
המתהתסקיר נפגע עבירת 
2סיון קוריס,1אפשטייןרחל 

הרווחה  , משרד העבודה, שירות מבחן למבוגרים2, באר שבע, והשירותים החברתייםהרווחה , משרד העבודה, מבחן למבוגריםשירות 1

ישראל, ירושלים, והשירותים החברתיים

הרשעתלאחר,נפגעתסקירהגשתעללהורותמשפטלביתהמאפשר,הפליליהדיןסדרבחוק(1ב)-ו(ב)187בסעיףעוסקתההרצאה

.הנפגעלהסכמתבכפוףוזאת,המתהעבירותוכןאדםבבניסחר,חמורהאלימות,מיןבעבירותהנאשם

הדןהמשפטלביתהמוגשתסקירבאמצעות,מהעבירהכתוצאהלושנגרםוהנזקהנפגעמצבשלמקצועיתהצגה–העיקריתהמטרה

בשיקוליאיזון:נוספותמטרות.המשפחהלבניהתסקירמתייחסהמתהבעבירות.הדיןגזרעלההחלטהבטרם,הפוגעשלבעניינו

.בסבלווהכרהלטיפולהפנייה,העצמה,הטראומהעיבוד,הנפגעקולהבאת,הענישה

הפיגועיםבגלנרצחיםמשפחותאודותתסקיריםעריכתעם,האחרונותבשניםנפגעתסקירעורךשלהתמודדותפריהיאההרצאה

,אחרותבנסיבותטראגימוותעםהתמודדותשללמאפייניםבנוסף,אלהבמקרים.בארץהאזרחייםהחייםמרקמתלחלקשהפך,האכזרי

ועריכתהתכניםבעיבודהתסקירעורךשלספציפיתהתייחסותהמצריכים,נוספיםמורכביםמאפייניםעםמתמודדותהמשפחות

:אלוממאפייניםחלקעםהתמודדותשידגיםמקרהתיאורוכןמרכזיותוסוגיותתמותיוצגובהרצאה.התסקיר

.לניבויניתןשלאהבאהפיגוע."יקרהלאזהלי"-והמוגנותהביטחוןאשלייתניפוץ•

.שנאהפשע–קבוצהכמייצגבאדם,לאומניותבנסיבותאכזריתפגיעהעםהתמודדות•

.מהפיגועותמונותמידעופרסוםתקשורתיתחשיפהעםהמשפחההתמודדות•

.השליטהחוויתאתומערערהסביבהידיעלמעוצב,לציבורישהופךהאבל.לפרטיותבזכותהפגיעה•

.חייהםלמרכזשהפכווהריקנותהייאושעםוהתמודדותשבפגיעההפתאומיות•

.התסקירעורךבפנימיוחדיםאתגריםמעורר,בביתםלרוב,שבחרובמקוםהמשפחהבניעםמפגש•

.שלההאינטימיתמהסביבהכחלקהתסקירעורךובתפיסתרגשיתעוצמהבעלקשר,אמוןבבנייתהמשפחהעבורהמפגשמשמעות•

.טיעוןהסדרימוללמשל,ומשפטחברה,ממסדגורמיכלפיותסכולכעסביטויי•

.בדוגמאותתלווהההרצאה
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זוגןהריגה של בן /חווית השכול של נשים שהורשעו ברצח? הרצחת וגם התאבלת
רונית ליכטנטריט, דהאן צלרתמר 

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

.והחברתיתהמשפחתית,האישיתברמההמקרההשלכותאתתופסותזוגןבןשלהריגה/ברצחשהורשעונשיםכיצדבחןהנוכחיהמחקר

גבריםביןבהשוואהלעסוקנוטהבתחוםהספרות.לסייעסביבתיוכישלוןהזוגבןמצדמתמשכתהתעללותעבירהלמקרהקודמתלרוב

