
בילדותאם בעקבות יתמות מאב וגירושי הורים -אב-המשולש בת
4עמית פכלר, 2,3סטאל-שחורימור , 1,2מור אבנרי

כפר  , האקדמית בית ברלהמכללה , באומנותלטיפול המחלקה 3, חיפה, אוניברסיטת חיפה, לפסיכולוגיההמחלקה 2חיפה , קליניתפסיכולוגית 1

ישראל, אביבתל , אוניברסיטת תל אביב, הספר לפסיכותרפיהבית 4, סבא

אוניכרתבמידההידלדלהאבעםהקשרבהםהוריםגירושילאחראבאיבדואשרהבנותשלעמוקיםנפשייםבתהליכיםיעסוקהשיחרב

המודעותלהשפעותהתייחסותתוך,האבעםהבנותשלוהמופנמיםהממשייםהיחסיםבטיביתעמקוההרצאות.האבשלפטירתובעקבות

,הנפשיתהרווחהתחושתעלבטריאנגולציההמתקיימיםהקשריםשלההשלכותאתויפרשואם-אב-בתהיחסיםמשולששלוהסמויות

הבנהיאפשרההרצאותומכלולהבנותעלוהשפעותיהםהיחסיםטיבשלאחרבפןתתמקדהרצאהכל.הבנותשלהמשמעותוחווייתהתפקוד

.הבנותעלהאובדןהשלכותשלהפסיכולוגיתהמורכבותשלרחבה

הוריםגירושיבעקבותהאבהיבייצוגהשברעלמחשבות:"מהקןציפוריםנפלובלילה"
אבנרימור

".לחיותובכו/קטניםנהיוהגדוליםוהחיים...הקןמןציפוריםנפלובלילה":כתבחלפיאברהם

הכרוכההאבדןחווייתאתלזקקניסיוןיעשהבהרצאה.מרקמםואתהחייםחווייתאתהמטלטלתהתרחשותהינםבילדותהוריםגירושי

ייבחנו,כןכמו.המופנםובייצוגוהאבעםביחסיםהמתהווהשברבתחושתכרוכההיאכיהמחשבהמתוך,הוריםגירושיעקבהאבהיבהיעדר

.ואחריםחאןמסוד,באלינטמייקלשלהתיאורטיתלמסגרתהתייחסותתוךהגרושהאבעםהיחסיםבחווייתשוניםהיבטים

עםההתמודדותונתיביהוריםגירושילאחרהאבדמותשלעמוםואובדןממשיאובדןחווייתביןהדיאלקטיקה

האובדן
סטאל-שחורימור

בהשפעותהתמקדהמחקר.המשמורניותואימותיהןבילדותהתגרשושהוריהןבוגרותבנותשלזוגותבדקאשרמחקרממצאיאציגבהרצאה

המתמשךהקשרועלבתהשלהטווחארוכתההסתגלותעלהגרוששלדמותואתתופסתהיאבווהאופןהגירושיןלאחרהאםהסתגלותשל

.אביהעםשלה

,בעתובה,בבגרותההבתשלותפקודהלגירושיןההסתגלות,הנפשיתהרווחהעלובתההאםביןהקשראיכותבחשיבותאדוןבהרצאה

.האבותשלשליליתאםתפיסתולנוכחנפקדים-נוכחיםבהיותם,משמורניםהלאהאבותעםהבנותשלהקשרבמורכבות
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עםהקשראיכותשליותרגדולהוהשפעההאבלדמותבהשוואההאםלדמותיותרגדולהקרבההציגוהמחקרמשתתפותרוב

קרובקשרשלהןבנותמדועאסבירבהרצאה.האבעםשלהןהקשראיכותהשפעתלעומתבבגרותתפקודי-הנפשימצבןעלהאם

כללישבאופןבסיסיתהמאודהידיעהלמרות.בבגרותטובפחותנפשימצבעל,למצופהבניגוד,דיווחוהאבותעםיותרוחיובי

יותרהרבההתמונהגרושיםלהוריםבנותשאצלמלמדותהמחקרתוצאות,אחדלהורהקרבהעלעדיפהההוריםלשניקרבה

והגנהפתרוןשלסוגמהוויםאליהוהנאמנותהמשמורניתלאםההיצמדות.עליהןמקשהמאודגםההוריםלשניוקרבהמורכבת

להיותמאשררציףבאופןהנוכחתבאםולדבוקצדלקחתיותרקללבנות.נאמנויותקונפליקטשלבמצבהבנותשלהמצוקהמפני

