
של הורים אשר שכלו את  , הגורמים המסייעים והמעכבים התמודדות עם אובדן": מתוך עולמות שבורים היא צומחת"

ילדם במסגרת שירותו הביטחוני
2עידית ויסלר מאמו, 2אתי אהרוני,1מרים שיף

,  ירושלים, משרד הביטחון, הנצחה ומורשת, אגף משפחות2, ירושלים, האוניברסיטה העברית, ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית"ביה1

ישראל

המסייעיםהגורמים:בנושאהיקףרבמחקר.א:הכולליםלאקדמיההביטחוןמשרדביןפעולהשיתוףשנותשלוששלתוצריםנתאר

.ג;ממצאיועלובפרשנותהמחקרבבנייתהשכוליםההוריםשיתוף.ב;הביטחונישירותםבמסגרתילדיהםאובדןעםהוריםשללהתמודדות

ידיעלממצאיוהצגת-החוקרתזווית:זוויותמשלושהמחקראתיתארשיחהרב.השוטפתבעבודההמחקרממצאייישוםעלצוותיתחשיבה

,המחקרמהלךתיאור-העובדיםצוותזוויות;למחקרההוריםשלהתייחסותהמתעדמסרטקטעים-ההוריםזווית;מהאקדמיההחוקרת

.ממצאיויישוםעלראשוניותומחשבות,שלביובכלביטוילידישבאההמחקרלאוכלוסייתהרבההרגישות

ממצאי:ביטחונישירותבמסגרתילדםאתשכלואשרהוריםשלאובדןעםהתמודדותומעכביםהמסייעיםהגורמים

המחקר
שיףמרים

.ילדםאובדןעםשכוליםהוריםשלהתמודדותלביןרקעמשתניוכןומערכתייםבינאישיים,אישייםתוךגורמיםביןהקשראתבחןהמחקר

.האובדןלצדמשמעותובעלימספקיםחייםלחיותוהצלחהמאבלצמיחה,תפקוד,רומינציות,מורכבאבלרמות:פיעלנבחנהההתמודדות

.הוריםשלקבוצותשראייןאיכותני,מקדיםמחקרסמךעלוהן,מסלולי-הדווהמודלהמחקריתהספרותעלפיהןנבחנוהמחקרמשתני

164.ירושליםבמחוז(2012-2000בשנים)שנים17-5לפניילדםאתשכלואשרהשכוליםההורים308כלאתכללההמחקראוכלוסיית

.(מהמדגם54.9%)זוגותהםמהמשתתפים90.בוהשתתפו(58.6%)מתוכם

וייחוסבחייםלהמשיךבחירה/החלטה.ב;שנבחנומהממדיםאחדבכלההוריםשלההתמודדותתיאור.א:להמתייחסיםהמחקרממצאייוצגו

ובגורמיםההתמודדותבאופןזהעלזוהזוגבנישלההשפעות.ג;להתמודדותהתורמיםמרכזייםכגורמיםהילדללאולחייםלאובדןמשמעות

.להתמודדותהרווחהועובדותס"העותרומת.ד;(דיאדייםניתוחים)המסייעים
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הםכןכמו.העולמיתבספרותהמדווחתמזונמוכההמורכבהאבלרמת:חוסןהרבהעלמדווחיםההורים-ההוריםהתמודדות

עצמועםהפרטשליותרטובלמקוםהגעה,חיובייםלשינוייםהכוונהבצמיחה.משכולאישיתצמיחהשלגבוההרמהעלמדווחים

מדווחים74%,השכולבעקבותלאחריםחמלהיותרלהםישכימדווחיםמההורים80%,למשלכך.השכולבעקבותאחריםועם

מספקיםחייםלחיותמצליחים70%.החייםעליותרטובהמבטנקודתעלמדווחים66%והחייםעםיותרטובלהתמודדלמדוכי

.האובדןלצדמשמעותובעלי

,לפעםמפעםלאשרורזקוקהולעיתיםמאליהמובנתשאינה,ההוריםשלמודעתלבחירההכוונה-בחייםלהמשיךהחלטה

