
שמרית אור" / רק שיבוא... כשיבוא ילדי ", הפוריותאובדנים דוממים במעגל 
2שמרית יניב סלם, 1זיוית וורצמן, 1דפנה גרוס אוריין, 1בטי כהן

,  המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, מיילדות וגניקולוגיה2, שבע-באר, סורוקההמרכז הרפואי אוניברסיטאי , לעבודה סוציאליתהשרות 1

ישראל, שבע-באר

חייםהעדר-לקיפאוןמביאבפריוןכישלון;לקיפאוןפריוןביןהקונפליקטאתתיאראריקסון.הבוגריםבחייםמרכזילתפקידנחשבתהורות

.מוותמשמעותו

ברמה.החייםשלוהרציפותהביטחון,היציבותבתחושתלפגועעלוליםאלואובדנים.שוניםאובדניםכולליםהורותהשגת,בפוריותקשיים

מלוותאנוהחוליםבביתעבדותנובמסגרת.פסיכוסוציאלייםסימפטומיםולמגווןמצטברתנרקיסיסטיתלפגיעותיביאואילוקשייםהדינאמית

ונפתחהדוממיםהאובדניםשלקולםאתנשמיעזהשיחברב.ממשיתהורותלביןלהורותהחלוםשביןהרצףעלאובדןבחוויותזוגןובנינשים

לענייניועדות.מוקדמתולידהגבוהבסיכוןהריון,בפוריותקשייםלרבותהפוריותבמעגלאובדניםשחוויםמטופליםשלהקשותלחוויותצוהר

.שקטהלידה,הריון

הרחםגם,פעולהמשתפותלאהשחלות,פגוםשליהגוףרק.לעולםחייםומביאותמייצרות,בהריוןמסביביכולן"

!"?אניאישהמןאיזו...מתרחם...לא
וורצמןזיוית

.ביולוגיילדולגדלללדת,להרותהיאהטבעית,האנושיתהכמיהה

בגילמהאוכלוסייה10%לפחות.מוגניםבלתיסדיריםמיןיחסייקיוםשלחודשים12לאחרלהרותהצלחהכחוסרמוגדריםפוריותקשיי

שמקובלכפיוספונטניתטבעיתאיננהלעולםילדהבאתעבורם.להרותלהצליחמ"ערפואייםלטיפוליםונזקקיםזומבעיהסובליםהפריון

Reproductive"בספרותמכונהזהמשברימצב.משמעותייםבאובדניםהכרוכהלבמשאלתזועבורם,להניח Trauma" (Jaffe&Diamond

טכנולוגיות",הפריוןבתחוםהמואצתהטכנולוגיתההתפתחות.שוניםחייםבתחומיופוגעמתמשךשהואבכךמאופייןהפריוןאישכן(2011

אובדן:אובדןבתוכוכורךפתרוןכלאך,סופיאיןכמעטהואהמגוון.המיוחלתהמטרהלהשגתמגוונותוריאציותמאפשרת(ART),"לפריוןעזר

אובדן-רגשייםיחסיםשלהקשרבתוךזוגיתהרמוניהמתוךלהרותהיכולתאובדן.העצמיבערךפגיעה,בסיסילתפקודביכולת,בגוףהביטחון

ושלהגוףושלהאינטימייםהפרטיםשלהחשיפה,ואינטימיותפרטיותאובדן.חדשיםחייםיחדמייצרים-נקשרים-מתאהבים:הפנטזיה

הקייםאובדן-וחברתימשפחתימעמדאובדן.העתידאובדן-אותולחזות,לדמיין,העתידאתלתכנןהיכולתאובדן.מטפליםבפניהזוגיות

ובריאיםצעיריםשניהםהרי:בזהמכירהלאוהחברהאבלהזוג-חברתיתהכרהבושאיןאובדן.מסורתיותשאינןבחברותגםמשמעותיבאופן

עלהחלטהמתקבלתבהםבמצבים,הביולוגיתההורותאובדן.ילדיםללאזוגותשחוויםמהקושיחברתיתהימנעות-התעלמות.מתפקדים

20-30%בקרבהקייםמהסיכוןהחל,הפסיכוסוציאליתברמהמחירוגוזרתומורכבתארוכההאובדניםרשימת.גמטותבתרומתשימוש