.נפקד-נוכחשהואהאבצדאתלקחתאוההוריםשניביןקרועות

אודותתובנותאשרטט,לסיכום.קלייןומלאניביוןוילפריד,וויניקוטדולנדשלהתיאוריותלאוראסבירהמחקרממצאיאת

.המטפליםאוכלוסייתעבורגרושיםלהוריםבנותשלהפסיכולוגיתהתמודדותן

גירושיןילדישלפיצולמנגנוני:רעאבא,טובהאמא
פכלרעמית

כחווייתהילדשלבנפשולהירשםעלולזהאירוע."הראשוןהעולםסוף"הםגירושין,שימבורסקהויסלבהכותבת,הילדיםעבור

תחושתעלבדגש,הוריהםשביןהקונפליקטעםגירושיןילדילהתמודדותאופייניתבדינמיקהאדוןזובהרצאה.הוריוביןהיקרעותו

ממצאיעלבהסתמך.סטאל-שחורימורר"ודאבנרימורשללהרצאותהתייחסותתוך,והשלכההפנמה,פיצולמנגנוני,משמעות

יצירתלפיוהסבראציע,הגרושהמאמההבתשלהנפרדותלמידתבנוגעמסקנותיהועלסטאל-שחורימורר"דשלמחקרה

מלאנישלקליניים-התיאורטייםמושגיהם.הילדשלהנפשיהמשקללשיוויקיומיתסכנהלהוותעלולההמשמורןההורהמןנפרדות

גדלות:כגוןברגשותעיוןתוך,הילדבתודעתההתרחשותלשרטוטישמשורוביןושמשוןויניקוטדונלד,פרברןרונלד,קליין

באוכלוסייתהמטפליםשללבםלתשומתמעשיותנקודותאציעלבסוף.ואמביוולנטיותאשמה,(ואומניפוטנטיותגרנדיוזיות)

.גירושין



האבהתמודדות ילדים עם רצח אמם על ידי 
6אורה סלמון, 4,5איריס טוביה, 2,3רותי אלדר,1לרה צינמן

ארגון משפחות  , משפטיייעוץ 3, אביבמחוז תל , ה"תכנית סנ, משפחות נפגעי עבירות המתהייצוג 2, ארצי, משפחות נרצחים ונרצחותארגון 1

,  מנהלת מרכז סיוע לנפגעי עבירות המתהלשעבר 5, שבעבאר , מרכז אלה להתמודדות נפשית עם אובדן, דרוםאזור 4, ארצי, נרצחים ונרצחות

י בעלה"שנרצחה עשרה סלמון אחותה של 6ישראל , שבעבאר , ה"סנתכנית , דרוםמחוז 

מיעוט.קטניםלילדיםאמהותהגדולחלקן,זוגןבניבידינשים15-20ביןרצח-עגומהסטטיסטיקהשנהמדימתקיימתישראלבמדינת

.פסיכיאטריבאשפוזנמצאיםהםמעטיםבמקרים.בכלאעונשםאתומרציםלדיןמועמדיםהרוב,הרצחלאחרמתאבדיםהרוצחיםמהאבות

.קשהטראומהגםאלאויתמותאובדןרקלאחוויםהם.אמםשלאכזרילרצחעדיםהילדיםפעםלא.ההוריםשניאתמאבדיםהילדיםבפועל

נתקליםאולם,הרווחהמרשויותבסיוענעזריםהם,הילדיםגידולאתעצמםעללקחתהמסוגליםאחיםאוהוריםנותרושנרצחהלאםאם

.ונפשייםכלכליים,רביםבקשיים

.גידולםאתעצמםעלהלוקחיםהמשפחהבנישלוהתמודדותאמםרצחעםיתומיםהתמודדותשלשוניםהיבטיםיוצגושיחברב

סיועלקידוםונרצחותנרצחיםמשפחותארגוןפעילות
צינמןלרה

.אמםרצחלאחריתומיםשנותרואחייניםאו/ונכדיםלגידולעצמןאתשהקדישומשפחותלמספרנחשפתיבארגוןפעילותיבמסגרת

.הארגוןי"עומומנהשהוקמהבארץהיחידהתמיכהבקבוצתחברותהיוהמשפחות

לתגמולמעברייחודיטיפולשוםהאלהלמשפחותהוענקלא(המתהעבירותנפגעילמשפחותסיוע)ה"סנממשלתיתתכניתלהקמתעד