מממדילמרביתקשורהנמצאהההחלטה.ואישיפנימיתהליךשלתוצרהיאזוהחלטה.הנוראהאובדןאףעלבחייםלהמשיך

.שנבחנוההתמודדות

שללהחלטהקשורההזוגמבניאחדשלשהחלטהכךהדדיתהחלטההיאבחייםלהמשיךההחלטה-זהעלזההזוגבניהשפעות

משמעותלתתיכולהזוגמבנישאחדכך,אישימסייעגורםהיאהילדללאולחייםלאובדןמשמעותמתן,לעומתה.הזוגבת/בן

.בכךמצליחבהכרחלאוהאחרלאובדן

71%,למשלכך.הרווחהועובדותס"העועםטובקשרעלמדווחיםההורים-הרווחהועובדי(ס"עו)סוציאלייםעובדיםעםקשר

.כיוםגםלהםמשמעותיתס"העוכימציינים55%ולאובדןהראשונהבשנהעבורםמשמעותיתהייתהס"שהעומצייניםמההורים

עםטובהקשראיכות.מספקיםהיוהרווחהת/מעובדהאחרונותבשניםלהםשניתנווהשירותהמעניםכימצייניםמההורים83%

.ההוריםשליותררבהאישיתלצמיחהקשורהס"העו

זה-התמודדותלמושגחשובנדבךמוסיפיםוכן(1981,2016',ואחרובין)לאובדןמסלולי-הדוהמודלאתמחזקיםהמחקרממצאי

.בחייםלהמשיךההחלטהשלזה-להתמודדותהמסייעיםולגורמים,אישיתצמיחהשל

לממצאיםההוריםפרשנותאתהמתעדסרט
אהרוניאתי

הצגתלקראת.שלנוהשירותמקבלימביןשיותרכמהנרחבתאוכלוסייהבושנקיףמנתעלכמותילהיותתוכנןבראשיתוהמחקר

לאחרשכוליםהורים12עםמצולמיםראיונותלקייםהחלטנוהמחקרבתוםהמקצועואנשיהשכוליםההוריםבפניהממצאים

.המחקרלממצאיההוריםבהתייחסותהעוסקדקות40בןסרטערכנו,הראיונותבתום.המחקרממצאיתקציראתשקיבלו

.ונוגעאישיגלויבאופן-ההוריםובלשון,שנבחנולמשתניםהתייחסותתוך,שלהםההתמודדותמהלךאתבומתאריםההורים

הסרטאתלהציגלנוחשוב,האישיתההתנסותדרךממרכיביואחדלכלההוריםשלוההתייחסות,הממצאיםמורכבותמפאת

.וחצישעהשלכפוללסימפוזיוןהחריגאישורכםנבקשלכן.במלואו
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המחקרמהלך
ויסלרעידית

אישיתשאנולאוכלוסייהשאלוןלהעברתהנלוותוהרגישויותהמורכבויותעםיחד,המשותפתהעבודהחשיבותאתנציגזהבחלק

המחקרשלביכללאורךהשכוליםוההוריםהביטחוןמשרדצוות,האקדמיהביןהפעולהשיתוףעלנספר.חוקריםאנוואותהמלווים

.בדרכנושניצבוהאתגריםועל

השוטפתבעבודההמחקרממצאייישום
ויסלרעידית,אהרוניאתי

ובכךמשמעותייםשנמצאולמדדיםלבתשומתמתןתוך,המשפחותבליוויהמחקרממצאיאתליישםשלנוהניסיוןיוצגזהבחלק

.המשפחותאתשלנוהליווי/הטיפוליתהעבודהאתלהיטיב

.השניםלאורךיותרממושכתלתמיכההזקוקותהמשפחותאתלזהותמסייעיםהמחקרממצאי

.האובדןלצדמשמעותובעלימספקיםחייםלחיותוהיכולתהאישיתהצמיחהמשמעותלגבישלנוההבנהבהעמקתצורךעולה

.שלהההתמודדותולאופןהמשפחהלמצבהערכהככלילשמשיכולאשרמשמעותיכגורםנמצאבחייםלהמשיךההחלטהנושא