להשמיעביקשזהמחקר,בניגוד.במשפחהאלימותמתופעתכחלק,זוגבןידיעלרצחכקורבנותובנשיםהריגה/ברצחשהורשעוונשים

.תוכןניתוחלעקרונותבהתאםנותחוהראיונות."תרצהנווה"במאסרןומרצותזוגןבןשלהריגה/ברצחשהורשעונשים7שלקולןאת

הקלהלצדכיצד-זוגןבןמותאתבתפיסתןרגשיתדואליות-האישיבמישור:המשתתפותחייעלהמקרהבהשלכותעסקוהממצאים

הטיפוליםהמעניםבובכלאהחיים,החוקאכיפתמערכותעםהרגישותוחסרהמאכזבהמפגש,וצערכאבגםמופיעיםמותולאחרוחופש

מולביחסיםוניכורריחוק-הבינאישיבמישור.הפנימיעולמןשלמחדשועיצובצורכיהןאתמספקבאופןמותאמיםלאוהשיקומיים

זוגןבןמותעלהמשתתפותשליגונןאתולפרשלהעמיקאבקשבכנסהמחקרבהצגת.והרחוקההקרובההחברה,משפחותיהן,ילדיהן

הנורמותעםמתיישבותהןאין,זוגןבןלמותהביאושהןמכיוון.ולגיטימציהזכויותנטולכאבל,חברתיתהכרההעדררקעעלכמתקיים

:למשפטבדומהוצדקהגינותחסר,כפרדוקסאליחברתיתנתפסיגוןחוותהןכיהרעיון,ולכן"אלמנות"או"שכול"שלהחברתיות

אתבמצוקותיהןשיתפוכאשר-המקרהטרםתחושתןאתמשחזרת,בפומבילהתאבלזכותןשלילתכינראה."?ירשתוגםהרצחת"

דיכוישלבקיומומדוברכלומר.במערכהלבדנשארוכיוהרגישווהולמיםראוייםמעניםקיבלוולאחברתייםומוסדותסביבתן,משפחתן

."עיקשתטראומה"כלהמשיגווניתןטראומטיזציהרהשעושהבאופןהמשתחזריםכוחביחסי,כלפיהןומתמשךמורכבחברתי
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חלוץממצאים ממחקר -דרכיםאבדן שאינו זוכה להכרה בקרב נהגים שהרגו בתאונות 
1נחמי באום, 1,2בירן-שקמה ניצן

,  יפו-תל אביב, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד העבודה, אגף תקון2, רמת גן, אילן-אוניברסיטת בר, לעבודה סוציאליתבית הספר 1

ישראל

שבולקונטקסטהתייחסותתוךמשפחתוועלהאדםעלטראומטיאירועשלהשפעתואתלחקורקריאותנשמעותהאחרונותבשנים

ברשלנותהריגה.טראומטית-הפוסטהתסמונתשלהתפתחותההבנתאתותרחיב,הטראומההבנתאתשתאפשרדרךהאירועמתרחש

ואצלהפוגעהנהגאצלהמתרחשהתהליךבהבנתתרומהלולהיותשעשויהבקונטקסטהמתרחשטראומטיאירועהינהדרכיםבתאונת

בניעבורטראומטיוכאירועהפוגעמצדאחריותחסרתפזיזהבנהיגההקשורפוגעניכאקטכללבדרךבחברהנתפסתהיא.זוגובת

הראיהאתמגבילההיאאךומובנתברורהזותפיסה.הקרבןמשפחת-ויגוןאבדןשחווהאחדנמעןישזהלאירוע,לרוב.הקרבןמשפחת

חברתיתלתפיסה.עבורוגםלאירועשנלוויםהאובדניםולראותהאירועבעקבותסובלהפוגעהנהגשגםבעובדהלהכירמאפשרתואינה

Disenfranchised)"מוכרלאיגון"המושגשבבסיסהתפיסהרקעעלשיבחנומשמעותיותורגשיותקונקרטיותהשלכותזו grief)אותו