שהילדיםברגענפסקהוא.נאותהקיוםרמתלאפשריכולשאינותגמולזהו."במשפחהאלימותעקבשהתייתםלילדתגמול":לאומימביטוח

אולם,יתומותבתורלחוגיםהרווחהמרשויותכספיסיועקיבלוהבנותבההמשפחותאחתבקרבפרדוקסלילמצבנחשפנו.לבגרותםמגיעים

.האסירבנותבתורסיועלהןהוצע

-אסיריםילדיחונכות"המיזםעם1987-בכברהתחילוהאסירלשיקוםברשות.ישראלבמדינתהעדיפויותסדריאתממחישההדוגמא

נפגעיזכויותחוקלחקיקתשותףהיההארגון.נרצחיםמשפחותלסבלמודעותלחלחלהחלה90-השנותבסוףרקאולם."דודמגןפרויקט

.עבירהלנפגעיסיועושירותיפיצוייםלהעניקאמוריםשהיופרקיםממנוהוסרואך,עבירה

:נושאיםשנילקידוםמאמץהשקיעהארגון2000-הבשנותלכן

כיוםשנערכיםהתסקיריםבזכות.המתהעבירותלנפגעינפגעתסקירעריכתלראשונהשאיפשרהפליליהדיןסדרלחוקבתיקוןתמיכה.1

.ליתומיםפלילייםפיצוייםנפסקיםנרחבבאופן

בהחלטתאושרוהמלצותיה.המתהעבירותלנפגעיסיועדרכישבחנההבינמשרדיתבוועדההקורבנותכנציגייחודיתתרומהתרםהארגון.2

המדינהבמימוןנרצחיםמשפחותכיוםזוכותשבמסגרתוסיועמערךלהקמתהתוכניתהוקמההממשלהמהחלטתכתוצאה.2009-בממשלה

.(ה"סנתוכנית)המשפטיםומשרדסיועמרכזיבאמצעותומשפטינפשי,חומרילסיוע
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".במרכזקבלתומיוםשנתייםבמשךלמימושניתןיהיהמשפחהבןכלעבורהשירותיםסל":ה"סנבתכניתאולם

תחומיבכלעצומיםקשייםעםסיועללאמתמודדים,מבוגריםלאנשיםהפכואוילדיםעדייןשהם,יתומיםמאותבימינוגםלכן

.לשנתייםמעברהסיועהרחבתלמעןפועלהארגון.הסתרה,בושה,איומהטראומהשלצלקותנושאיםהם.חייהם

ומקוםשלהםהמשפחהחייעלויתורתוךכבדמחירמשלמיםליתומיםהוריםתפקידעצמםעלשלוקחיםהמשפחהבני

,יתומיםחייושיקוםמקיףסיועהענקתממלכתיכיעדולהציבאזרחיטרורכאלבכללורצחבמשפחהלרצחלהתיחסיש.העבודה

.הבאיםלדורותאותהלהעבירעלוליםואףחייהםלאורךבטראומהנושאים,ביותריקרמחירששילמו

אביהםבידינרצחהשאימםילדיםבהתמודדותמשפטייםהיבטים
אלדררותי

חמורותאלימותעבירותולנפגעיבכללעבירהלנפגעייש2001-א"התשס,עבירהנפגעיזכויותחוקחקיקתמאז:הפליליבתחום

הישראליתהמשפטבשיטתהמתנהלהפליליבהליךשונותזכויות,(ביותרהחמורההאלימותעבירתהינהשהמתהברורכאשר)

.מסוימיםבצמתיםעמדהולהשמיעההליךעלמידעלקבלהזכותאתלמנותניתןהזכויותבין.הנאשםלביןכמאשימההמדינהבין

.מתגבשטיעוןהסדרלענייןעמדהוהבעתנפגעהצהרתמסירת,בדיוניםנוכחות,האישוםבכתבועיוןקבלה:למשל

לענייןבכךויתחשבלהםשנגרמוהנזקיםעלמידעיקבלהמשפטשביתהעבירהנפגעיזכאיםהנאשםהרשעתלאחר,בנוסף

מפורטתסקירשיערוךמטעמוס"עולמנותהוארשאיוכןנפגעבהצהרתהמשפטביתיתחשבהנזקיםהערכתלצורך.העונש

