
וקונפליקטהכפול של תמיכה המבט : בן/אובדן הבעלבעקבות ( אימהות שכולות)חמיות -(אלמנות)יחסי כלות 
2יפה שרפי, 2איילת אלקיים, 1יעל הוכמן, 1עירית רגב, 2יפה זפרני,1עינב שגב

ישראל, מחוז באר שבע, אגף משפחות הנצחה ומורשת2חוף אשקלון , המכללה האקדמית ספיר, בית הספר לעבודה סוציאלית1

אובדןבעקבות(אלמנות)כלותלבין(שכולותאמהות)חמיותביןהיחסיםבמערכותהמתמקדפנומנולוגיאיכותנימחקרהינוזהמחקר

ועלהמשפחתיתהמערכתעלהתבונןמיעוטםורק,האובדןעםיחידיםשלבהתמודדותםהתמקדוקודמיםמחקרים.בעל/בןשל

Walsh))לאובדןהסתגלותםעלהמשפחהחבריביןההדדיותההשפעות & McGoldrick, 2013.

בדינאמיקההפועליםהקשרמרכיביואתלאלמנותשכולותאמהותביןהיחסיםשלהדינאמיקהאתלבחוןהייתההנוכחיהמחקרמטרת

אמהותעשרשכללההמחקראוכלוסייתעםנערכומובניםחציראיונות20.האובדןעםההתמודדותבתהליךביניהןהנרקמיםהיחסיםשל

.הביטחוןכוחותאומשטרה,בצבאשירותובתקופתבנן/זוגןבןאתששכלו(כלות)אלמנותועשר(חמיות)שכולות

,הקשראתלשמרוניסיונותתמיכה,קרבהגילויילצד.הצדדיםלשניומאתגריםדינאמיים,מורכביםיחסיםעלמצביעיםהמחקרממצאי

ביןהמורכבתהדינאמיקהבחינת.משפטילמאבקאולנתקהובילואףמסוימיםשבמקריםוגלוייםסמוייםמתחים,קונפליקטיםעולים

,לכלותהחמיותביןוקירבוהקשראתשבנוגורמים,מחד;היחסיםבמערכתשפעלוגורמיםעלאורשופכתלאלמנותשכולותאמהות

היחסיםאתלשמרהמחקרלמשתתפותשסייעושונותפרקטיקותמתוארות,כןכמו.ביניהןריחוקויצרובקשרשפגעוגורמיםומאידך

חשיבותעלמצביעההאובדןלאחרוהאלמנותהשכולותהאמהותביןהיחסיםמערכותמורכבות.ביניהןטעוניםיחסיםולשנותלשפרואף

למנועשעשויהזויחסיםבמערכתישירהוהתערבות,הבן/הבעללאובדןסמוךואלמנותשכולותאמהותביןהיחסיםמערכתהערכת

באמצעותושיפורםביחסיםלשינויאפשריפוטנציאלעולההמחקרמממצאי,כןכמו.ביניהןקונפליקטיםשלוהסלמההתפתחות

להיטיבשעשוייםנוספיםמשפחהבנישלוהכללההמשפחתיתהיחידהעםמשותפתעבודהשלואפשרותמערכתיתמקצועיתהתערבות

שכולותלאימהותאלמנותובין,בכללהמשפחתיתבמערכתקונפליקטיםשלוהחרפההסלמהלמנועואףהאובדןעםהתמודדותאת

.לשינויהפוטניציאלאתונדגישהמחקרממצאיאתנסקורההרצאהבמהלך.בפרט
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והשלכותמאפיינים -הביטחון אלמנות נשואות שחזרו לזכויות במשרד 
שרה  , 1כהןשי , 1גבאי-כהןאיילת , 1טלאילן , 1וייסמיקה , 1דוביאילנה , 1דברתאריאלה , 1גוטרמןרחל , 1'חיה יודיץ,1אלקלעיורד , 1פזתמר 

2שוררשי , 3שוורץ-נוטמןאורית , 2דקלרחל , 1מוליה

ס  "ביה3, גבעת שמואל, אילן-אוניברסיטת בר, לעבודה סוציאליתס "ביה2, קריית אונו, משרד הביטחון, משפחות הנצחה ומורשתאגף 1

ישראל, שדרות, המכללה האקדמית ספיר, לעבודה סוציאלית

.והאקדמיההשדהביןמחקריפעולהשתוף

אלמנותמאותכשמונהלזכויותהוחזרו,"1950–י"תש,(ושיקוםתגמולים)במערכהשנספוחייליםמשפחותחוק"להתיקוןבעקבות:רקע

