
מקרהתיאור : האובדן העמום האין סופי של ילדים שחוו תקיפה מינית
בשמת טובין

ישראל, אור יהודה, המרכז ללימודים אקדמיים, לייעוץ חינוכיחוג 

עבור.....,רדפתילאשמעולםהפרפריםעבור.מתאבלאני,התמימותואובדןהבגידהעבור.מתאבלאני,שהייתיהיפיפההילדעבור"

,Sofka)"מתאבלאני,נשמתימותעל......מחייונהנהשלאהילד 1999).

והקליניתהתאורטיתההתייחסות,מיניתתקיפהשלמהנרטיבכחלקומוכרתלאובדןנורמאטיביתתגובההינהואבלשצערלמרות

Bordereביותרמצומצמתואבלמיניתתקיפהביןהמשלבת .בילדותםמיניתתקיפהשחוולמבוגריםמתייחסתורובה((2017

הילדהאוהילדשלהעצמיתהזהותאובדןאתהשארביןכולליםהם.שכבתייםורבמצטברים,רביםהםמיניתתקיפההנוגעיםהאובדנים

DeSpelder)לרצונובניגודונגזלנשדדמהעצמימסוימיםחלקיםכאשר & Strickland, בעצמםהילדהאוהילדשלהאמוןאובדן.(2015

והביטחוןהמוגנותואובדן,והאוטונומיההשליטהאובדן,והעצמאותהחופשאובדן,בסביבתםאחריםשלהלבובטוב

(Ranjbar & Speer, 2013; Whiston, 1981).

Play-במשחקטיפולהיאמיניתתקיפהשחוובילדיםלטיפולבעולםוהמקובלותהמרכזיותהגישותאחת therapy(Gill, 2011,

Landreth, ילדיםעםבעבודההולםשימושבהנעשהולאמספיקמוכרתאיננהעדייןבמשחקהטיפולבישראלזאתעםיחד.(2002

.מוותשאיננועמוםאובדןשחווים

ולהדגיםמיניתתקיפהשחווילדיםעםלעבודההמיועדתכגישהבמשחקהטיפולשלהרווחיםאתלהכירהיאהנוכחית:ההרצאהמטרת

.אלוילדיםחוויםאותםהשוניםלאובדניםהתייחסותתוךבטיפולשמתרחשהחלמהתהליךאת

כיההבנה.בטיפולהשליטהכולללילדהשליטהוהחזרתמיניתמתקיפהכתוצאההאובדניםבהכרתהקיימתהחשיבות:ומסקנותדיון

.לטיפולקריטיתהיאמפרשנותוההימנעותהמטפלשלההקשבהכןועלשלהםבביטוירבהשונותקיימתדומיםשהאובדניםלמרות

.המיניתהפגיעהסודאתלחלוקלילדלעזורמנתעלוהמכווןמכווןהבלתיבמשחקהטיפולביןלשילובהקיימתהחשיבות
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אובדן עמום באומנה  
2רונית שלו, 1ליאת ליפשיץ

ישראל  , אור יהודה, המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה, החוג לייעוץ חינוכי2עפולה , מטב השירות לאומנה1

אבדןעםמתמודדהאומנהשירות."כאןלאאךכאן".נעדר-נוכחהאדם.קבועולאברורלא,מעורפל,ודאילאאובדןהואעמוםאובדן

:עמום

ונוכחמתפקדואינוקייםההורה.וחבריםסביבה,משפחהמאבדהוא.אומנהלמשפחתהמעברבעתהילדעבורנחווהעמוםאבדן

מתיעד:שאלותקיימותברקע.האומנהבתקופתללוותממשיךהעמוםהאובדן.הילדשלהיומיוםבחייהורהשלהתפקודיםבמכלול

הביולוגייםההוריםבהםמצביםישנם?לקדמותויחזורהמצבהאם?המשפחהלביתחזרהתהיההאם?האומנהתקופתתימשך

.חישהילדלמרותוכואבמורכבהואהילדאובדןאלולהוריםוגםארוכהתקופהלמשךהילדיםעםקשרמקיימיםולא"נעלמים"

כשמדובר.התקשרותודמויות,מיטיביםקשריםשלאובדןשוב–הילדעבורעמוםאובדןשובקייםמסתיימתהאומנהתקופתכאשר