.הממצאיםבעקבותהזוגיתבעבודהדגשיםכולל,זוגכבניההוריםועםכפרטההורהעםהעבודהעלמחשבותיוצגו
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"אנשי מקצוע ומתנדבים בפעילות משותפת לתמיכה במשפחות שיקיריהן התאבדו"
3חגי חרמש, 1,2יוסי לוי בלז, 1עפרה חרמש, 1קשת בר ידין, 1דורית לוין

מרפאה  3, רופין, המרכז האקדמי רופין, ש ליאור צפתי"לחקר האובדנות והכאב הנפשי עהמרכז 2אביב תל , עמותת בשביל החיים1

ישראל, פתח תקווה, פסיכיאטרית למבוגרים לבריאות הנפש גהה

בעצמם בני משפחה שיקיריהם התאבדו לצד , הפעילות מבוצעת על ידי מתנדבים. רב השיח מתאר פעילות ייחודית בעמותת בשביל החיים

פעילות משולבת זו יוצרת מערך שלם של תמיכה וסיוע במשפחות מרגע האסון ועד השנים המאוחרות  . אנשי מקצוע בתחום האובדן והשכול

.יותר

כדי לתמוך בבני המשפחה בשעות הקשות בימים  , "שבעה"לעתים קרובות כבר בזמן ה, במסגרת זו מגיעים המתנדבים לבית המשפחה

בנות זוג  /בני, בנות/בנים, אחיות/אחים, הורים–בני המשפחה משתלבים בקבוצות התמיכה לפי סוג הקירבה . הראשונים של האסון וההלם

.ומעבדים את השכול בהנחיית מנחים מקצועיים

.ועוד, צעדה לזכרון והנצחת המתאבדים ולמניעת אובדנות, בני המשפחה משתלבים בפעילויות העמותה הכוללים כנסי משפחות

בת שכולה ורכזת תמיכה בעמותת בשביל החיים, קשת בר ידין

הכאב הוא עצום , לאחר האסון. הקושי והחורבן אשר עולים אצל בני משפחה מיד לאחר האסון עלה הצורך ביוזמה, בעקבות תחושות הכאוס

הסטיגמה  , רגשות האשמה הכבדים. עד כדי אובדן עשתונות וקיים בלבול גדול וחוסר אונים של בני המשפחה שלפתע יקיריהם התאבדו

בת  /פעילות זו מאפשרת תמיכה וליווי לבן, כך. הייאוש וחוסר האונים מקשים ביותר על המשך תפקוד תקין, שמביאה לחשש מאובדן החברים

ומאז ועד  2012הפעילות החלה בשנת . המשפחה בשלבים הראשוניים של ההתמודדות עם האסון ועם השכול עד לכניסה לקבוצת התמיכה

.ות/היום נעזרו בשירות זה מאות בני ובנות משפחה שכולים

ת  /התאמה בין המתנדב. ה תמיכה/ה לו/ה ומעניק/המלווה אותו, ת/ת מתנדב/בת משפחה שכולה מקבל/בן" עזרה ראשונה פרטנית"במסגרת 

כאשר היוזמה פועלת  , ידי רכזת התמיכה אשר מבצעת את התיאום לפי קרבה משפחתית דומה וכן לפי מיקום גיאוגרפי-לפונה נעשית על

.בפריסה ארצית

.  או טלפוני במידה והמפגשים האישיים לא מתאפשרים מבחינה גיאוגרפית/ו, ת לפונה הוא דרך פגישות/הקשר בין המתנדב

השתתפו בקבוצות התמיכה של העמותה ועברו תהליכי עיבוד של השכול והאבל  , חוו בעצמם התאבדות במשפחה" עזרה ראשונה"מתנדבי 

.וכן הם עוברים מיון והכשרה ברמה האישית והמקצועית לפני תחילת ההתנדבות, ומוכנים נפשית לסייע

" נגמרו"את האפשרות שהחיים לא , חוותה את האסון את האור שבקצה המנהרה/המטרה בשלב הזה היא להראות למי שרק עכשיו חווה