."נשואהאלמנה":דופןיוצאסטטוסבעלתייחודיתקבוצהנוצרה.ל"צה

עלהביטחוןמשרדעםלקשרהחזרההשפעתואתזוקבוצהבקרבשהתקיימוכפיהאבלועיבודהאבלתהליכיעלללמוד:המחקרמטרת

.בהווהחייהן

תדריךנקבע.האלמנהשלהישירהעובדשאינו,ס"עוי"עשהוקלטומובניםחציעומקראיונותעלהמבוססאיכותנימחקר:המחקרשיטת

.החוקרותצוותעםבשיתוףראיון

.במחקרלהשתתףהסכמתןשהביעואלמנות29כללהמדגם

:המחקרממצאי

:ציריםשניפניעלכמתקיימיםנמצאוהאלמנותי"עתוארואשרההתמודדותאופני-עמםההתמודדותודרכימתמשכיםאבלתהליכי.1

מידתאתהמתארוציר(השניםלאורךבאבלממושךעיסוקלביןהשפעתולצמצםניסיונותביןתנועה)השניםלאורךבאבלהעיסוקציר

.מבודדתלהתמודדותרבשתוףביןתנועה:באבלוהקרוביםהמשפחהבנישלהשיתוף

בזמןתחוםואבלומשתףבזמןתחוםאבל,ומבודדממושךאבל,ומשתףממושךאבל:אבלדפוסיארבעהיוצרהציריםשניביןשילוב

.השיתוףובמידת

ובניהשניהבעל,החללמשפחת,המוצאמשפחת:משמעותייםקשריםבריבוימאופיינותנשואותאלמנותכינמצא–משפחהקשרי.2

שהשפעותיוכך,המשפחתיתהיחידהבמסגרתמתקייםהמתמשךהאבלכי,בהבנהזהממצאחשיבות.הגרעיניתוהמשפחהמשפחתו

.האבלעםההתמודדותדרכיבעיצובמשמעותהשנילבעלוכיהמשפחהחברילכלנוגעות

מרבית,הממסדיתההכרהלקבלתוחזרתן,לחוקהתיקוןבעקבות–השניםלאורךומורשתהנצחהמשפחותלאגףהאלמנהביןהיחסים.3

.עוולתיקוןשלוחוויהחיוביותהשלכותתיארוהאלמנות
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שנים10מחקר מעקב בן : אובדן בן זוג והשפעותיו לאורך זמן
שמשון רובין, עדי סלם, בר נדבאפרי 

ישראל, חיפה, אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה, השכול והחוסן הנפשיהאובדן הבינלאומי לחקר המרכז 

זהמחקר.אובדןלאחרהחייםהבנתלהעמקתמיוחדתתרומהישאובדןעםהתמודדותעלזמןלאורךמעקבהמאפשריםלמחקרים

מלקינסוןרובין)ושכוללאובדןמסלולי-הדוהמודלפרספקטיבתדרךשחליםהשינוייםאתובוחןזמןלאורךזוג-בןבאובדןמתמקד

,Rubin;2016,וויצטום זוגיותיצירתשלהמאפייניםעללעמוד;האבלתהליכיעלהזמןהשפעתאתלבחון:היוהמחקרמטרות.((1999

.וסיכוןחוסןגורמיולאתר;קיימהוברחדשה

,כמשוער.לכןקודםשנים10(2007)נדבברשלבמחקרוהשתתפוואשרזוגן-בןאתשאיבדו,שכולותמשתתפות15השתתפובמחקר

התפקודבמסלולהןשיפורישנוהשניםעם.האבלעבודתמתבצעתבו,ומדיוםמרחבמהווההאובדןמאזשחלףשהזמןהראוהממצאים

ממצאי,כןכמו.המנטאליוייצוגוהנפטרעםהיחסיםמערכתבטיבלשינויקשורלאשהזמןנראה,זאתעםיחד.לנפטרהקשרבמהותוהן

והקונפליקטהמורכבותעלמלמדיםאלוממצאים.הנוכחיהזוג-לבןהקשרלביןלנפטרהקשרביןרבדמיוןקייםכימלמדיםהמחקר

.דומותבדרכיםשלהםאישיים-הביןהקשריםאתלארגןנשיםשלהנטייהועלחדשזוגיקשרביצירת

לנפטרהקשר,שנימצד.במעקבהמצבכמנבאשימשהלאהראשונההזמןבנקודתחברתי-פסיכו-הביוהתפקודשרמתמצאנו,להפתעתנו

הראהההתקשרותסגנון.הקשרטיבלפי,סיכוןאוחוסןכגורםנמצאהראשונההשתתפותןלאחרשנים10המחקרמשתתפותבקרב

שלוהטיפוליותהחברתיותלמשמעויותהתייחסותעםנסיים.למידתהבהתאםחוסןאוסיכוןגורםמהווהבהיקשרותהחרדהשמידת

.המחקר

:מקומותמראה

Rubin, S.S. (1999) The Two-Track Model of Bereavement: Overview, retrospective and prospect. Death Studies. ETC

Rubin, S.S. Malkinson, R. and Witztum, E. (2016) The Many Faces of Loss and Bereavement: Theory and Therapy.

