
חווית האח השכול שנותר בן יחיד להוריו
יפעת  , 1אסיה ריגר פישמן, 1ענת קציר, 1אורית פריסט, 1גליה פרגמנט מילברג, 1מיכל מרקו, 1טלי זוננשיין, 1וסמן'גליאורה , 1גליקמןענת 

2ליכטנטריטרונית , 1שניידרמן

ישראל, תל אביב, אונברסיטת תל אביב, עבודה סוציאלית2, תל אביב, משרד הבטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת1

אימוץתוךהאובדןלאחרלפחותשנה20–זמןארוכתמפרספקטיבהלהוריויחידבןהנותרהשכולהאחחוויתאתבוחןהמחקר

העשוריםבשלושהרקלהתפתחהחלבתחוםהמחקר:מועטההשכוליםהאחאיםבתחוםהמקצועיתהספרות.איכותניתמתודולוגיה

הבודקיםבמחקריםחסרקייםבנוסף.מאודמצומצםצעיריםובוגריםמתבגריםאחאיםעלוהשלכותיואבלאודותהקייםוהידעהאחרונים

במחקרמענהקיבלואלוחסרים.פתאומיותבנסיבותאחבאובדןהעסקיםמחקריםגםכמואחאובדןשלהטווחארוכותהשפעותיואת

בניםונותרוהצבאישירותובמסגרתאחשלטראומטיותבנסיבותאובדןויותרשנה20לפנישחוושכוליםאחאים12רואיינובוהנוכחי

.תוכןניתוחעקרונותפיעלנותחוהראיונות.להוריהםיחדים

המשפחתייםליחסיםבהקשרהשכוליםהאחאיםשלהבחירהאפשרויותאתדרמטיבאופןצמצםהאובדןכיההבנההשכולחוויתבבסיס

למולבהכרההצורך(א):עיקריותתמותשלושבאמצעותביטוילידיבאהזוהבנה.האישייםבחייהםהחלטותלקבלתבאשרגםכמו

.הבדידותוחוויתהלבדתחושת(ג)ו,שכוליםהאחאיםשנושאיםהאחריותעול(ב),השקיפותחווית

,סובייקטיביתונוכחותהכרהבהעדר,האחיםבחוויית,המאופייןקשר–להוריהםהמרואייניםביןהקשראתמדגישיםהמחקרממצאי

גדולהבאחריותמלווהזהקשר.השכולהאחשלואותנטיייחודיביטוימאפשרואינוהמתהאחשיצקלתבניתבהתאםברובוהנבנהקשר

.השכוליםההוריםשלזקנתםלאורהשניםעםמועצמתזוהאחריותתחושת.הוריועםביחסיו(יחידבןשנותר)השכולהאחשלורחבה

שיוצאתחוויה,שכוליםאחאיםשחוויםוהבדידותהלבדחוויתאתהמחקרממצאימדגישים,להובהתאמהזומורכבתלדיאדהבנוסף

.מהמחקרהעולותפרקטיותלהשלכותהתייחסותתוךהנוכחיתבהצגהיידונואלהממצאים.קיומיתכחוויהומוצגתהמשפחהמגבולות
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הורות בצל השכול

הבניית זיכרון הילד המת אצל הורים שכולים בהורותם לשאר ילדיהם  
וינברגראביבה 

אריאל, אוניברסיטת אריאל בשומרון, בית הספר לעבודה סוציאלית

,במלחמהאובפיגועילדשאבדו,ישראליםשכוליםהוריםשלההורותחוויתאתשבחןאיכותנימחקרמממצאיחלקתציגזוהרצאה

פתוחיםאיכותנייםבראיונותשכוליםהורים16רואיינוהדוקטורטעבודתבמהלך.דוקטורטעבודתבמסגרתנערךהמחקר.ילדיהםלשאר

הטוענים(2010,מרזל-ספקטור)הברירהמנגנוניששתבמודלשימושתוךהנרטיביתהגישהפיעלנותחוהראיונות.חלקיתומובנים

-EP-ה,המרואייןשל"פואנטה"האחרולחיפושהנרטיביתהברירהלזהות end-point.