Boivin)נפשייםקשייםלפתחפוריותמטופלי et al.,1999)יחסיםמערכותכדוגמתמשמעותיותיחסיםמערכותשלואובדןבפגיעהוכלה

.ומשפחתיותזוגיות
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מוקדמתולידהגבוהבסיכוןהריון–"לסיימםומאייםחייםלהביאשנאות,בישמתעתעגופי"
שמריתסלםיניב,זיויתוורצמן,דפנהאורייןגרוס,בטיכהן

ביצעהסוציאליותהעובדותצוות2018שנתבמהלך.מגווניםבמובניםמשבריאירועמהווהבסיכוןלהריוןבמחלקהאשפוז

לכךבאשרמובניתאמונהשלבשבירההמלווההאשפוזסביבחרדהחוותרבותנשים.אשפוזןבמהלךנשים180כעםהתערבות

ממערכותוניתוקוהחרותהשליטהאובדן,שברנקודתמהווה,ממושךאשפוזוביחודהאשפוזעצם.ובריאותחייםמשמעשהריון

לסיימוהרצוןלביןבהריוןלהמשיךהרצוןביןמתחיוצרולתוצאותיולהריוןבדאגהמלווהמהביתהפיזיהניתוק.המוכריםהחיים

.בביתשנותרוהילדיםוכלפינולדשטרםהעוברכלפיאשםברגשותמלווההאשפוזרבותפעמים."האני"שלמחודשתולקבלה

המשבררקעעלמחדשומוצפיםהעברמןמשבריםאירועיםפעםלאמעוררים,אלומורכבויותעםבהתמודדותהכרוכיםהקשיים

סיטואציה.בשליםלאלהוריםבשללאלתינוקהבשילשלאמהיריוןמעברהןותוצאותיהמוקדמתלידהמתרחשתלעיתים.הנוכחי

על.נוספתאובדןחווייתומהווהלתינוקההוריםבין,(Attachmentו(Bondingהראשוניהחיבורשלבאתלאתגריכולהשכזו

ולידהתקיןהריוןעלחלמתי".מדבריהןהבאנוזותקופהבמהלךנשיםאותןעלעובראשראתביותרהטובהבצורהלהמחישמנת

אתלבניולתתבהריוןלהמשיךרוצהאני,כלאעבורימהווההאשפוז"."בריאילדבזמןשאלדבטוחלאכימבינהאניוכעתבמועד

כשאניבביתיסתדרוילדיאיך"."הזמןלפניאלדאםיקרהמה"."כאןלהיותלהמשיךליקשהאךבריאלהיוולדביותרהטובהסיכוי

.."בזמןבלידהמסתייםהריוןכלשלאחשבתילא"."?כאן

הריוןלענייניועדות–"להםייחלתישכהחייםלהמיתולבקשלהחליטשעליהמחליטמי"
דפנהאורייןגרוס,בטיכהן

לענייניועדות1000כמתבצעותסורוקההחוליםבבית.(1977)העונשיןחוקתחתמתבצעותישראלבמדינתההריוןהפסקות

.עלועדות60כמתוכן,בשנההריון

משבועהחל)החיותבשלבהריוןלסיוםבפניותהדנותהועדותלמעשהשהן,העלועדותשלבנגזרתלהתמקדנבקשזהבשיח

רפואיתבעיההתגלתהבמהלכואךומתוכנןכרצוישהחלהריוןשלמקריםהינםאלובוועדותהנידוניםהמקריםמרבית.(24

והחליטוובמידהההיריוןלהמשךבאשרהחלטהלקבלעליהם,תקיןאיננוההיריוןכימתבשריםהזוגבני.בעוברמשמעותית

,הוועדות.רבותאובדןחוויותבחובוהטומןמורכבבתהליךמדובר.ההיריוןסיוםאתלאשרבבקשהלוועדהלפנותעליהםלסיימו

אובדןשלחוויהומעוררותגופהעלהאישהבזכותפגיעהמהוותהריונהאתלסייםהאישהלבקשתבאשרמכריעכגוףקיומןמעצם

שבועותמספרלהימשךעשויזהשלב.בהריוןתקיןאיננושמשהולכךבאשר"הבשורה"קבלתעםמתחילההאובדןחווית.החרות

