספציפיבמודלההנחייהבאתגרתעסוקההרצאה

?ממושכתלחופשהיוצאהמנחהכאשרהקבוצהתתנהלואיךהאם?הקבוצהבמשתתפייתמוךאו,שיסייעההנחיהסגנוןמה?השונים

כאישהמנחהשלזהותומושפעתכיצד.דוגמאותהבאתכדיתוך,הדינמיתלהנחייהמעברנוספיםבכליםהשימושסוגייתתעלהכןכמו

במשאלתו,המנחהשלההתמודדותבצירהמצוייםהנושאיםמתוךכמהרקאלו.האנושיוהסבלהאובדןמרחבאתהפוגשוכאדםמקצוע

.מבטחיםלחוףולהביאההסערהאתלצלוחהקבוצהחבריאתלהביא
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כלים מתחום הטיפול בשכול בהתערבות טיפולית עם חולי סרטן  -על אובדנים שאינם מוות 
קאפחאביטל 

ישראל, שבעבאר , מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, מכון אונקלוגי

.פחותהרבההתפתח-מוותשאינםבאובדניםהטיפולתחוםואולם,בשכולהטיפולתחוםמאודהתפתחהאחרוןבעשור

שלקיצםעלדומהבאופןלהתאבל,יכוליםאנוואולם,עלינוהאהוביםאנשיםמותעלמתאבליםשאנוהאבלישנוכיטענה(1988)ויורסט

.'וכופגלידת,מחלה,נכות,פיטורים,נישואין

,רובין)ועודכעסתסכולאכזבה,שליטהוחוסראוניםחוסר,אשמה,כאב,עמוקצער,אדיררגשיבקושימאופיינתהשכולחווית

.מלאאוחלקיתפקודחוסרכדיעדשמגיעהדיכאוניתלתגובהמובילההיאלעיתים.(2016וויצטום,מלקינסון

אובדניםשלורחבותעמוקותחוויותחוויםסרטןעםהמתמודדיםאנשים,האונקולוגיבמכון,סורוקההרפואיבמרכזבעבודתי,מניסיוני

.בחייםהשליטהאובדןוכמובן,יהיולאוכברלהיותשקיוומהשלאובדן,והציפיותהחלומותאובדן,עצמיתפיסתאובדן-ממשיים

תגובת.הסביבהתפיסתלביןהמטופלשלהפנימיותהחוויותביןפערוקייםבמלואןמדוברותאינןרבותפעמיםאלופנימיותחוויות

,תאבוןחוסר,דכאון,עמוקצער:כגוןתגובותבקבלתוקושיעבורוהתקווההחזקת,וחיזוקעידודניסיונותהינה,לרובהקרובהסביבתו

.שליטהוחוסר,אוניםחוסר,כעס,תפקודחוסר

שלהפיזימצבוביןהלימהאיןשלעיתיםהעובדהנוכח,במטפליםוהןהמשפחהבבניהןקשותתחושותפעםלאמעוררותאלותגובות

חוסר)הקשההרגשיתתגובתולבין,(בטיפולצורךכלוללאניתוחלאחרשהואאו,דברחשלאאךחולהשהואלושנודעלמשל)החולה

.(מוחלטתפקוד

לבניוהןלמטופלהן,זהמסוגאובדןחוויותעםבהתמודדותמסייע,השכולמתחוםטיפולייםבכליםשימושכיצדאשתףזובהרצאה

.ועוד'עצמיתחמלה'המושגהקניית,הבודההשלהאמיתותארבע,מסלוליהדוהמודלכגוןכלים.משפחתו
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סרטןהתמודדות עם הסרת שד בעקבות : לבכות על השד שאבד
אביטל גרשפלד ליטוין

ישראל, תל אביב, יפו-המכללה האקדמית תל אביב, בית הספר למדעי ההתנהגות

אובדןשלהפריזמהמתוךסרטןבעקבותשדהסרתעםנשיםשלההתמודדותאודותאיכותנימחקרעלרטרוספקטיבהתציגההרצאה

הנשיםעלמקשההאבחנהקבלתמרגעעודהשדמשמעותשלהבנייהכיצדמדגימהשדלהסרתניתוחשעברונשיםעםראיונות.ואבל

.הצפויהאובדןעללהתאבל

.עליולברךשיש,חייםמצילכתהליךהשדהסרתשלמשמעותלהבנייתמובילים,כריתהבניתוחוהצורךשדסרטןשלהאבחנהקבלת

לגיטימציה-דהשלתהליךמתחילכאן?החייםעומדיםכשמנגדהשדעללבכותכיצד:השדלאובדןמקוםמתןעלמקשהזומשמעות

השדשלהחיוביתהמשמעותשינוי:הצפוימהאובדןלהמנעמנתעלבהבנייההשתמשובמחקרהנשיםמרבית.השדאובדןאודות

אתועימוהצפויהאובדןאתלהעליםקיווכך.מיידישדשחזור–כתחליףפיזישדשלבבנייהובחירהשוליתאולשליליתוהפיכתה

.האבלרגשות

שלפרשנותניתנה,ומועקהכעס,תסכול,העצב,היגוןלרגשות.אובדןלחוותלאציפתהמשוחזרשדעםשהתעוררהמי,הניתוחלאחר

הרגשיתברמהשלווההעדרותפיזיאיברשלהנוכחותעלהמתבססזכויותנטוליגוןמדגימותתגובותיהןכיצדאדגיםבהרצאה.דיכאון

הפיזיתההסרהלפניעודממנוהוסרוהשדשלהחיוביותשהמשמעויותמשוםלהתאבלהתקשתה,שדללאשהתעוררהמי.והסמנטית

.מהגוףשלו

.ניתוחי-הפוסטהגוףעםלקשרותרומתםשלהןהאבלותטקסיויוצגוהשדעללהתאבלבחרואשרהמעטותהנשיםגםיוצגו

שלאחדצרנרטיבשמציגנוכחיתרבותי-החברתיקונטקסטבתוךהסתרהשלהחוויהתרמההשדאובדןעלהאבלשללגיטמציה-לדה

.שדהסרתעםהתמודדות

.זכויות-נטוליגוןשלהפריזמהמתוךהטיפוליתלפרקטיקהמשמעותיותהשלכותתציגההרצאה
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