השותפותועלההורותעלוהשלכותיהן,החיוהילדהמתהילדסוגייתעםההוריםמתמודדיםבהןהשונותהדרכיםעלתצביעההרצאה

חווייתועלההוריתההתנהלותעלהשלכותיש,במשפחההילדיםאחדשלטראומטישכול–לעניינינואו,החייםלהקשר.השניההורהעם

היעדרדווקאולאו-המשפחהבתוךהזיכרוןבהבנייתהצורךכילראותניתןהמחקרממצאימתוך,לכךמעבראך.המתמשכתההורות

.שוניםבהקשריםהמשפחתיתהמערכתהתנהלותעלהמשליכיםמודעיםלאתהליכיםהיתרביןמייצג,השכולבעקבותהוריתפקוד

אתלשמרהרצוןמול,השניםעם(מורפוגנזיס)ולצמוחלהשתנותהמשפחתיתהמערכתשלהצורךסוגייתשלבהקשרנמצאולכךדוגמאות

הצורךי"עמונעההומיאוסטאזיסאתלשמרהרצוןלעיתיםכימתבררמהמחקר.(ההומיאוסטזיס)הקודםהמשפחתיהמשקלשיווי

ערכיםמערכתלאימוץקשורהאחרתדוגמא.בחייםלכאורהאותושישאירבאופן,המשפחהחייתוךאלהמתהילדזיכרוןבהבניית

.ומגוניםשוניםבקשייםלרובמלוויםאלותהליכים(Embodiment).המשפחהבנישלבגופםהילדהנצחתשתאפשרחדשה

דרכיעלחדשותתובנותתעוררשהיאתקווהתוך,שכולותמשפחותבליוויהעוסקיםקלינייםמקצועלאנשימיועדתההרצאה

.השכוליםההוריםשלבהורותההתמודדות
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הישראליתאובדן נכד בקרב סבים וסבתות שכולים בחברה -התמודדות עם שכול נכד
ליאורה פינדלר, ימכבתמר 

ישראל, רמת גן, אילן-בראוניברסיטת , ס לעבודה סוציאלית"ביה

בלתיאובדןעםלהתמודדהמבוגרהאדםעללעיתיםאך,ותעסוקתייםחברתיים,פיסייםאובדניםעםבהתמודדותמתאפיינתהזקנה

.נכדאובדןכמווטראומטיטבעי

בהשוואהשכוליםוסבתותסביםנכללו,כךלשם.הזקנהתהליךממכלולכחלקהנכדאובדןחוויתאתלהביןהינההנוכחיהמחקרמטרת

.בוגרלנכדוסבתותלסבים

נתפסתחברתיתתמיכהכמוחיצונייםמשאבים,הסובייקטיביתורווחההתקשרותכמופנימייםמשאביםשלתרומתםאתבחן,זהמחקר

נבחנה,בנוסף.בוגרלנכדוסבתותסבים55לבהשוואהשכוליםוסבתותסבים50בקרבולצמיחהלתפקוד,במשפחהותקשורת

.בלבדהשכוליםוהסבתותהסביםבקרבהנפטרעםהקשרלמידתאלהמשאביםשלתרומתם

נמוכהוצמיחהיותררבתפקודיקושילצד,ומחבריםממשפחהיותרמועטהתמיכהחוויםשכוליםוסבתותשסביםעולההמחקרמממצאי

.ממשפחהמועטהותמיכהנמוכהלרווחה,בהתקשרותגבוההלחרדה,נמוכותוהשכלהלבריאות,לשכולקשורבתפקודרבקושי.יותר

קיומו,זוגיותהעדר,שכולהעדרידיעלמנובאת,צמיחה.בתפקודרבלקושיתרמהבמשפחהטובהתקשורתדווקא,המחקרבקבוצתרק

שהחרדהככל,בלבדשכוליםאצל.במשפחהותקשורתמחבריםורבהממשפחהמועטהתמיכה,גבוההרווחה,נמוכההשכלה,משברשל

מתרחשת,גבוההבהתקשרותשהחרדהככלשבהההשוואהלקבוצתבניגודזאת.גבוההצמיחהדווקאמתרחשתגבוההבהתקשרות

.נמוכהצמיחה

וחרדהמהאובדןשנים,לנכדקרוביםמגורים,נמוכההשכלה,נמוךכלכלימצב,בישראלנולדשלאמיידיעלמנובאהנפטרעםקשר

.בהתקשרותגבוהה

לאאךנמוכהובצמיחהתפקודיבקושימאופיינתאשרפגיעהאוכלוסייההינההשכוליםוהסבתותהסביםאוכלוסייתכיעולהמהמחקר