הממצאיםאףועלבמידה.חיתינוקללאיסתייםהזהוההיריוןיתכןכיההבנהלחלחלמתחילהכשבמקבילרפואיברורהמשךשל

החליטוהזוגובניבמידה.בריאתינוקלידתשלאובדןחוויותעםהינהההתמודדות,בהריוןלהמשיךההוריםהחליטוהרפואיים

להיותביכולתםהצלחהאישלאשמהברגשותהמלוותלהורותהפנטזיהאובדן,ההיריוןאובדןעםהתמודדותישנהלוועדהלפנות

ילדםאתולהמיתההיריוןאתלסייםהחלטתםמעצםהנובעתקשהאשמהתחושתאחתלאמתווספתזואשמהלתחושת.הורים

לסייםהועדהמחברילבקשנדרשתהאישהבולרגעעוצמתובמלואבמתנקזלשיאומגיעהקושיכינדמהכשלעיתים,נולדשטרם

.נולדשטרםבנהדיןאתלגזורובכך.ההיריוןאת
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"במוותהתחלפווהחייםהלידהאתהקדיםהמוות,דוממת,שקטההלידה"
דפנהאורייןגרוס,בטיכהן

.חיבלידתמסתייםהריוןכללא

.מתכלידתמוגדריםהם22משבועוהחלהפלהנקראיםהם22שבועעד.ההיריוןשלביבכללהתרחשעלוליםהריוןאובדני

הסוציאליותהעובדותצוות2018בשנתסורוקההחוליםבבית.חייםרוחללאעוברשלכלידהמוגדרת(Stillbirth)"שקטהלידה"

מתארותרבותנשים.הזוגבניעבורמשבריאירועהינוהריוןאובדן.הריונןאתאיבדואשרנשים240-כבטיפלנשיםבמחלקות

ההריוניתהפנטזיהניפוץבחובוטומןההיריוןאובדן.הפיךבלתיבאופןאותםושינהחייהןאתקטעאשרטראומתיכאירועאותו

אבללחוותהסיכוןאתומעלהקיצונינפשילחץמהווההאובדן.ומשפחתםהזוגבניעלרבותהשלכותההיריוןאובדן.וההורית

בנוגעהנשיםשלאשמהתחושתלעיתיםמתווספתלכך,טראומטיתפוסטוהפרעההסתגלותהפרעתחרדה,דכאון,טראומתי

וללידהככללהריוןאובדניבמקריוסיועבתמיכהוהצורךהחברתיתהמודעותעלתההאחרונותבשניםכילראותניתן.עוברןלמות

להתמודדותביחסמרכיביםשלרבבמספרנוגעותאנוהזוגבניעםהסוציאליתהעובדתשלההתערבותבמסגרת.בפרטשקטה

,הזוגבניביןהבדלים,התמודדותדרכי,מהעוברפרידה,האובדןסביבהקיימותהתחושותלכלולגיטימציהמקוםמתן.האובדןעם

.בקהילהסיועלהמשךופניההקבורהסוגיית,התמיכהמערכותחשיבות,בביתלילדיםהבשורהמסירת,הסביבהעםהתמודדות



להתמודדותפנים רבות : משפחות שכולות במערכת הביטחון
3,4חונהעדנה,2לניאדורחל,1מורדריקי

,גבעתיים,הביטחוןמשרד,ומורשתהנצחהמשפחותאגף3ברקבני,לבניםיד2השומרתל,הביטחוןמשרד,ומורשתהנצחהמשפחותאגף1
ישראל,אונוקריית,הביטחוןמשרד,ומורשתהנצחהמשפחותאגף4

האהובלהנצחתהקשורותוסוגיות,חברתיים,כלכלייםתחומים:בחייהןרביםבתחומיםהאובדןהשלכותעםמתמודדותשכולותמשפחות

.שמת

ברב.טיפוליהרגשילמענהבנוסףלמשפחותאלובתחומיםמענהמספקים(היציגהארגון)לבניםידוארגוןומורשתהנצחהמשפחותאגף

שמספקנכוןכלכלילניהולוכליםהכלכלייםההיבטים,למשפחותהמועדוניםשמספקיםהתמיכהומערכתהחברתייםההיבטיםיוצגוהשיח

