
שיטתיפיתוח כלי הערכתי המסייע בבניית תכנית הטיפול וביצירת תשתית לאיסוף מידע 
2אילן שריף,1כרמית סלע

ישראל, ירושלים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אובדן ושכול2אשכול גליל מערבי , עמותת אנוש1

האובדןבתחוםהארציהמפקחעםיחדצפוןממיתריםסלעכרמיתס"עו,מיטבישירותולתתבשכולהטיפולתחוםאתלמקצעמנתעל

.שאלוןפיתחושריףאילןס"עו,הרווחהבמשרדוהשכול

:השאלוןויעדימטרות

.השכולעםהתמודדותשלבהקשרהמטופלשלהעכשוויהמצבלהבנתכליבניית•

.למטפלוהןלמטופלהןטיפוליותמטרותלהצבתסיוע•

.המטופלומצבהטיפוליותהמטרותשלובחינהלמדידהסיוע•

.טיפולשיטותלהשוואתואפשרותהטיפולשלתוצאתיתבחינה•

ושאלוןטראומטייגוןלבדיקתשאלון,מסלולי-הדוהמודלשאלון:בתחוםהקיימיםשאלונים3-מפריטיםבחינתי"ענעשההתהליך

הוחלטעקרוניתבהחלטהכינציין.רלבנטייםפריטים18נבחרו,בתחוםמומחיםעםוהתייעצותהפריטיםבחינתלאחר.האבלהתנהגות

אומץ,רוחנילליוויתכניתלבחינתממחקרכחלק,בהמשך.במהימנותפגיעהשלבמחירגם,קצרשאלוןוליצורהשאלוןאתלצמצם

מופץהשאלון.עצמוהשאלוןבחינתהינוזהממחקרחלק,בנושאמחקרהמלווהברוקדיילממכוןהחוקריםצוותידיעלהשאלון

,המתהמעבירותכתוצאהשכולשלבמקרים:הרווחהמשרדשלהסיועמרכזימנהלותדרךהאליםהפתאומיהשכולסוגיבכללמשפחות

משפחותלבניבנייר/מקווןבאופןניתןהשאלון.משפחתילטיפולוהתחנותרוחנילליוויהתכניתדרךוכןוהתאבדותדרכיםתאונות

נקודותבמספרהשאלוןעללענותמתבקשיםהמשפחהבני.טיפוללקבלשלאשבחרווכאלה,וקבוצתי,משפחתי,פרטניטיפולהמקבלים

מטרותלהציבאולשנות/להמשיךהמטפלעםיחדיוכלוובהתאםהטיפולמטרותשלובחינה,השוואהלהיערךשתוכלמנתעל,זמן

.חדשותטיפוליות

.בכנסהםגםיימסרואשרהמחקרשלהבינייםתוצאותאתעורכיםאלהבימים
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אירועבניית חוסן בשיחה לאחר -פתרון בצוותי הודעת נפגעּות -טיפול ממוקד
1,2יורם גלי

ישראל, אביב-תל, אביב-אוניברסיטת תל, וחינוךניהול 2, אילת, ל"גזרת אילת והערבה במחלקת נפגעים בצה, פסיכולוגיה1

מהווה,סוגיהעלההודעה.המשפחהלקרובי,נפגעיםמחלקתדרך,ל"צהמטעםהנפגעּותהודעתמסירתעלאמוןהנפגעּותהודעתצוות

.למקבליהוטראומטיקשהאירוע

.ההודעהמקבלישלהאפשריתהראשוניתהטראומטיתמהתגובהמשניתבטראומטיזציהלהיפגעצפויהצוותכיהיאהעבודההנחת

שלזוקשהחוויהולמזערלהקטין,שניתןככללסייעהוא,החוסןבחולייתהחבר,הנפגעּותהודעתצוותיפסיכולוגשלהרשמיתפקידו

שסייעובגורמיםהתבוננותלצדהחוויהעיבודמתאפשריםשבה',אירועלאחרשיחה'מתקיימת,בפועל.הנפגעּותהודעתצוותחברי

ההודעהמסירתבמהלךוראוינכוןלתפקדביכולתומובילחשובגורםמהווההצוות,עברניסיוןסמךעל.במיטבםלתפקדהצוותלחברי

.בוהחבריםשלהאישיהחוסןעלבשמירה,וכן

-עלומבוססהפעלתושלשניםעלמתבססת,המוצגתהעבודהתצורת

.(SFBT)המועד-קצרהטיפולמעולםשמקורההפתרון-ממוקדתהגישה-

.מובחןדעתותחוםפרטימקרההואכשהצוות,קבוצתיתוהנחייהקבוצתיטיפולשלגישות-

.(הצוותחברישל)והאישיהצוותי(resilience)החוסןבבנייתמיקוד-

שלהמעשיתבפעולהמיקודתוך,האירועשלאחרהשיחהתהליךופירוטהצוותיההקשר,הפתרון-ממוקדהטיפולעקרונותיוצגובהרצאה