בתפקידעתהעדשהיואלו-האומנההוריעםקשריישמראםוגם,ההתקשרותדמויותשלמשמעותיאובדןזהו,לאומנהשנמסרבתינוק

–עוזבמשפחהבן:עמוםאובדןחווההאומנהמשפחתאומנהתקופתבסיום.ברורלאובמעמדאחרבתפקידלהיותהופכים,ההורים

,האומנהילדהגעתלאחרשנולדואחיםוישרבהקושילעיתיםהאומנהבמשפחתאחיםעבור.רציףולאחלקיויהיה,בספקעמוהקשר

.עבורםאחשלאובדןהיאהביולוגיתלמשפחתוהילדויציאת

אך,קיימתהמשפחה.האומנהטרוםשלהםהמשפחתיותשלהעמוםהאובדןאתהאומנהתקופתבמהלךמרגישותאשרמשפחותישנן

ללוות,ולעמימותהוודאותלחוסרמקוםלתת,הללוהאובדניםאתללוותהואהאומנהמנחתתפקיד.השתנובמשפחההיחסיםמערכות

.השוניםהאובדניםאתולעבדומסדרמארגןגורםלהוות,בהםלתמוך,והילדיםהמשפחותאת
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אבל מתמשך בקרב בני משפחה  ותגובות  (Ambiguous loss)עמוםהמנגנונים הפסיכולוגיים העומדים בבסיס אובדן 

מתמשכתלמטופלים במצבי תרדמת 
3אריה אלטמן, 3אלישיבמאיה , 1יעל זקש, 1,2יהנהעינת 

ישראל, אביב-תל' רעות'שיקומי -מונשמים מרכז רפואימחלקת 3', שיבא'הרפואי המרכז 2, יפוהאקדמית תל אביב המכללה 1

persistent)מתמשךוגטטיבימצבשלמצביםמתארעמוםאובדן vegetative state)מינימליהכרהומצב(minimally response

consciousness).ההכרהבמצבכהפרעותומסווגיםכחמורההמוגדרתראשחבלתלאחרלהתהוותעשוייםאלו.

עלבדגשאלומטופליםשלמשפחהלבניהייחודית-הרגשיתההתמודדותבבסיסהעומדיםהמנגנוניםבאפיוןתעסוקהנוכחיתההרצאה

.בתודעתולאאךבגופונוכחהמטופלשלהיותובשלמוותלמצביהשוואה,אובדןעיבודתהליךלבצעהקושי

שלהםוהקשרהעמוםהאובדןחוויתמרכיביאת,כמותניבאופןלראשונה,למפותבמטרהשערכנוממחקרנתוניםתכלולההרצאה

.)5.1=.ת.ס;שנים4.9:ממוצעאשפוזזמן)מתמשךהכרהבמצבהפרעותעםלמטופליםמשפחהבני64השתתפובמחקר.אבללתגובת

רלוונטייםנוספיםמדדיםבשילוב,(2009,ואחריםרובין)ושכוללאובדןמסלולי-הדוהמודלשלהפריזמהדרךנבדקההאבלתגובת

boundary"גבולות–עמימות";"בסגירהצורך":הפסיכולוגיתלחוויה ambiguity))ביקוריםותדירות;נוכחותתפיסת.

שכוליםשלמדגםבקרבשנמצאומאלובמובהקשונותנמצאולאהמשפחהבניבקרבשנצפוהאבלרמות(1):כימעידיםהמחקרממצאי

prolongedמתמשךאבלמציגיםמשפחהבני(2);השאלוןבאותוונבדקומשפחהבןשלמוותשחוו grief reaction))האירועלאחרשנים

(פסיכולוגיתבנפרדותקושיעלהמעידה)הגבולותעמימותכימראיםתיווךשלומודליםרגרסיהניתוחי(3);לסגירהלהגיעקושיעם

נפרדותשלנמוכותרמות.ביקוריםומספרנוכחותתפיסת,בסגירהצורך:מהביטוייםאחדכללביןהאבלתגובתביןהקשראתמתווכת

.אבלמפחיתותנפרדותשלגבוהותרמות,אבלמגבירותפסיכולוגית

המשפחהמבןפסיכולוגיתנפרדותלחזקצריכותאשראלוחוליםשלמשפחהבניעםפסיכולוגיותהתערבויותלגביהשלכותלממצאים