.שמתהאהובעלוהכתיבהההנצחהאתמלוויםבוהאופןולבסוףלמשפחותהמשרד

בשנינכלליםנציגאותםהתחומים.לנפטרהקשרומסלולחברתי-פסיכו-הביוהמסלול:האבלשלמסלוליהדוהמודלפיעלניתןהסיוע

.השכולותלמשפחותהניתןלמענהמעמיקההבנהומוסיפיםאלומסלולים

מתן כלים למשפחות השכולות לעצמאות כלכלית כחלק מהרווחה הכלכלית
מורדריקי 

,רבותוהשלכותמשמעויותבחובוטומןמשפחהבןשלאובדן.הכלכליתמהרווחהכחלקכלכליתלעצמאותהשכולותלמשפחותכליםמתן

.וכלכליותחברתיות,רגשיות,נפשיות

הבנהמתוך,שוניםבתחומיםהטבותומערךחודשייםתגמוליםהכוללתהיקפיתכלכליתתמיכהמסדירבמערכהשנספוחייליםמשפחותחוק

.היאבאשרלרווחההכרחיתנאיהינהכלכליתשרווחה

אתחידדהשכולותהמשפחותשלהכלכליתרווחתןבנושאמצטברניסיון.זהלנושאהאחראיתהארגוניתהישותהינוהכלכליתהרווחהמערך

יסייעואשרכליםהמשפחותבידילהנחילבמטרהלפעולועליוהמשפחהשלהכלכליותהזכויות"דחיפת"בלהסתפקלאגףלושאלהתובנה

מופקדתהפעלתן.הארץרחביבכלכלכליותסדנאותמפעילהאגף-כלכליותסדנאות:כדלקמןהינםשמוסדוהפתרונות.הכלכליתבהתנהלותן

,הסדנאלמבנהומתייחסתגובשהאשרהנוסחה.פעמוניםעמותתי"עמועבריםהמקצועייםהתכנים.הסוציאליוהעובדהרווחהעובדבידי

.שניםמספרלפניבוצעאשרופיילוטלסקריםבהתאםהמשפחותלצורכיהותאמוהמקצועייםוהתכניםהמפגשיםמספר

בקרה  , המשפחה. התכנסות בהוצאות, בניית תקציב משפחתי לאחר שנאמדו הכנסות המשפחה וכן הוצאותיה : התכנים אשר מועברים כוללים

.  המשובים מסדנאות אלו זוכים לתגובות נלהבות והמשפחות מעידות על יישום הכלים. ב"תכנון עתידי וכיו, אחר הוצאות

מדובר  .האגף עוסק באיתור והפעלת מתנדבים כלכליים אשר מסייעים למשפחות שכולות המצויות במצבים כלכליים חריגים-מתנדבים כלכליים

דבר המאפשר בידם לחבור למשפחות ולסייע בידן ובפתרון  , אמפטי, רגיש,ח מובילים במשק אשר ניחנו במבנה אישיות מכיל "רו/בכלכלנים

.מצוקותיהן

.קדימההפניםעםהזההיוםעצםעדלהמשכורבותסייעהוהצלחתואיתןצוקמבצעבסיום2014בשנתהחלזהפרויקט
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בשכולמשפחות ככלי שיקומי לטיפול מועדוני 
רחל לניאדו

הארגון עוסק בהנצחה והנחלת מורשת הנופלים  . הינו הארגון היציג הבלעדי להנצחת חללי מערכות ישראל, ארגון יד לבנים

.ובטיפול במשפחות השכולות

.ומעלה65בתי אב של הורים שכולים בגיל -7,000כיום קרוב ל בישראל 

רמות גבוהות של בדידות שיש לה השפעה ניכרת  , שנערכו בקרב הורים שכולים בישראל מעידים על הזדקנות מוקדמתמחקרים 

.חרדה ודימוי עצמי נמוך, דיכאון, החייםעל איכות 

.השכולים עסוקים בהנצחת הבן שנפל ובשאלת שימור הזיכרון לאחר לכתםההורים 

תורם להרחבת , כי עיסוק בפעילויות תרבות הפנאי משפר את איכות החיים של חברי הארגון  מכניס תוכן ומשמעותמצא נ