.הצוותיהחוסןבטיפוחזושיחה

במסגרותוטיפוחוהחוסןבנייתבתחום,וכןהצבאיתלזונוספותאזרחיותבמסגרות,זהמודלשלקיומואפשרותאתתפנההסיכוםשאלת

.נוספותקבוצתיות
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הנצחה ומורשת במשרד הביטחון לבחינת צרכיהם הייחודיים של  , חדשנות ושותפות יחידות אגף משפחות, יוזמה

:  וחשיבה מתמדת על שיפור השירות לבני המשפחות השכולות ברוח חזון האגף, ל"בחומשפחות שכולות המתגוררות 

"אוזן שומעת ובלב מבין, בעין רואה" 
3מורדריקי , 2מנחםמירי , 1דוראפרת שפע 

-הנצחה ומורשת, אגף משפחות-משרד הביטחון, ל"היחידה לקשר עם משפחות וקשרי חו2, מחוז משפחות טבריה-הביטחוןמשרד , ס"עו1

ישראל, השומרתל -הנצחה ומורשת, אגף משפחות-משרד הביטחון, היחידה לתגמולים ורווחה כלכלית3, תל השומר

הנצחה,משפחותבאגףכלכליתלרווחהוהיחידהסוציאלייםלשירותיםהיחידה,ל"חולקשריהיחידה-החיילהנצחת,ושיתוףיוזמה

היבטיוכלעל,ל"בחוהמתגוררותשכולותבמשפחותהטיפולנושאאתהאגפיהיוםלסדרלהעלותאפשרוהביטחוןבמשרדומורשת

חללי,שכולותמשפחותבני3000-כ.בשדהוהעובדיםהמטהמיחידותוהנצחהרווחהעובדי,ס"עושלמשולבמקצועיפורוםולקיים

כאשרהדדיתלמידה,מוחותסיעור,מערכתיתרבראייהאפשרההצוותעבודת.העולםברחבימדינות99-במתגוררים,ישראלמערכות

:הבאיםהנושאיםאתוהעלתהעיננולנגדעומדים,והשירותהמשפחותרווחת

המנטליות,השפה.עולמיתכללובפריסהתרבותיתרב,מגוונתל"בחוהמתגוררתהמשפחותאוכלוסיית-אחתמקשהלאזהל"חו.1

מצריכים,ל"בחולהתגוררלהחלטההמשפחהאתהובילואשרהסיבות,מהארץהמרחק,מתגורריםבהבמדינהכלכלימצב,השונה

.המשתניםוהצרכיםהתרבותיתלרגישותמקוםומתןיוזמה,יצירתיתחשיבה,במשפחותמטפלאשרמקצועיכאגףמאתנו

.המשפחותבניי"עהמדוברתבשפהלשיחיכולתחוסררקעעלבתקשורתקושי-ושפהתקשורת.2

,המופתיהשירותבמתןומשמעותיהקמתומיוםהאגףאתשמלווהערכימדדמהווהקשרשומרמחוז-קהילתי/פרטניקשרשומרמחוז.3

.השכולותבמשפחותוהטיפולבשירותופרואקטיביותיוזמה

היבטיבכללשירותהנגשתי"עלהשיגשאפשריחלום."חלום"כהצוותי"עהוגדרל"בחוהמתגוררותמשפחותעבור"קשרשומרמחוז"

משפחותברובן.ותרבויותשפותהבדלי,העולםבכלגאוגרפיפיזור,ייחודיםמאפייניםעם,תרבותרגישל"חובמשפחותהטיפול.הטיפול

לדרךליציאהפורייהקרקעהיוואלהנושאים.מקצועייםותמיכהטיפולוגורמייציגיםארגונים,משפחהשלרחבהתמיכהרשתללא

.המשפחותלצרכיומותאמתמקצועיתטיפולמדיניותלהציעויאפשרהשכולותלמשפחותפנייהי"עהצרכיםשלמקצועימיפויבעריכת
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מהתיאוריה אל העקרונות המקצועיים בהודעת נפגעים  -ל בעת שגרה"מסירת הודעת נפגעים בצה
שגיא יחזקאל

ישראל, ל"צה, מחלקת נפגעים, ענף קשר למשפחות

.הנפגעיםזירותתחתההפעלהותפיסתהשוניםמרכיביהעל,ל"בצההנפגעיםהודעותנושאאתלהציגבאההעבודה

ההתמודדותתהליךעלההודעהשלומשמעותההשפעתהעלדובררבות,נפגעיםהודעתשלהתקינהלהתנהלותרבהחשיבותישנה

הנוגעתמקצועיתאקדמאיתלהתפתחותבמקבילמדינה/חברהשלהתפתחותייםמתהליכיםמושפעההודעהמסירתתהליך.והאבל