.(הפליליהדיןסדרלחוק(1ב)187סעיףי"עפ)המשפטלביתשיוגשומקצועי

258,000₪שלהמירביתלתקרהעדהעבירהלנפגעפלילייםפיצוייםבתשלוםהנאשםאתלחייבהמשפטביתרשאי,הדיןבגזר

.(העונשיןלחוק77סעיף)

והייעוץהסיוע,הליווי(בכלאועצורשנאשם)אבאוגם(שנרצחה)אמאגםברגעשאיבדוקטיניםלרוב,בילדיםמדוברכאשר

.הזכויותומיצוימימושלצורףקריטיממשהואהמשפטי

מחייב,המשפחתיולהרסהנפשיתלטראומהשמעבר,מימדירבבאסוןמדוברבמשפחהרצחמתרחשכאשר:האזרחיבתחום

.הרכושיותזכויותיהםועלעצמםהילדיםעללהגןכדירבותמשפטיותפעולות

להםלדאוגוכן,לרכושאו/ולגוףאפוטרופוסכחסוייםחוקי"עפהמוגדריםלילדיםלמנותצורךשישהיאהמרכזיתהבעייה

הזקוקים"בסיכוןילדים"כהילדיםאתשמגדירההרווחה'מחשלמיידיתהתערבותישכזהבמקרה,למעשה.אומנתלמשפחה

למינויהנוגעותמההחלטותחלק.גורלםעלשמחליטותעירוניותהחלטהולוועדותהסעדלפקידותסמכויותוניתנות,להגנה

.למשפחהמשפטביתשלאישוראוהחלטהמחייבותהילדיםבנכסיאו/ובעזבוןולפעולותאפוטרופוס

לפליליםנגררתנזיקיןלתביעתעדירושהצומהחללילדיםמשפטיוייעוץייצוג,סיוע,טיפולהמחייביםהאזרחיבתחוםהצרכים

.מהאב
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וחברתייםרגשייםלהיבטיםהקשורותוסוגיותדילמות
טוביהאיריס

להישלחצפויאביהםבעודמאימםיתומיםנותרואשרלילדיםבקשרומורכבותרבותדילמותעולות,האבבידיהאםרצחשלבמצב

טיפולקבלת,מזונותיהם,המיידימגוריהםמקוםכגון,הבסיסייםלצורכיהםולדאגהלקטיניםהנוגעותהחלטות.ממושךלמאסר

הצורךאתמעליםאלהכל–ברכושהזכויותלרבות,זכויותיהםומימושמשפטייםהליכיםניהול,חינוךלמוסדותרישום,רפואי

.במקרההטיפולכלאתשירכזמקצועיוגורםעיניולנגדותעמודצעדיואתשתנחההיאטובתםאשראפוטרופוסשלמיידיבמינוי

עמדתתידרשבמסגרתו.הרווחהממשרדהמשפטיהיועץשלכוחובאהואלוצדאשרמשפטיהליךהואאפוטרופוסמינויהליך

צריךהמענהבעודממושךההליך.זהתפקידלמלאויכולתולקטיניםאפוטרופוסלהתמנותהמבקשזהותלשאלתהרווחהמשרד

.הרצחלאחרמיידלהינתן

,בכלאהיושבאביהםעםהקשרכגוןבענייניםלהכריעעליההמקשהוהרסניתטרגיתלסיטואציהנקלעתהמשפחההדבריםמטבע

לידיהםעובראינושנרצחהאימםרכוש.הקטיניםנכסיבניהולגםכך.אותםשקלטההמשפחהמעמדיהיהומהיגדלומיאצל

.האםשלחייהאתבידיושנטלמילידיולאלידיהםיגיעזהרכושכילהבטיחכדימיידייםהליכיםבנקיטתצורךויש,אוטומטיבאופן

,נפקדנוכחבגדרשהואומהורהשנרצחמההורהלהיפרדהנאלציםהקטיניםעלומכרעתמיידיתהשפעהישאלהלהחלטות

נאלציםוכך,הרוצחמשפחתלבניהנרצחתמשפחתבניביןנתקחלרביםבמקרים.טבעיתהתנגדותמעורראותואהבתםואזכור

בחזקתנמצאיםהילדיםשבהםבמקרים.רעכללהםעשושלאוסבאסבתאלרבות,האבמשפחתמבניגםלהיפרדהילדים

לצורכיהםמענהלהשגתהדרך.מהםהילדיםניתוקעקבגם–כפלייםסובלתהנרצחתשלמשפחתה,הרוצחהאבמשפחת

