
אבל מורכב לצמיחה  , דיכאון, טראומהבין : התמודדות צוותים חינוכיים וטיפוליים עם התאבדות תלמיד בבית הספר

אישית
פיירטייך נעה 

.ישראל, ירושלים,החינוךמשרד , הפסיכולוגי חינוכיהשרות , יעוץאגף 

חינוךאנשישלההתמודדותוסגנונותהרגשיתהאינטליגנציהרמת,העצמיתהמסוגלותתחושתביןהקשראתלבחוןהייתההמחקרמטרת

צמיחהלחילופיןאו(PTSD)טראומטית-פוסטדחקהפרעת,דיכאון,מורכבאבלשלסימפטומיםלפתחנטייתםלביןהספרבביתוטיפול

.מהתאבדותכתוצאהתלמידשלאובדןלאחרטראומטית-פוסט

מנהלי,כיתותמחנכי:פרופסיותבארבע,האחרונותהשניםבחמשספרםבביתתלמידשלאובדןשחווהוטיפולחינוךאנשיכללהמחקר

:ביקורתקבוצותושתימחקרלקבוצתחולקואשר,ופסיכולוגיםיועצים,ספרבית

.מהתאבדותכתוצאהתלמידשלמוות:המחקרקבוצת

.(אובדנותשאיננו)הספרביתבתחומיתלמידשלמוות:ראשונהביקורתקבוצת

.הספרביתלכותלימחוץנהרגאושנפטר,ספרםמביתתלמידשלמוות:שנייהביקורתקבוצת

:שנידונוהמרכזיותהמחקרשאלות

תלמידמוותלמול,מהתאבדותכתוצאהתלמידשלמוותלאחרשונהיהיה,הספרבבתיוטיפולחינוךאנשישלההתמודדותסגנוןהאם.1

?אחרותבנסיבות

?ספרבבתוטיפולחינוךאנשיבקרבטראומתיכאירועיחווה,ספרבביתתלמידהתאבדבואירועהאם.2

,מהתאבדותכתוצאהתלמידשלמוותשחווההספרבבתיוטיפולחינוךאנשיאוכלוסייתבקרב,התמודדותסגנונותלזהותניתןהאם.3

?אישיתצמיחהשלתהליכיםלחילופיןאו,מורכבתאבלתגובת,דיכאון,טראומהפוסטשלהתפתחותעלכמשפיעים

?תלמידהתאבדבואירועלאחראישיתולצמיחהמסוגלותלתחושתלתרוםיכולים,טוביםספרייםביתאקליםמדדיהאם.4

,רגשיתשאינטליגנציהכךעלמעידים:הכמותניהמחקרממצאי:ואיכותניתכמותנית:סטטיסטיותמתודותבשתיכונסוהמחקרממצאי

שלבהתפתחותמשמעותייםגורמיםמהווים,הספרבביתוטיפולחינוךאנשישלההתמודדותואסטרטגיותעצמיתמסוגלותתחושת

ביןמובהקתשונותנמצאהכןכמו.מהתאבדותכתוצאהתלמידשלאובדןלאחרצמיחהשלתהליכיםלעומת,פתולוגייםסימפטומים

לחוויההמתייחסותעיקריותתמותחמשנמצאו:האיכותניהניתוחממצאי.אובדןלאחרההתמודדותבסגנוןהמחקרקבוצותשלושת

מצדתמיכההיעדרהחינוךאנשישלהאובדןלחווייתוספציפית,והחמצהצער,להתמודדמסוגלותחוסרתחושת,אשמה:האישית

.המקצועבעזיבתהאובדןחוויתבעקבותאישיתולבחירההמערכת

,מיטביספריביתבאקליםשבהשקעהוהחשיבותהאישיתהתמיכה,ההכשרהתהליכיבתחוםמשמעותיותיישומיתהשלכותזהלמחקר