עלהודעהמסירת.נפגעיםהודעתמסירתשלהנוהלאתגיבושלידימביאותיחדיווהפרקטיקההתיאוריה.ואובדןשכולעםבהתמודדות

מדוברזאתעםאך.אחתלאלהנדרשיםסוציאלייםעובדים,משטרהצוותי,ל"לצהייחודיתאינהמשפחתולבניאדםשלפציעתואומותו

:הבאיםמהטעמיםייחודיתבסוגיה

מודיעים-צבאייםבהקשריםמתקיימתאךהמשפחהבביתמתרחשתמוותאוקשהפציעהעלההודעה-אזרחיתבסביבהצבאיתנוכחות

.ועודצבאייםנהלים,צבאיתלוויה,מדיםלובשי

אחריותלוקחל"צה.הואבאשרצבאיארגוןשלמפעילותואינטגראליחלקמהווההצבאיתבמסגרתבפעילותוהמוותהפציעה-אחריות

חלקמהווה,פרטיתבמסגרתאושוטפתבפעילותוגםצבאיתבפעילותאםגם,הצבאישירותובזמןשנפגעמיכלשלהמשפחהליוויעל

.הישראליתהחברהעם"החוזה"מכחלקבארגוןמהותי

שלבהקשריםזאתעםיחד.ומשברחירוםבמצבילהתמודדותהנוגעיםממודליםנגזרתבנפגעיםלעוסקיםהנדרשתהמיומנות-מקצועיות

בוהאופןעלמשפיעות,ורגישותזהירותשלרבהמידהמתוךמנהלהצבאישהארגוןעדיןתפרבקושמדוברהעובדהחברה-צבאיחסי

.אותהוחוויםהסיטואציהאתתופסיםהנפגעיםמודיעי

,הנפגעיםהודעותשלבפועלהמבצעיםהםאשר,(הענףשלהמילואיםאנשי)המודיעיםשלחוסנםבשמירתלחשיבותגםנתייחסבעבודה

.זמניתבוואזרחיםמילואיםכאנשימעמדםוייחודיות
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"  המשמעות והגדרת מודל עבודהבחינת -המשפחות השכולותלבני קשר בין מפקדים וחברים ליחידה "
סולומוןעידית 

ישראל, ל"צה, מחלקת נפגעים, ענף קשר למשפחות

המשפחותליוויעלאמוןנפגעיםקציןכלכאשר,והחילותהחטיבותבכללפרוסיםבצבאהנפגעיםקציני–ל"בצהנפגעיםמחלקת

caseמהווה,למשפחההיחידהביןוקבועישירקשרעלאחראיהנפגעיםקצין.היחידה/החילשלהשכולות managerבכללטיפולבצבא

טקסוקיוםבתיאוםסיוע,המשפחותבבתיביקוריםבאמצעותהיתרביןזאת.חטיבה/חילאותושלהשכולותהמשפחותעבורמענה

האחיםליוויכןכמו.בצבאשוניםגורמיםלמולהמשפחותבבקשותוטיפולהמשפחותלבניהפגתייםאירועיםקיום,השנתיהאזכרה

.לצבאגיוסםבתהליךל"צהויתומיהשכולים

לעיתיםכיאףעל)החללעםהמזוהההמשמעותיכגורםהמשפחותידיעלנתפסהוא,כפולהואהמפקדשלתפקידו-ביחידהמפקדים

הקשרלהמשךשמחויבותוהגורםהואהמפקדכןכמו.עמובקשררואהשהמשפחההרבההחשיבותומכאן(למוותהאחראיהגורםהוא

כחלקמשפחותכליוויהמפקדיםשלעתידיתומחויבות"(שליבמשמרתקרהזה)"שלואישיתמחויבותגם,המשפחהעםהיחידהשל

.היחידהמחללי

כרגעהמפקדיםבידימתוארתלמשפחההמפקדכניסת.הראשוניהמפגשבייחוד,המשפחהעםהמפקדשללמפגשרבהחשיבותישנה

ל"צהמנחילאותםוערכיםעקרונותעללשמורבכדיוזאת,ועוצמהפנימייםכוחותלגייסנדרשבורגע,השירותבשנותוקשהמורכב

.למפקדיו

נפילתוחיבורהמשמעותחיפוש-והאובדןהאבלעיבודבתהליכיועוצמתימשמעותיוהיחידההמפקדיםמולהקשר,המשפחותבעבור

.היחידהנופלישלהכוללתלמורשתוהנצחתםזיכרונםלמולהבת/הבן

.בכללוהמדינההצבא,היחידהשלומורשתמההיסטוריהכחלקהאובדן

.הנפגעיםוקציניהמפקדיםידיעלהשכולותהמשפחותשלליווימודלנציגבעבודה
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