.1989בשנתDokaהחוקרפיתח

בצורהמפחיתותהןוככאלובאחריותוהןהטראומטילאירועהנהגנחשףבהןהנסיבות,דרכיםבתאונתברשלנותמוותגרםשלבאירוע

ירידה,ובאלכוהולבסמיםשימוש,בתפקודירידהכוללותהן.וקשותרבותהןמוכרלאיגוןשלההשלכות.לולסייעהרצוןאתניכרת

.ועודבינאישייםביחסיםקשיים,פסיכוסומאטיותמחלות,העצמיתבהערכה

עקבהנהגשחווהבאבדניםלהכירהסביבהשליכולתהכימראיםהמחקרממצאי.זהבנושאמחקריםלשורתמצטרףהנוכחיהמחקר

בהינתן.האירועהשלכותעםלהתמודדליכולתומכרעתחשיבותבעלתהיאאמפתיתבצורהאליוולהגיבבולתמוך,באירועמעורבותו

פשרהבדפוסיותררבשימושעלמדווחיםהזוגובניתפקודשלוהןנפשיתרווחהשלהןגבוהותרמותעלמדווחיםהנהגים,זותמיכה

.קונפליקטיםלניהול

נהגים52וכן,(המחקרקבוצת)זוגיבקשרהנמצאיםדרכיםבתאונתברשלנותלמוותשגרמונהגים54מתוכם,נבדקים142כללהמדגם

מילאוהנהגים.המחקרמקבוצתהנהגיםשלזוגבנות36-ו(הביקורתקבוצת)זוגיבקשרהנמצאיםקלותתעבורהעבירותשעברו

.עצמילדיווחסגוריםשאלונים

.טראומטייםאירועיםנפגעותבאוכלוסיותשמטפליםמקצועאנשיעבורהמלצותוכןהמחקרממצאיחלקיוצגובהרצאה
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התאבדותהמקרה של שכולי : ההשפעה של מוות פתאומי על סיכון אובדני בקרב שכולים
2דיווד ברנט, 1נילי לביא,1לויסיגל , 1בריקמןנטלי , 1סמי חמדאן

אוניברסיטת  , לפסיכיאטריה של הילד והמתבגרהמחלקה 2, ישראל, יפו-תל אביב, א יפו"תהאקדמית המכללה , ההתנהגותס למדעי "ביה1

ב"ארה, פיטסבורג

להתנהגותלעיתיםומובילותחמורותהןהתאבדותשאיריעלפתאומימוותשלוהפסיכולוגיותהפסיכיאטריותההשלכות:מטרות

,רצח,מלחמה,דרכיםתאונת)שהתרחשהפתאומיהמוותבסוגתלויותאלההשפעותאםשבחנוהמחקריםמעטים,זאתעםיחד.אובדנית

וסימפטומיםאובדניסיכון,המורכבהאבלתהליכיעלמהתאבדותכתוצאהמוותשלההשפעותעלידועומעט(התאבדות,לבדום

פתאומימוותשאיריבקרבהאובדניהסיכוןאתלהעריךהינההנוכחיהמחקרמטרת.אחרמסוגפתאומילמוותבהשוואהפסיכיאטרים

.אובדניסיכוןהמנבאיםגורמיםולזהות,פסיכופתולוגיהגםכמו

בןשל(התאבדות,לבדום,רצח,מלחמה,דרכיםתאונת)פתאומימוותחוומחציתםכאשר,במחקרחלקלקחומשתתפים180:שיטה

שקדמושניםבעשראובדןחוושלא)ביקורתקבוצתהיווהשנייהומחציתם,למחקרשקדמושנים5שלבטווחראשונהמדרגהמשפחה