.מהתאבדותכתוצאהאובדןשחוו,הצוותאנשיבקרב,טראומטיתפוסטצמיחהלעידוד
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מקרההצגת תורת העבודה באמצעות תיאור -חבר ליווי ותמיכה בתלמידים שחוו התאבדות 
1,2יוכי סימן טוב

ישראל, ירושלים, מכללת אפרתה, חינוך2החינוך  משרד , יעוציהפסיכולוגי שירות 1

מקצועייםמענים.עתידיתלהתאבדותהסיכוןאתמגבירהאליהקרובהוחשיפהנרחביםפגיעהמעגליומותירהמטלטלתהתאבדות

.להחלמהקריטייםהנםמידיים

רבכן-לפניקצרזמן.חופשהבמהלךבחדרובתליהשהתאבדבעת'זבכיתההיה,נמוך-בינוניתלמיד,עוליםלהוריםבן(בדוישם)לביא

,בתלמידיםלתמיכההתערבויותהחלו,ההתאבדותהיוודעעם.מיוחדתבמצוקהכתלמידזוההולאחבריובקרבאהובהיהלביא.אמועם

בארץמחקריםסמךעלהחינוךבמערכתשפותחפרוטוקולפי-עלכונסווהתלמידיםהמורים,נפתחהספר-בית.ובמשפחהבהורים

.בהרצאהיוצגוזהפרוטוקולעיקרי.ובעולם

מניעת.בטראומטיתפוסטהפרעהומניעתלתפקודוהחזרתםבמוריםוכןובהוריהםבתלמידיםתמיכה.א:להתערבויותמרכזיותמטרות

."התאבדויותצבר"לסיכון

שלבהחלמתםכמרכזייםאסוןלאחרולהוריהםלילדיםפרואקטיביוסיועקהילתיותפעולותהמדגישההגישהאימוץאתמייצגזהמקרה

.להתאבדותבהקשרובמיוחדילדים

למרותמידייםמעניםמתןשאפשרווהפרוטוקוליםהארגונייםהמבנים,לוומדומיםזהממקרההמרכזיותוהלמידותהדילמותאתנציג

.בהוריםהתמיכהמערכתגםתוצג.והארוךהקצרבטווחנזקקתלמידובכולהחינוכיבמוסדוהפרטניתהמערכתיתהתמיכהואתהחופשה

ואפילולשגרהחזרהואפשרהטובההייתהההתמודדותכיהייתההספר-בביתשלהחוויה,האירועשלהמורכבתההתחלהלמרות

.צמיחה

רשת.החוקריםגישתאתמחזקים,המערכתכללידי-עלאסוןלעתותהארגונייםבמבניםוהשימושהפרוטוקוליםשלהעקביהיישום

שלהעליונהחשיבותםבדברעדכנייםמחקריםממצאיעםאחדבקנהעולים,המקצועייםהמעניםשלוהמידיותהארציתהפריסה,היידוע

.טראומטיתפוסטהפרעהובמניעתלתפקודבחזרההראשונותהשעות6
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מאיבוד לעיבוד בהתאבדות
2אשרת שקד, 1אבידראלי 

ישראל, רחובות, משרד הביטחון, הנצחה ומורשת, משפחותאגף 2, לציוןראשון , קליניקה פרטית, פסיכולוג1

,הצבאישירותםעקבאובעתחללשנפלואלושלהשכולותהמשפחותבבנימטפלהביטחוןבמשרדומורשתהנצחה,משפחותאגף

."שבעה"בהראשוניבביקורמתחילהשכולההמשפחהעםס"העושלהקשר.מתאבדיםשלהמשפחותבבניבטיפולתעסוקהרצאתנו

ישירפסיכוסוציאליבטיפולהןעוסקתס"העו.במשפחהההתערבותודרכיהסיועאופינקבעיםמקצועיתלהערכהבהתאםבהמשך

.לחודאויחד,המשפחהבנישלחיצונינפשילטיפולהפניההואהכליםאחדכאשרטיפולבניהולוהןוהאבדןהאבללעיבודבמשפחה