הנקודה הזאת היא חשובה במיוחד לאור ממצאי מחקרים שמראים שבני משפחה שיקיריהם התאבדו הם בעצמם . ושיש בשביל מה לחיות

לעומת האוכלוסייה  6-8ההסתברות להתאבדות נוספת במשפחה שחוותה את אסון ההתאבדות הוא פי . קבוצת סיכון להתאבדות נוספת

.הכללית
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אם שכולה ורכזת קבוצות התמיכה בעמותת בשביל החיים, עפרה חרמש

העמותה מאמינה  , על כן. אנחנו מכירים בשונות של קבוצות השכול השונֹות לצורך התמקדות מעמיקה בהתמודדות הייחודית עם האסון

כאשר עקב  (. אחיות ואחים, בנות ובנים, הורים, בנות ובני זוג)ת /לפי הקרבה משפחתית לנפטר, ככל האפשר, בקבוצות התמיכה מופרדות

תוך שאיפה  , כמובן, קבוצות התמיכה יוקמו, כמו כן. בנות/אחיות צעירים עם בנים/יקובצו למשל אחים, נסיבות שונות הדבר לא מתאפשר

הקבוצה מעוררת  , בזכות מאפיינים רבים הדומים ומוכרים לאלה שעברו חוויה קשה דומה. לקרבה גאוגרפית גדולה ככל האפשר למשפחות

.ה/לה למצוא משמעות חדשה לחיים ולקחת אחריות על גורל חייו/ומאפשרת לו, ת/ת המיואש/תקווה חדשה אצל המשתתף

ה  /בת משפחה שכול/בן)מנחה -העמותה דוגלת בהנחיית קבוצות משותפת של שני מנחים מקצועיים או של מנחה מקצועית יחד עם קו

מטרתה לאפשר למנחה להתמודד עם העומס הנפשי הרב בשל המצב  (. ה את השכול והאובדן/ה קבוצת תמיכה לפני מעל שנה ועיבד/שסיים

ההנחיה המשותפת מאפשרת ראייה רב ממדית של  , כמו כן. ת בו זמנית ולאורך זמן/ולהישאר אמפטי, הרגשי הסוער של רוב המשתתפים

.ה את אותו אסון/ממבט מקצועי יחד עם מבט אישי של מי שעבר, התהליכים בקבוצה

תנודתיות  , געגועים, כאב, התמודדות עם תחושת כישלון, כלל אשמה עצמית-התמות העולות בקבוצות התמיכה לשאירי התאבדות הן בדרך

.  פגיעה בתא המשפחתי ופיתוח מערך רגשות שליליים, סטיגמה חיצונית ופנימית, במצבי רוח

אב שכול ופסיכיאטר, חגי חרמש

ללימוד  , פועל ויפעל בעתיד, בארץ ובעולם, אקדמי של העמותה מורכב מאנשי מקצוע מובילים בתחום האובדנות והשכול-הצוות המקצועי

כאשר הוא מורכב ברובו מחברים פעילים בעמותה  , וקידום התכנים והידע המקצועיים של העמותה ומגבש את התוכניות לטיפול בבני משפחה

.ואחרים, גיל זלצמן' פרופ, אלן אפטר' ואנשי מקצוע בתחום האובדן והשכול בעלי שם עולמי כמו פרופ

הלוקח בחשבון את כל המורכבויות הקיימות במשפחות  , אמפתי ויעיל, התפיסה המקצועית שמנחה את העמותה הינה מתן מענה מהיר

פי גישה אינטגרטיבית הרואה את השאירים ככאלו הנדרשים  -התמיכה פועלת על. 'זמן וכד, מצב משפחתי, דת, מרחק, בשים לב לגיל, השונות

.  ויחד עם זאת מקדמת אותם לשינוי ולחזרה למסלול חיים מלא ותקין, לעיבוד רגשי מעמיק של כאבם ושל הסיטואציה החדשה אליה נקלעו

אלא גם בהמשך  ( השנים הראשונות)העמותה דוגלת בכך שיש לספק למשפחות דרכים להתמודדות עם האסון לא רק בשלבים הראשוניים 