.ההרצאהאתיסגרוסופיאובדןלמצביוהשוואותאלונושאים.אפשריתאינהממשיתפרידהכאשר,נפקד-הנוכח
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סדירעמו שירתו יחד בשירות צבאי " אח לנשק"חווית האובדן של גברים אשר איבדו 
שמירמחט מיכל , רזיחממה יאירה , קשת ליבוביץ

ישראל, אריאל, אוניברסיטת אריאל בשומרון, ס"לעס "ביה

לבחוןביקשנוזהבמחקר."לנשקאח"אובדןשלמצבחוורביםחייליםבומצביצרו,הקמתהמאזישראלשעברהוהמלחמותהמבצעים

עםשלהםהמתמשךהקשרמתבטאכיצדולבחוןסדירצבאיבשירותבהיותםלנשקאחיהםאתאיבדואשרחבריםשלחוויותיהםאת

.ששכלולנשקהאח

אחשכלוהםושבמהלכוהסדירהצבאישרותםאתסיימואשרגבריםעשרשנייםבוהשתתפו.איכותניתבמתודולוגיההתבצעהמחקר

מאזשחלףהזמןומשך88-ל23ביןהיההמרואייניםגיל.יחידהבאותהיחדשירתועמו(מבצע/מלחמה)מבצעיותבנסיבותלנשק

."איתןצוק"למבצעועדהעצמאותממלחמתשהתרחשולאובדנייםהתייחסוהמרואיינים.ומעלהשנההיההאובדן

חוויתלכךובהתאם,אחאיקשרשליחסיםמערכתהיחידהחבריביןנרקמתהסדירהצבאיהשירותשבמהלךהראוהמחקרממצאי

.חברתיתלגיטימציהמקבלולאמוכראינוזהאובדןזאתעם.אחאיםהתקשרותקשריאובדןשלהיאהשכוליםהחבריםשחוויםהאובדן

מאורעפיעלהזמןלתפיסתהמתייחסהזמןציר:ציריםשלושהפניעלמתפרסשנהרגולנשקהאחיםעםהמתמשךהקשרכיעלהעוד

נושאיםשהםשכולשלמשתנהומשקלקבועהלמסההמתייחסוציר,בחייהםוהכאבהשכולשלהמרחבציר;חייהםעלוהשפעתוהאובדן

גםנמשכיםלנפטרשאריםביןקשריםכיהמדגישה,המתמשכיםהקשריםלתיאוריתתורמיםהמחקרממצאי.בגופםומוטמעבתוכם

הקשרהמשכיותאתמאפשריםשעדיןהנפטרעםבקשרקיטועים,ניתוקיםשיהיואפשרכיהצביעוגםהממצאיםזאתלצד.המוותלאחר

,סדירצבאיבשירותלנשקאחשאיבדוגבריםשלקולםהשמעתאתמאפשרזהמחקר,הפרקטיתברמה.נעצרהקשרבהנקודהמאותה

.מיטיבותמקצועיותהתערבויותופיתוחלוומחוץבצבאחייליםהמלוויםמקצועאנשישלמודעותםלהעלאתלתרוםכדיבוויש
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בישראלתפיסת טיפול פליאטיבי בקרב צוותים המטולוגיים 
2אריאל אביב, 1,2נירה בונה

ישראל, עפולה, מרכז רפואי העמק, מכון המטולוגי2, עפולה, מרכז רפואי העמק, שירות סוציאלי1

במחלותחוליםשלהחייםאיכותאתולשפרלשמורומטרתו(קיורטיבי)מרפאמטיפוללהבדיל,תומךטיפולהינופליאטיביטיפול:רקע

משלבכברלהינתןואמוריכוללמעשהאולםהחייםבסוףטיפולעםקרובותלעיתיםמזוהההפליאטיביהטיפול.וכרוניותמרפאחשוכות

מיטביפחותפליאטיביטיפולמקבלים,ממאירותהמטולוגיותבמחלותשחוליםנמצאהספרותמתוך.המרפאהטיפולתחילתאוהאבחנה

והקשרהטיפולומבנהלינארישאינואונקולוגיותההמטוהמחלותמהלךהםלכךההסברים.אחרותסרטןבמחלותהמאובחניםממטופלים

הסקר.בישראלחוליםבבתיהמטולוגיותיחידות15שכללסקרבישראללראשונהנערך2015למרץ2014אוקטוברבין.מטופל–צוות