אבותשלבילדיםנתרכזאנו-המשפחהעלזוטראומהשלוהשפעהמתאבדיםרווקיםחובהבחייליעוסקיםרביםשמחקריםבעוד

.שהתאבדו

אבשלחלקיאובדןכלומר,לילדיםאבבהיותוחייואתוקיפדחלקיתשתפקדגופניתאו/ונפשיתנכותעםבאדםמדוברשיודגמובמקרים

אךאבאותושלילדוחייהמשךעלמשפיעהממוותכתוצאהמלאאוחלקיאובדןהשפעת.הטרגיהאירועלפניעודנחווהמתפקד

השפעותמקריןמטאפוריתמבחינהההתאבדותאירוע,גמפליולנדה'פרופשלהמודלי"עפ.(2001,אברהמי)כסודתכופותמוסתרת

.ופחדלהשתקהמקורומהוויםהמשפחהבתולדותחי-מתחלקהםוסודיותההאבהתאבדותשלהטראומה.קטלניותאקטיביותרדיו

הישראליתהחברהשלנורמות,ככלל.(2005,גמפל)המופנםלאבביחסמודעותולאמודעותעמדותעלמשפיעהטראומטיהאירועכ"כמו

;2014,ורוסמןישראלי)חלוקות,צבאילשירותביחס,אימהותבמיוחד,הוריםשעמדותבעוד,מכונןהכרחישלבובגיוסל"בצהרואות

.(2014,ואבידר,בהיר-ריבנאי

אפשריומקוםהאבאתשהמיתגורםהאםעבורובמיוחדעבורומייצגהואמנגד,וערךנורמההואהגיוסמחד,המתגייסהנערעבור

CASEכס"העוביןהקשרשלתיאורינתןבהרצאה.הבןלאובדן MANAGERבקליניקהמטיפולוינייטותוגםבנערהמטפללפסיכולוג.
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למתאבדיםעל השכול של אחים ואחיות –יותר מאחד פחות משניים 
רועי אופנבכר

ישראל, ירושלים, תחת בית חולים כפר שאול, תחנה לבריאות הנפש שלום יהודה

,אחתבנשימהאותןלומרהצלחתילאשמעולםעדדחוסותכה,העבריתבשפהביותרהדחוסותהמיליםאלהעבורי.התאבדהאחותי

ידעתיקרהשזהאחריאבל,מחדריבודדיםצעדיםבמרחקהיהחדרה.שנהוחמשעשריםלפניהתאבדהאחותי....בקוליסדקנבקעתמיד

.אותיהחניקו–אחריהואניההתאבדותלפניהיא–שנינוששתקנווהשתיקהשעברוהשנים.לצלוחאוכללאחדרינושביןהמדברשאת

פחותמאחדיותר"שלהפתיחהמתוך)הזהלמסעיצאתי,מידירחבהיהכברבקוליכשהסדק,מידידלילנהיהבביתנוכשהאוויר

."(משניים

סוגייתאתלמודעותהעלה"החייםבשביל"ארגון.קולםאתהשמיעוולראשונהלמתאבדיםשכוליםהוריםהתאגדושנה25-כלפני

.למתאבדיםוהאחיותהאחיםשלקולם,זהבתחוםוחסרנוסףקוללהשמיעאבקשבהרצאתי.בתחוםהמחקרעלהשפיעואף,ההתאבדות

פריהואהמחקר.חיפהבאוניברסיטתסוציאליתבעבודהשניתוארלימודיבמסגרתשכתבתי,תזה,איכותנימחקרעלמבוססתהרצאתי

–למתאבדיםאחיםעל:משנייםפחותמאחדיותר"בספראורוראה,למתאבדיםואחיותאחיםמארבעיםלמעלהעםשערכתיראיונות

.('פסיכה'סדרת,מודןהוצאת)"וחברתיאישימסע

אנסה.במחקרהזוהחשוכההפינהאתמעטולהאיר,למתאבדיםהאחיםשלנוהשתיקהאתלהפראבקשבהרצאתיגםכךבספרכמו