Haifa, Israel: University of Haifa Press with Pardes Publishing. (Hebrew).
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“על החיים עם הבעל המת והבעל החי”
אילה כץ

ישראל, רעות, עצמאית

שלהמורכבתהחוויהאתלתאר.אלמנותשל‘בפרקלמורכבותהמודעותוהעלאת,שיחיצירת,מחקרממצאיהצגת:ההרצאהמטרת

.עשוריםלאורךאיתוההתמודדותוהמשךהאובדןהשפעותעםשניהזוגיותשילוב

שלחוויותיהןלבין,(עתבאותה)באחרמוחלףפשוטשבעלהמניחהוחקיקהזוגבןאובדןעלאורךמחקרמיעוטביןהעצוםהפער:רקע

מוגבלהאבלתהליךכיהאמונהעלמבוססבחברהרווחמיתוס.(2008)למחקרהטריגרהיה,ברשתביטוילידיבאואשר,ל“צהאלמנות

,אלהממיתוסיםמאדמרוחקתרבותאלמנותשלהמציאות.האלמנהשלנישואייהעםסופיתומסתיים,ידועיםשלביםעלמבוסס,בזמן

בדיעבדשנתפסתאישיתלהתנהלותלעתיםמביאלמציאותהמיתוסביןהפער.מטפליםשלמידעגםולעתים,החברתיותמהציפיות

.אחרתאפשריתלמציאותמודעותהייתהאילואחרתלהיותהייתהשיכולהכזו,(עצמןהנשיםי“ע)כמוטעית

.מקוונתבקבוצהההשתתפותומשמעותהטווח-ארוכתהאלמנותשלהחוויהחקירת:המחקרמטרות

וניתוחארגון,לאיסוףשימשהאינטואיטיביתהחקירהמסגרתתחתבשדהמעוגןתמטיניתוחתהליך,איכותנימחקר:המחקרשיטת

-הבשנותהיוהכתיבהבעת.בצעירותןהתאלמנוהנשים.אינטרנטיבפורוםמשתתפותעשרותי“עוחצישנהבמהלךשנכתבושרשורים

.לחייהן40-60

ההתמודדותואת,הטווחארוכותההשלכותאת,הטווח-ארוכתהאלמנותחוויתמורכבותאתחשףהמחקר:ומסקנותדיון,תוצאות

רבים.שניהבזוגיותהאלמנהכאשרבעיקר,מדוברותאינןצעירבגילהתאלמנותשלהטווחארוכותההשלכות.החייםבמהלךהמורכבת

למשתתפותפתחההטכנולוגיה.שלהמעיניהגםלעתיםחבויים,לאלמנההקרוביםהאנשיםמפניחבוייםהיוברשתשעלומהרגשות

תפיסת.מקוונת-הלאבמציאותעצמןעבורולפעילות,ולאחרותלעצמןלהתחברות,שניםארוכתשתיקהשלמחסומיםלפריצתאפשרות

.ברובהכמוטעיתהוכחה,בחברההרווחת“שיקום“ה
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ל"משמעות הקשר עם משפחתו של החלל עבור חברות של חללי צה
סתיו קרטגינר

ישראל, תל אביב, אביבאוניברסיטת תל , ש גרשון גורדון"הפקולטה למדעי החברה ע, שאפלש בוב "הספר לעבודה סוציאלית עבית 

.נתוןמצבכאלאלואנשיםביןהקונפליקטואל,נורמהכאלוכלהחמות/חמיםביחסילבעייתיותמתייחסתהמשפחתיתהתיאוריה

עםהקשרמשמעותאתבוחןהמחקר.ממוסדתהייתהלאהזוגיותכאשרובמיוחדהזוגבןאובדןשלבמקרהמתעצמתזאתמורכבות

ואשר,האובדןטרם,זוגיתיחסיםמערכתשלבקיומהעודשתחילתהיחסיםמערכת.ל"צהחללישלחברותעבורהחללשלמשפחתו

.(איננהאורצופההיאאםבין)האובדןלאחרשניםגםנמשכת

במסגרת.משמעותואתולהציגלהבהיר,סיפורםאתלספרהאדםלבניהמאפשרתהאיכותניתבפרדיגמהשימושתוךנעשההמחקר

אתמתארהראשון;מרכזייםתוכןעולמותשלושזוהוהראיונותבחומר.הצבאישירותובמהלךנהרגזוגןבןאשרנשים10רואיינוהמחקר