.ייעודיותהתערבותאסטרטגיותלבנייתרבהחשיבותקיימת,כךומתוךמעניםלהםלתתערוכהתמידלאמשפחתם.להכרהכהעדזכתה
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לחיות בין החללים-אבות שכולים 

"לומד לפתוח מרווחים יותר גדולים ולהרגיש בסדר גמוראתה "
1רונית ליכטנטריט, 2עפרה אנציו, 1קורניק-גליה וינברג

קריית , תל השומר, משרד הבטחון, אגף משפחות והנצחה2, תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, ש בוב שאפל"ס לעבודה סוציאלית ע"ביה1

ישראל, אונו

מחקריםלמצואניתןכןכמו.האםשלקולהעלברובםמבוססיםאלומחקרים,זאתעם,רבותנחקרהשכוליםהוריםשלהתנסויות

ביןובפערבדמיוןועוסקיםכמותניתמתודולוגיהלאמץנוטיםאלומחקרים,אובדןעםבהתמודדותאבות/אימהותביןהבדליםשעניינם

מהחקירהנעדרעדיןהשכולהאבשלקולו.המחקרמקבוצותאחדכלשלהשכולבחווייתמעמיקהמהתבוננותהימנעותתוך,המגדרים

10ראיינו,כךלשם.השכולחוויתלאורשכוליםאבותשלהתנסויותיהםאתולבחוןזהחלללמלאהנוכחיהמחקרשלמטרתו.האמפירית

הפרשניתהפנומנולוגיהשלהמתודולוגייםלעקרונותבהתאםנותחוהראיונות.הצבאישירותםבמסגרתילדיהםאתששכלושכוליםאבות

Ricoeur, 1976)).

שלתנועה.ב.החברתיתסביבתםלביןהאבותביןומרחקקרבהשלתנועה.א:מרכזייםהיבטיםבשנימתאפיינתהאבותשלהתמודדותם

אתהמבטאיםעצמיהיבטילבין,בחיים"לאחוז"ולהמשיךהצורךאתהמבטאיםאלובין:האבשלשוניםעצמיהיבטיביןומרחקקרבה

החיצוניתהמציאותמציבותאשרפעריםעםהאבותשלההתמודדותאופניאתמדגישיםהממצאים.לאובדןשנלווההכאבואתהאובדן

,Brombergברומברגשלהתיאוריה.אלוממציאויותאחתבאףהאחיזהתחושתאתלאבדמבליזאת,שלהםוהנפשית העוסקת((2013

.הממצאיםלהבנתתיאורטיתמסגרתמהווה,טראומהבמצביהיחידשלבעצמיות

זהעםזהבקונפליקטלהיותעשוייםאשר,שוניםעצמיהיבטיעםלדיאלוגשכוליםאבותיזמינו(א):ומטפליםראויכיעולהמהממצאים

אשר,דינאמיתחוויההינהשכולעםהתמודדותכילהכירלאבותיאפשרו(ב).ולהכרהלביטויראוייםכלאלהחוותעלוליםולכן

ביחסגמישבאופן"עצמם"אתלחשובהמאפשר,האבותעבורבטוחמרחבביצירתתסייע,זאתהכרה.ובפעריםבתנועהמתאפיינת

.לממשםבכדילהתמודדבוחריםהםבולאופןוביחסלצרכיהם
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ההתבגרותתהליך אבל על אובדן הורה בגיל : בין תקווה להיעדרה
1,3יהברבקה , 1,2קורןחיה , 1זיו טל

-הקליני הביןהמרכז 3, חיפהאוניברסיטת , החברהלחקר המרכז 2, חיפהאוניברסיטת , הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, ס"ס לע"ביה1

ישראל, אוניברסיטת חיפה, תכנית לימודי פסיכותרפיה, תחומי

אבלותהליכיתקווהביןהממשקלחקירתבנוגעתאורטיתוהמשגהאמפיריידעחסריםאך,התקווהלמושגשונותהגדרותקיימות:רציונל

מחקר.קושישלמבטמנקודתמגיעהההתבגרותבגילהורהלאובדןהאמפיריתההתייחסותמרבית.ההתבגרותבגילהורהאובדןלאחר

.יותרמורכבתמציאותלהציגשואףזהאיכותני

.ההתבגרותבגילהורהאובדןעלאבלתהליךשלבהקשרוהיעדרההתקווהמשמעותאתלהביןהיאהמחקרמטרת:מטרות

והאבלהאובדןותחוםהתקווהחקרעםהשקהנקודותשלה,הרעיוניתהמסגרתאתמהווהאקזיסטנציאליתפנומנולוגיה:המחקרשיטת