.שראיינתיאחריםואחיותאחיםושלשליהאישיתהחוויהמתוךעליהולספרלמתאבדיםוהאחיותהאחיםחוויתשלייחודהעללעמוד

ועל,בנושאעדותמתןשלוהקושיהחשיבותעלאעמוד?שותקיםהםומדועהמתאבדיםבמשפחותהאחיםשלמקומםמה-אשאל

ואציעההתמודדותעלהמקשיםחברתייםהיבטיםעלאעמודכןכמו.למתאבדיםואחיותאחיםהפוגשיםמטפליםבפניהניצביםהאתגרים

.השכולותבמשפחותהטיפולאתלהיטיבדרכים
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השוואה בין הורים ששכלו את ילדם בתאונת דרכים  : אובדן בנסיבות טראומטיות והמודל הדו מסלולי לאבל ושכול

להורים ששכלו את ילדם בהתאבדות  
ליטל קפלן

ישראל, תל השומר, ח תל השומר"בי, מרפאה פסיכאטרית

אובדן.(2012,ויצטום,מלקינסון,רובין)הטבעיהאבלבתהליךלסיבוכיםסיכוןגורםמהווהטראומיותבנסיבותקרובאדםשלמוות

שבהן,ועודרצח,התאבדות,דרכיםתאונתבעקבותואלימותפתאומיותבנסיבותלמוותקרובותלעיתיםמקושרטראומטיותבנסיבות

.המוותאירועבנסיבותמוגברעיסוקקיים

שלסוציאלי-פסיכו-הביובתפקודמתמקדהראשוןהמסלול:לאובדןבנוגעכפולפוקוסמייצר(רובין)ושכוללאבלמסלוליהדוהמודל

שלהאבלתהליכיאתמקרובבוחןזהמחקר.הנפטרשלהמופנמתלדמותשלוהמתמשךהקשרבתהליכיהשניוהמסלול,השכולהאדם

לשניהתיחסותתוך,דרכיםבתאונתילדםאתשאיבדוהוריםשלהאבללתהליכיהשוואהתוךבהתאבדותשלהםהילדאתשאיבדוהורים

.במודלהמסלולים

וכן(1מסלול)שלהםסוציאלי-פסיכו-הביובתפקודיותרנרחביםקשייםיחוובהתאבדותילדשאיבדוהוריםכיהיוהמרכזיותההשערות

.(שנימסלול)הנפטרעםשלהםבקשרומורכבותקשיים

ORI-המטלת,TTBQשאלון),דמוגרפישאלוןמילאוהם.דרכיםתאונתשכולי30והתאבדותשכולי38השתתפובמחקר

.מההורים16עםהתקיימומובניםחציראיונותהתקיימו,בנוסףECR).ושאלון

מסלול'בהנכלליםהמדדיםבכלתאונהשכולילהוריםהתאבדותשכוליהוריםביןהבדלכלנמצאשלאבעודכיעולההמחקרממצאי

סוגיית,האובדןמאזרבותשניםבחלוףגםכינראה-השנילמסלולבנוגעמובהקיםהבדליםנמצאו,מסלוליהדוהמודלשל'התפקוד

עםהקשרשלבתפיסהבעיקרהמתבטאדבר–ההתאבדותשכוליעבורמורכבתנשארתהמנוחהילדשלהמופנמתדמותועםהקשר

.מהיזכרותאקטיביתהימנעותוביותרבוההיזכרותעםשעולותונעימותחיוביותפחותבתחושות,וחיוביקרובכפחותהילד

בוממצבלעבורניתןבותהליךלעבורלהוריםלסייעהואהתאבדותלשכוליבנגועהמרכזיהטיפוליהאתגר,זהמחקרממצאישעולהכפי

שוניםחלקיםשלאינטגרציהולייצר,הילדשלחייובסיפורהשוניםבגווניםלהבחיןניתןבולמצב,ודמותוחייועלצלמטילהילדשלסופו

.דמותושל
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