עזרה  "מתנדבי )אחת הדרכים לתמיכה במשפחות השכולות הינה שילוב בני ובנות משפחה בפעילות העמותה . במידה והן זקוקה לכך, החיים

אשר מחזק את תהליך השיקום ומסייע  , (השתלבות בוועדות ההיגוי של התכנית הלאומית למניעת אובדנות ועוד, הרצאות לבני נוער, "ראשונה

.למשפחות בהסתגלות למצב החדש ובחזרה לתפקוד תקין

מעבר לעובדה שאלו  . אתר אינטרנט ודף פייסבוק, העמותה מפעילה גם ניוזלטר חודשי, כחלק משמירה על קשר מתמיד עם המשפחות

,  באמצעות כלים אלה נשמר הקשר הרצוף עם המשפחות שכבר נמצאות במעגל התמיכה והטיפול, מספקים מידע אשר מתעדכן כל הזמן

.ומועבר מידע חיוני למשפחות שזה מכבר פקד אותן האסון ומעוניינות לדעת על אפשרויות הסיוע
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פערים בין הרצוי למצוי –התערבויות טיפוליות בקרב שארי התאבדות 
ש ליאור צפתי וחבר הנהלת עמותת בשביל החיים"מנהל המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי ע, יוסי לוי בלז

מחקרים רבים מצביעים על כך שהתאבדות הינה תופעה בעלת מימדים נרחבים ומתפשטים אשר הופכים אותה לאחת המגמות המדאיגות  

מזה מספר עשורים נמצאת ההתאבדות ברשימת עשרת גורמי המוות המרכזיים ברוב מדינות  , מבחינה סטטיסטית.  במאה העשרים ואח

בישראל מתאבדים יותר מחמש  . יותר ממיליון איש מתאבדים מדי שנה בעולם וזו הסיבה השנייה למוות בקרב צעירים בעולם המערבי. המערב

בין מספר המתאבדים  , פער זה. מספר הגבוה ממספר ההרוגים השנתי מתאונות דרכים, (2015, משרד הבריאות)בכל שנה )!( מאות איש 

.נמצא אף הוא בעלייה, לבין מספר ההרוגים מתאונות דרכים

פועל יוצא של התאבדות הפרט הינם אותם גלים עמוקים  . מעגל הכאב והצער אינו מסתיים באדם האובדני בלבד. זהו רק קצה הקרחון, אולם

.יגון ואשמה אין סופיים ההופכים להיות מנת חלקם של המשפחה והחברים למשך שנים ארוכות, של צער

,  עמיתים לעבודה, חברים, בני משפחה-"שארי התאבדות"אנשים הנקראים 25הערכות חסר מציינות כי לאחר כל התאבדות נותרים לפחות 

,  הידע המחקרי הקיים מגלה כי שאירי התאבדות אלו מּוָעדים לקשיים פסיכולוגיים. אשר עולמם הזדעזע כתוצאה מההתאבדות של יקירם

סובלים שאירי  , לרוב. חברתיים ואישיים ולא פעם הינם בסיכון רב יותר לפיתוח פסיכופתולוגיה ואף להתנהגות אובדנית והתאבדות בעצמם 

, "רגילים"במקביל לתהליכי השכול ה. אשר מצריך עבודה טיפולית בכדי לחזור למסלול החיים התקין"  אבל מורכב"ההתאבדות ממאפיינים של 

מדוע האדם האהוב  : בושה ואשמה ועם שאלות נוקבות שאינן מרפות כגון, מתמודדים לא פעם שאירי התאבדות עם רגשות קשים כגון כעס

? למה הוא עשה לי את זה? האם ניתן היה למנוע זאת? התאבד

.  נציג את המידע הקליני והמחקרי אודותיהם, השיח נתמקד בצד הטיפולי בקרב שארים ונאיר דרכי ותוכניות טיפול לשארים-בחלק זה של רב

.  כחלק מתוצרי אסטרטגיות טיפוליות ממוקדות לאוכלוסייה זו–נתמקד באפשרות לשינוי פסיכולוגי חיובי ואף צמיחה בקרב שארים , כמו כן