במעמדםסטטוטוריתבהכרההדבריםפניאתלשנותניתןבאיךמחשבהלהשקיעיש.ארוכההנרצחתמשפחתבנישלהייחודיים

–זהובצד,טווחארוךטיפולאלאמיידיונפשימשפטיטיפולרקלאמצריכהשהפגיעהבכךובעיקר,העבירהנפגעישלהכולל

-ציבוריתעמדהנקיטתאםכי,הכלכליהסיועאתשיקבלהספציפילנפגעמשקםמעשהרקלאישבכך.הכלכלייםבצורכיהםהכרה

.במשפחהרצחעבירותנפגעיבילדיםמדוברכאשרנכוןומוסריכלכליוצעדחברתית

,קטיניםילדיםונשארו,התאבדלא,האםאתרצחהאבבהםמקריםמספרליוויתיבדרוםה"סנמרכזכמנהלתעבודתיבמסגרת

במקריםלטפלערוכיםלהיותכדיוגמישותפתיחותמגליםהמשפטובתיהשוניםהממשלהשמשרדיגיליתישלימהניסיון.יתומים

.האוכלוסייהמכללומובחנתשונההתייחסותהדורשים,אלהרגישים

מקוםישעדיןאולם,הקטינים,ביתומיםהטיפולנושאכלאתמאודקדמההמתהעבירותנפגעילמשפחותהסיועמרכזיהקמת

נשארים,נרצחהזוגמבנישכשאחדלשכוחלנואסור.והחברתיהכלכלי,הטיפוליבתחוםטווחארוךסיועלתתניתןאיךלחשיבה

:עצמםאתשואליםהם?הרוצחעםאוהקורבןעם–להזדהותאמוריםהםמיעם,הםומההםמיכךכליודעיםלאהם.ילדים

.מהחייםלהםנעלםאחתבבתהוא,התאבדלאשרצחהזוגבןאםגם?רוצחאהיהאנישגםאולרצחקורבןאהיהאניגםהאם

!!המרכזיתהנקודהוזאתביתלהםאיןאחתבבת

ויישוםבנייתבמהלךהגענושאליהןוהתובנותהקשיים,בדילמותלשתףאנסהבשטחאינטנסיביבאופןשליוויתימקריםבעזרת

.בפרטוהיתומיםכולההמשפחהבניעבורהטיפוליתההתערבותתכנית



תקצירים

2019, בינואר17-14, אילת. עובדות תובנות והשלכות: וחוסן נפשי בחברה הישראלית ובעולם, שכול, הכנס הבינלאומי השלישי בנושא אובדן ©

סלומוןאורה

!!10-14בני,המדהימיםילדילשלושתמאושרתאמא,רווקהשבעבארתושבת,37בתסלומוןאורה-אני

.להריוןנכנסהשרהשאחותימהיוםדודהאבל,שנים8רקיקירייילדיישלאמאאני

!עיניהלנגדהיהכשהאושרהתחתנהל"זסולומוןשרההיקרהאחותי

!הלבןהסוסעלהאביראתשהכירההראשוןמהרגעהיהצנועהכזוומשפחהביתלבנותשלההחלום

!שנים37הכלבסךמלאוכשלשרהנגדע,התנפץהחלוםאבל

הילדיםלעינייזאתוכל!לקלוטיכוללאהאנושישהמחמזעזע,אכזרירצח.2012בשנתבעלהבידינרצחהשרה

!!הקטנים

..הכללמרותאיתנוחיהשרה!כךפשוט,איתנוהיתהשלאאחותיעםיחדאבל!!בגידולםעסקנוומשפחתיאנישנים

יקיריימילדייהכחאתליישוהיום

!עודיקרהלאעברנושאנחנושמהכדילשנותלהובילהכח

ומחבקתשתומכת,גדולהמשפחהאותנווישחבריםישמהםואחתאחדולכלמטיילים,מבליםהיקריםוילדייאני

!יקירינוזכראתולהנציחמודעותלהעלותכדיהכלנעשה!השניאתאחד

מהוזהבשמחהומלאהאופטימיתמאודאישיותאני!אינסופילחללנכנסתהמשפחהכל!נרצחתהאישהרקלא

ולהגידהחייםאתלהעריךעודלמדנו..אותוולאהאבללצדלחיותלמדנו..לגדוליחדהצלחנווכךלילדיםשהעברתי

..אחדביוםלהשתנותיכולשהכליודעכמונומי.יוםכלעלתודה

!האיומההתופעהלהפסקתנפעלאנחנו