.י"הרשלההמטולוגיהאיגודובסיועבמסגרתנערך

עלהמשפיעיםמשתניםוזיהויפליאטיביטיפולשלהנוכחיהמצבבדיקת,הצוותיםבקרבהפליאטיביהטיפולתפיסתבדיקת:מטרות

ניתוחנערך.ופסיכוסוציאליסיעודי,הרפואיהצוותאנשיי"עשמולאושאלונים127הוחזרו.שלווהיישוםהפליאטיביהטיפולתפיסת

.בתפקידותק,מגדר,תפקידשלבחתךגורמיםוניתוחסטטיסטי

,ההמטולוגיהצוותבאחריותשניתןהטיפולשלאינטגרליכחלקפליאטיביטיפולמשייכיםהמשיביםרוב:מרכזיותומסקנותתוצאות

היושעברוההכשרותואיכותסוגי.הפליאטיביבתחוםוהכשרהעצמאיותיכולותבעלילהיותצריכיםהמטולוגייםשצוותיםומסכימים

הבדליםועולים,הפליאטיביהטיפולתחילתתזמוןלגבישונותקיימת.התחוםלפיתוחשיסיעמשמעותיכגורםנתפסהוהלמידהמגוונים

לגביהסכמההייתההפליאטיביבטיפולככלוליםשעלוהתחומיםמתוך.החייםבסוףטיפולמולתומךכטיפוללפליאציהשניתןבפירוש

צוותזמינות,צוותעבודת,תקשורתמיומנויות.מטופל–צוותותקשורתפסיכוסוציאליסיוע,סימפטומיםעלהקלה,בכאבטיפול

.הפליאטיביהתחוםלקידוםכגורמיםנתפסיםמשאביםוהגדלתפסיכוסוציאלי

.להמשךנוסףמחקרומתוכנןהאחרונותבשניםבתחוםהתפתחותניכרת.בספרותלמתוארמתאימותזהראשוניסקרתוצאות:סיכום
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...על התועלת במושג חוסר התוחלת. זאת השאלה–להחיות או לא להחיות 
3אתי אבלין, 1,2יעקב אבלין

, תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, ש סאקלר"הפקולטה לרפואה ע2, תל אביב, ש סוראסקי"מרכז רפואי תל אביב ע', רפואה פנימית ה1
ישראל, תל אביב, הרווחההספר המרכזי משרד בית 3

.המערביהעולםברחבינמרץטיפוליחידותשללפתיחתןהביאהמהירהטכנולוגיתהתקדמות,העשריםהמאהשלהשישיםשנותמאז

לראשונהאפשרו,טווחרחבותואנטיביוטיותהדםלחץלהעלאתתרופותפיתוח,הלבקצבלייצובטכניקות,המלאכותיתההנשמהשיטות

למרות,זאתעםיחד.לאפסשאפושלהםההישרדותסיכוייעתאותהעדאשרובמצביםקשותבמחלותחוליםשלחייהםאתלהאריך

חדשותבעיותנוצרוההתקדמותעםיחד,ובקולנועבטלוויזיה,בספרותקרובותלעיתיםמתועדותאשר,הללוהדרמטיותההצלחות

.כאחדוהמעשיהערכיבמישור

עצם,פתאומילבדוםכמו,הפיכותאךחייםמסכנותרפואיותבבעיותלטפלמנתעלבמקורפותחוהמתקדמותההחייאהששיטותלמרות

בעלתרפואיתתוצאהלהשיגהסיכויבהםבמצבים,חייהםבסוףחוליםאצלגםשימושבהןלעשותהאפשרותאתמעלהזמינותם

במכשיריםתלוייםנותריםחולים,מקדיםדעתשיקולללאהחייאותמבוצעותבהםרביםבמקרים.לאפסשואפתהחולהעבורמשמעות

ממששלסיכויוללאנרחבנוירולוגינזקעםקרובותלעיתים',וכדדיאליזה,הנשמהמכונות–חיוניותפעולותמחליפיםאשרחיצוניים

הקצאתחשבוןעללבואגםועלולכבדותכלכליותבהוצאותגםהיתרביןכרוךזהשמצבלצייןיש.כלשהיאעצמאיתתפקודלרמתלחזור