.וזמןמשמעות,ומוותלחייםבהקשר

שעברוהתהליךעללהעידויכלו8-16בגילאי(אבאיבדוותשעהאםאיבדומהםתשעה)הורהשאיבדו38-65בגילאיוגבריםנשים18

שיטתפיעלנעשההנתוניםניתוח.למחצהמובנהראיוןמדריךבסיסעלרואיינו,שנהעשריםלפחותשלמפרספקטיבההאובדןבעקבות

Interpretative)הפרשניהפנומנולוגיהניתוח Phenomenological Analysis -IPA)בהקשרמשמעותמעניקהאדםכיצדהבודקת

.הנחקרתלתופעההרלבנטי

התקווההיעדרמתוךבהדרגהונבניתמתפתחתהתקווהמשמעותההתבגרותבגילהורהאובדןלאחרכיעולההמחקרמממצאי:ממצאים

הצבתהכוללתתקווהשלשלמההגדרהנוצרת,שניםלקחתשיכולובתהליךהאבללהתפתחותבמקביל,הזמןעם.דיאלקטיבאופן

היעדרלחווייתחזרהישנהשונותחייםבנקודות,התקווהשלהתפתחותהלצד.להגשמתןנתיבלסמןהיכולתואתעתידיותמטרות

.להתקייםממשיכהוהדיאלקטיקהמחודשתהתמודדותשמצריכההתקווה

."הסבירההתקווה"למושגהתייחסותתוךתקווהוהיעדרתקווהשביןהדיאלקטיקהלאוריידונוהממצאים:יישומיותוהמלצותמסקנות

פוטנציאלזהלמודל.הוריאובדןשחוומתבגריםעבורהאבלתהליךשלמודלפיתוחלקראתולפרקטיקהלתיאוריההשלכותיועלובנוסף

.זובאוכלוסייהלטיפולקלינימודלבבנייתלסייע
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מתוכננתיתמות -אבהות לאחר המוות
עדנה כצנלסון

ישראל, אוניברסיטת תל אביב, ש סאקלר"לרפואה עהפקולטה 

.בתחוםהתעמקתיבנושאהרשויותמולעמידהוכן,המתילדםמזרעילדללדתהאםהמתלבטיםשכוליםהוריםשלפניותבעקבות

(המתשלצוואתוזוהאם)בפרטהאבהות:הפסיכולוגיהבתחומישאלותמעלה('הקברמןהורות',המוותלאחרהורות),מתוכננתיתמות

.כלכליותשאלותגםכמו,משפט,מוסר,דוריתרבמשפחהיחסילנושאוכן.בכללוההורות

:רביםמתוכנןבאופןיתוםילדהולדתחסרונות

בינםקונפליקטיםכדיעדשכוליםסביםשליתר-מעורבות,אבדמותהיעדר,הילדאתשתלדכדיהאלמנהעלשהופעלמידתילאלחץ

המטעןעםגדלהוא-לילדולהורישהיהשעלולממחלהצעירמתההורהאם.סמכותםבקבלתהילדבגידולעזרהוהתנייתהאםלבין

.הבעייתיהגנטי

והוא,לסביםהחשוביםבתחומיםעצמואתלהוכיחממנומצפים,נולדשמזרעוההורהלזכרכנרגדלהילד,בפועלההוריםהםהסביםאם

מצדרבהתמיכהמקבלתהיאהורית-חדהיאהאםאםגם,מתוכנן,רצויילדהואשנולדהילדמאידך.ואבליםמבוגריםהוריםאצלגדל

אםחברתיתבהערכהזוכההואולעיתים,אבשלמוכרתזהותלויש-בבנקזרעמקנייתשנולדלילדבניגוד.נולדהואשמזרעוהגברהורי

.בולטיםהישגיםבעלשהיהאו,במלחמהנפלאביו

היאבהכרחולא,(האבאתלאכללבדרך)האםאתלפגושלבקשיוכלעשרהשמונהבגילשרק"סגוראימוץ"במאומץמילדבשונה

יתוםהואכזהילד,הוריםשניכללבדרךישמאומץשלילדבעודאך.ההורהזהותאתיודע,מתוכנןיתוםילד,ולהיפגשלהיחשףתסכים

.אחדמהורה

.והמשפחתיההתפתחותיבהיבטמתוכננתליתמותבכלליתמותביןההבדלאתנסקור
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