מורכבאבל,טראומה-פוסט,חרדה,סומטיזציה,דיכאוןשלסימפטומים,אובדניסיכוןשמדדועצמידיווחשאלונימלאוהם.(למחקר

.חברתיתותמיכה

האובדניהסיכון,השכוליםקבוצתבקרב.הפסיכיאטריםלסימפטומיםקשרללא,השאיריםשלהאובדנילסיכוןקשורשכול:ממצאים

.דתייםואינםדיכאוןשליותרחמוריםמסימפטומיםהסובליםהתאבדותשכוליבקרבנמצאביותרהגבוה

קליניתלבתשומתומחייב,אחרפתאומימוותלשכוליבהשוואהלהתאבדותגבוהבסיכוןנמצאיםהתאבדותשכולי:והשלכותמסקנות

.ייחודיתומחקרית
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בין אובדן בן עקב התאבדות בצבא

והשונה בחוויית השכול ההוריהדומה : מבצעיתלאובדן בן עקב פעילות 
פארה אדלמן

ישראל, זרעקיבוץ בית , בית סיעודי סביון

מטרת.מבצעיתפעילותאוהתאבדותעקב,הצבאישירותםבמסגרתבניהםאתאיבדואשרהוריםשלהשכולבחווייתעוסקזהמחקר

אותם,אישיים-התוךבתהליכים,הקבוצותשתישלהשכולחוויותביןהקיימיםוההבדליםהדמיוןקוויאחרלהתחקותהייתההמחקר

החברתיבמעגלהן,החברתיתלתמיכהבנוגעוחוויותיהםההוריםשלתפיסותיהםאתולבחון;האובדןבעקבותהשכוליםההוריםעברו

אתלהעמיקהמבקשת,הפנומנולוגיתהגישהעלהמתבססתהאיכותניתהשיטהפיעלנערךהמחקר.הרחבההציבוריתבזירהוהןהאישי

,Byrne)משמעותלהםולהעניק,החייםבחוויותהקיימתהמהותאודותההבנה מארבעהוריםעשרהשמונהרואיינו,כךמתוך.(2001

אימהותושלושאבותשלושה,אחדוזוג;התאבדותעקבבניהםאתשאיבדואחתוֵאםאבותשלושה,זוגותשלושהמתוכם,אבבתיעשרה

השכולחוויותאת,בְִּפרֹוְטרֹוט,לתארהזדמנותלהוריםניתנה,מובנים-חציעומקריאיונותבמסגרת.מבצעיתבפעילותבניהםאתשאיבדו

.שלהם

ההיבטיםסביבבעיקר,המחקראוכלוסיותשתישלהשכולחוויותביןרביםדמיוןקוויעלמצביעיםהריאיונותמתוךשעוליםהממצאים

.בניהםשלהשונותהמוותמנסיבותכתוצאה,בחוויותיהםההבדליםגםבולטים,זאתעםיחד.הוריבשכולהקיימיםהאוניברסליים

בהבדליםלהבחיןניתן,כןכמו.השכולמחווייתאינטגרלילחלקהפכהאשר,האובדןלאירועשקדמהבתקופהניכריםאלההבדלים

אתהכוללות,השכולעםההתמודדותובדרכי,הֶאֶבלשלוהמאוחריםהראשוניםבשלביםהשכולחווייתאתשאפיינוובתפיסותברגשות

ההוריםשלביחסםהתמקדותתוך,השכולשלהחברתיהפןמוצג,המחקרבהמשך.האובדןבעקבותחדשהמשמעותאחרהחיפוש

מוצגות,זהבהקשר.ההוריםשלהשכולחווייתעלוהשפעתהבחברהפורמליות-בלתיומערכותרשמייםגורמיםמצדהחברתיתלתמיכה

באתוסמקומםאתההוריםשלתפיסתםעלאלהעמדותשלוההשלכות,הרואי-והבלתיההרואיהמוותכלפיההוריםשלעמדותיהם

.הישראליהשכול
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