השכולהבחברהמתרכזהשניהתוכןעולם.והיעדרהההכרה:החללהוריעםהקשרלגביהשכולההחברהבחווייתהמפוצליםהמקומות

עולם.מכךהעוליםוהרגשותהתחושותואתהראשונהבתמהשתוארוהמפוצליםהמקומותביןהחברהשלוהתנועהבמעבריםועוסק

.העתידאל-נשואותכשהפניםהזמןבממדנחוויםוהתפתחותוהקשרכיצדמתארהאחרוןהתוכן

.והשלכותיהההכרהואיהכרהשלמתמשךדיאלוגהמתוארתהיחסיםמערכתשלבליבהכימזהההנוכחיהמחקרשלהעיקריהממצא

כאשרהחברותעלנכפיתהמתמשפחתעםהיחסיםמערכת-בחירהיכולתחוסרישבההיחסיםבמערכתתחילהלדוןאבקש,בהתאמה

שאינה)ויזבליתולא(נראית)ויזבליתתמיכהבמושגיםאעסוקמכןלאחר.נמצאאינו-זויחסיםמערכתויצרמקורהאתשהיווההאדם

מורכבותעלמעידיםזהמחקרממצאי.ההכרהפרדוקסלסוגייתלהתייחסאבקשובנוסף,המחקרממצאיעלאורשופכיםאשר(נראית

עבוררבהמשמעות,בנוכחותואםאובהיעדרואם,החללשלמשפחתועםלקשרישוכיהמתשלהוריועםהחברהשלהיחסיםמערכת

.נוספיםלמחקריםהצעותמפורטות,אלולצד.אפשרייםהתערבותכיוונימוצעים,וכךהואיל.השכולההחברה
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?מי הן באמת האלמנות
אורנה רז

ישראל, רמת גן, חוקרת עצמאית

רקעליושישמדוברלאנושאהיא(בשורוק)אלמנותאבל.חייהןשלמסויםבשלבאלמנותעצמןאתתמצאנההנשואותהנשיםשלרובן

.ומרגישותחושבותהןומה,האלמנותהןמייודעיםלאבעצםאנחנולכן.מועטיםמחקרים

שלממשבר:ומשתנהמתמשךמצבהיאאלמנות,אכן.כיוםבארה״במובנתלאהכיהקבוצההןשאלמנותטועןליברמןמורטהפסיכולוג

דםואןקסטיןדבורההסוציולוגית.חייהועלעצמהעלאחריותלקחתמתחילה,ברירהבליתלעתים,האלמנהוזהותשליטהאובדן

ביחדלרחובמושלכותעצמןמוצאותהנשיםמעיקולכתוצאהכאילוהזהות״״עיקולהאלמנותשבתחילתהמשברילמצבקוראתהונארד

גםיכולהכזאתמציאותאבל.בחברהמקומןומה,הקרוביםלחבריהםהןמי,לעצמןהןמייותריודעותהןאיןזהבעקבות.חפציהןכלעם

.וצמיחהלשנוילהוביל

אפקטיבימענהנותנותייעודיותתמיכהשקבוצותמראיםמחקרים,ותמיכהלעזרהזקוקההאלמנהוצמיחההתפתחותשתהיהכדיאך

.שיפוטללאאותהומקבלות,לבדלאשהיאלהיווכח,רגשותיהעםבקשרלהיותלהמאפשרותהן.האלמנהלמצוקתביותר

הפייסבוקהאםבטוחהכללהייתילא.הלאה״ממשיכות״אלמנותבשםפייסבוקקבוצת2016במרץכשפתחתישליהמטרההיתהזאת

לעיתיםהמשמשות,בפייסבוקפמניסטיותקבוצותשלהחיוביתהעוצמהאך.קיצוןכהבמצבתמיכהלקבוצתבטוחמקוםלהוותיכול

.תומכתלקהילהוהפכנוחברות800האלמנותבקבוצתישהיום.לנסותשכדאיאותישכנעה,בהןלחברותתמיכהכקבוצותקרובות

אבל,וכוהבריאותעללרעהמשפיעההאלמנותמידהבאיזו?ההכנסההצטמצמהבכמה.שלילייםבמושגיםרקאלמנותעללחשובמקובל

.מהאלמנותמהותיחלקהםוצמיחהחדשהשמסוגלותמראיםמחקרים

ייעודיתתמיכהשעםלהראותבכוונתי.בנושאעכשוויםמחקריםשלממצאיםואשלבשליאישיממבטהאלמנותמסעעלאספרבהרצאה

ואפילויכולותבעלתכאשהמחדשהעצמהאתלהמציאהזדמנותלאשהלתתגםאלאאישיתלצמיחהרקלאלהוביליכולהאלמנות

.כמנהיגה
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