הקמת מועדון משפחות  ,הרשתות החברתיות ויש בו להשפיע על בריאותם של החברים ומהמקום הזה הוחלט על פתיחת 

.  שעושה טוב ומהווה מסגרת תומכת" ביחד"מעבר למתן ביטוי אישי ורגשי לצרכים דרך אומנות ויצירה יש את ה, שחשיבותו עצומה

בו נוצרות חברויות ויתרה מכך מתברר שלמשפחות רבות  ,בו מכירים,המועדונים בעיקרה הינה מפגש חברתי תומךחשיבותם של 

.בעיקר המבוגרות מסגרת זו מהווה הזדמנות ליציאה מהבדידות שתוצאותיה מהוות סכנה לתפקוד 

.מטרה העיקרית היא לספק להורים מסגרת חמה ומחבקת שכוללת מפגשים לאו דוקא סביב השכול ומהווה סוג של תרפיה

כולם מכירים את כולם ואת  ,זהו מקום להגיע אליו למפגש חברתי המקנה תחושת שייכות וקרבה, בחוגים מהווה תרפיה הפעילות 

.  האישייםהסיפורים 

בצוותא משחררת ומעודדת וההרגשה טובה ומלווה בחדוות יצירה והחברים בגאווה רבה מציגים את התוצרים מעשה  היצירה 

.ידיהם בגאוה רבה לילדים ולנכדים

.לאחרונה נפתח מודל נוסף ועיקרו שילוב משפחות בודדות בגופים עירוניים במקומות שקשה להפעיל מועדון

.ומסייעתתומכתבעיקרהרבהחשיבותבעלנדבךמהוויםשהמועדוניםספקאין
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כתיבת ביוגרפיות לנופלים במערכות ישראל
חונהעדנה 

.פרטית/ הנצחה אישית-מפעלי הנצחה ומורשת אמון על כתיבת סיפורי חיים של הנופליםתחום 

כתיבת הביוגרפיות לחללים שנפלו  . הליך כתיבת סיפור החיים של החלל בשיתוף עם המשפחה עבר שינוי גדול מאוד עם השנים

.  מינימליים ודלים על החלל, מילים בהם היו פרטים בסיסים200-סיפורי החיים כללו כ. 1955במלחמת העצמאות הסתיימה ב

מרחק וכמעט חוסר  , הטופס יצר ניכור. איסוף החומר נעשה בפנייה למשפחות בטפסים. החברים, הפרטים נאספו מבני המשפחה

עם השנים לבקשת  . ההנצחה ושימור דמותו חשובים מאוד לבני המשפחה, שימור זיכרון הנופל. יכולת להיענות לבקשה לכתיבה

התחלנו בעריכת מפגשים עם המשפחות לצורך  " אוזן שומעת ולב מבין, בעין רואה"י החזון "האגף עפ, המשפחות ושינוי בתפיסת

.כתיבת סיפור החיים

,  בתוך כל הכאב והצער על אובדן החלל אנו פוגשים את המשפחות השכולות לכתיבת סיפור החיים ומבקשים נימה אישית

. צחוק וזיכרונות חמים במשפחה, בקשה זו הינה חדשה ויוצרת חיוך. להראות את האדם שהיה ואיננו עודכדי , החללאנקדוטה על 

הם כוללים הספדים וכתבים  , סיפורי החיים קיבלו נופך נוסף. אישיותו ועולמו, החיים הועשרו והחלל קיבל עוד פנים לדמותוסיפורי 

.של הנופל עצמו

החתימה ואישור הפרסום של המשפחה הינה  . אישור הפרסום על הביוגרפיה הינו החתימה שהינה שלב חשוב בשלבי האבל

יצר שינוי גדול מהנצחה פרטית  , "יזכור"סיפורי החיים באתר פרסום . עודהחותם וההכרה האחרונה כי אכן החלל איננו ולא יחזור 

הלמידה על החלל  . מפקדים ולמעשה כל אדם, בני משפחה, חברים ללימודים, באתר מעיינים חברים לנשק. להנצחה ציבורית

".שלא שכחנו"מעשירה את הקורא ונותנת למשפחה תחושה 

.האתר יוצר מפגשים מרגשים בין בני משפחות לחברים וסופרו סיפורים על החלל אותם המשפחה לא ידעה