.משמעותיתבצורהיותרגדוללהםלעזורהסיכויאשרבחוליםלטיפולמשאבים

?וערכיםשיקוליםאילוסמךועל?מחליטמי?להחיותלאאולהחיותDNR-הדילמתהתפתחהזהרקעעל

ועלמוחלטתהיאהחייםשקדושת,טעןלייבוביץ.לייבוביץישעיהוידיעלבזמנונוסחהזהבנושא(וקיצונית)משמעיתחדערכיתעמדה

מובילה,זהבנושאדעתשיקולשלהפעלהכל,לדעתו.מחירובכלמצבבכל,חייםלהצילמנתעלהכללעשותרופאיםעלחובהכן

אותםלקטולאףולבסוףאחרותמסיבותגםאדםבנישלחייהםעל"לוותר"יהיהניתןבהמשךבולמצבכלומר,חלקלקלמדרוןבהכרח

(בכללוהציבור)הרופאיםרוב.הקשהבמציאותנתקלתזואבסולוטיתעמדהגיסאמאידך.ואחריםכאלושיקוליםסמךעלפעילבאופן

סובלשאינודמנטיחולהלגבימהאולם.קשיםייסוריםהסובלסופניחולהשלחייואתמלאכותיבאופןלהאריךמקוםשאיןיסכימו

?לאפסשואפתשלוהחייםאיכותאך,בהכרח
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DNRשלהחלטהבקבלתמקובלכאשר,גיסאמחד.משלימותעמדותשתיהתפתחוזהבנושא הקשורותמסיבות(החייאהלבצעלא)

אם)עצמוהחולהבידיההחלטהאתלהשאירמנחההרפואיתהאתיקהעקרוניבאופן('וכדכאב,דמנציה)המטופלשלהחייםלאיכות

ביצועבוהמצבקיים,זאתלעומת.מיטביבאופןטובתואתמייצגיםשהםבהנחה–משפחתובניבידיאו(מועדמבעודדעתואתהביע

Medicalשלמצב)רפואיתמבחינהתוחלתכחסרהרופאיםידיעלנחשבהחייאה Futility

כזהובמקרההרופאלדעתלאפסשואףהמוצהרתמטרתהאתתשיגרפואיתשפעולההסיכויבומצבהינורפואיתתוחלתחוסר,עקרונית

יכולאינושחולהלכךבדומה)החולהבסמכותולאהרופאבסמכותשהינהגרידארפואיתהחלטההינההפעולהמביצועלהימנעההחלטה

אתתשיגשלאלוודאיקרובואשרלמחלתומתאימהשאינהיודעהרופאאשראנטיביוטיקהמתןידיעלבולטפלהרופאאתלהנחות

.קלותאינןוהדילמותקרובותלעיתיםבזוזושזורותתוחלתחוסרשלוהחלטותחייםאיכותשלהחלטות,במציאות.(מטרתה

אומועדמבעודדעתםמביעיםיותררביםחולים.יותרמשמעותיתנעשיתהחוליםעמדת,DNR–הלנושאיותרנחשףשהציבורככל

ידיעלמעוצבתאכןאלוסוגיותכלפיהציבורעמדתפעםשלאלצייןישזאתעם.העתבבואעמדותיהםאתשייצגאחראדםממנים

שאחוזומצא(ER)פופולאריתטלוויזיהבסדרתהחייאותשלההצלחותמידתאתבדקבעברשבוצעמחקרכך.והספרותהתקשורת

זהמסוגיצירות.נמוךהיההפיךבלתינוירולוגיבזקשהסתיימוההחייאותאחוז–לכךומערמהמציאותגבוההיההמוצלחותההחייאות

.ההחלטותקבלתתהליךעלולהשפיעהציבוראצלמציאותיותבלתיציפיותליצורעלולות

אשרסופניתבמחלהחולה.החוליםלרשותהעומדיםהפליאטיביהטיפולשלוהאיכותהזמינותהואזהבהקשרלהזכירשישנוסףגורם

המכירלחולהבהשוואהשונותהחלטותלקבלעשויהאפשרככלמסבלויימנעמיטביפליאטיבילטיפוליזכהחייוסוףשלקראתיודע

.גבוהשמחירואונמוכההפליאטיביהטיפולזמינותבהאשרבריאותמערכת

אתולתעדמועדמבעודDNR–הלנושאגישתואתהחולהעםלברראחריותהרופאעלהמטילהגישהמעודדים,הבריתבארצות,כיום

.בישראלגםליישמהמקוםוישרביםיתרונותזולגישה.הרפואיתברשומהעמדתו


