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דמי ניהול משנת 2018 ואילך:

להלן התנאים המיטביים המשודרגים:

קרן הפנסיה "מבטחים החדשה": 
חלופה א' | בגין הפקדות דמי גמולים ייגבו דמי ניהול בשיעור של 0.9% 

בגין היתרה הצבורה ייגבו דמי ניהול בשיעור 0.13% בלבד במונחים שנתיים 

חלופה ב' בכפוף לחתימה על טופס חלופת הטבות אישי | בגין הפקדות דמי גמולים ייגבו דמי ניהול בשיעור של 1.85% 
בגין היתרה הצבורה ייגבו דמי ניהול בשיעור 0.045% בלבד במונחים שנתיים 

קרן הפנסיה "מבטחים החדשה פלוס"  
0% מדמי הגמולים )הנחה בשיעור 4%(    0.5% )במונחים שנתיים( מן הסכום הצבור

הפקדות בגין פרישה מוקדמת:
דמי הניהול מהצבירה שיגבו בקרן הפנסיה מבטחים החדשה פלוס בגין הפקדות חד פעמיות בסכום שמעל 200,000 

)בגין יציאה לפרישה מוקדמת ובכלל( יעמדו על 0.2% בלבד במונחים שנתיים. 
ההטבה תינתן בכפוף לחתימה על טופס הטבה אישי. 

הטבות לבני משפחה:
בני משפחה מדרגה ראשונה של חבר הסתדרות רשאים לבקש את החלת ההטבות האמורות גם עליהם, אם לא חל 

עליהם הסדר אחר במנורה מבטחים.

מיפרט שרות ייחודי:
מנורה מבטחים מעמידה לרשות חברי ההסתדרות מתכננים פנסיוניים בפריסה ארצית במטרה להציג בפני חברי 

ההסתדרות את ההסדרים השונים והאפשרויות העומדות לבחירתם

שדרוג משמעותי בתנאי הפנסיה לחברי 
איגוד העובדים הסוציאליים במנורה מבטחים

חברי איגוד העובדים הסוציאליים יהנו מתנאים משודרגים בקרנות הפנסיה שבניהול מנורה מבטחים.

על אף האמור, ההנחה בדמי הניהול כאמור לעיל תיפסק, ודמי הניהול בחשבונך יועלו לשיעור המרבי המותר, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי בכל אחד מן המקרים הבאים: א. הפסקת 
ההפקדות השוטפות בקרן הפנסיה "מבטחים החדשה" שארעה שלא בשל מעסיקך; ב. משיכת הכספים מחשבונך, או חלקם, או העברתם )כולם או חלקם( לקופת גמל אחרת; האמור אינו מהווה 
ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. הטבות לבני 
משפחה ינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי, צירוף אסמכתא המעידה על הקשר המשפחתי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. סקירת ההטבות 

הנה סקירה כללית בלבד ;הזכאות להטבות קבועה בהסכם שנחתם עם האיגודים המקצועיים והיא כפופה לתנאיו.

הפנסיה  לקרנות  שהצטרף  או  פעיל,  עמית  שהינו  למי  רק  יינתנו  זה  במסמך  כמפורט  ההטבות 
שבניהול מנורה מבטחים עד שנת 2023, והחל מהמועד שבו יועבר למנורה מבטחים בגין העמית 
דיווח על ידי איגוד העובדים הסוציאליים בדבר היותו חבר הסתדרות. ההטבות לעמית שכזה יינתנו 
כל עוד העמית יהיה עמית פעיל בקרן הפנסיה ובכפוף לכך שימשיך להיות מדווח על ידי איגוד 

העובדים הסוציאליים כחבר הסתדרות.

אמיר אשכנזי 050-4049348 | הדס אליאס 050-4049393
קרן למפרט 050-3179498 |  יעקב לוי 050-3179492 | אסף גולד 050-4049403



לימודי פסיכותרפיה 

פסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית

פסיכותרפיה בילדים ובנוער
בגישה פסיכואנליטית

טכניקות טיפוליות דינמיות לגיל הזקנה

המדור לעבודה קבוצתית

הכשרת מנחי קבוצות
 Men-toring – הכשרה להנחיית

מעגלי גברים 

מידעו״ס
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היחידה ללימודי המשך והשתלמויות 
ביה״ס לעבודה סוציאלית ע״ש בוב שאפל

הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון
אוניברסיטת תל אביב

עובדים סוציאליים,
קחו את המקצוע

רחוק יותר

נמשכת ההרשמה לשנה"ל תשע"ט 2019-2018

גישה נוחה לתחבורה ציבורית ומרחק הליכה מתחנת הרכבת  
.חהנחה ברכישת מנוי למועדון הספורט
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לימודי ניהול ואימון

אימון אישי בגישה פסיכולוגית

ניהול בתי אבות ומרכזים לגיל השלישי

חדש! השתלמות שנתית לניהול בתי אבות
למנהלי דיור מוגן מכהנים

לימודי שיטת התערבות 

חדש! הכשרת עובדים סוציאליים
למומחיות בתחום המשפחה 

פוטותרפיה – צילום ככלי טיפולי
וידאותרפיה – יצירה בראי הנפש
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חברי המערכת

אילנה בן שחר - יו”ר המערכת,
 לירון בן־עזרא - עורכת משנה, 

אהובה אוברשטיין, שלי אינגדאו־ונדה, 
ד"ר טל ארטן ברגמן, ד"ר עפרה ארן, 
אביטל גבאי, פרופ' יעל גירון, מיטל 

ויסמן־צברי, ד"ר מאיר חובב, ד״ר 
מעין לונטל, פרופ' אלי לונטל, נחום 
מיכאלי, חנה סלוצקי, ד"ר עינב שגב

מו”ל

האגודה לקידום העבודה הסוציאלית

רח’ ארלוזורוב 93, ת”א 62098

טל. 03-6921180

פקס. 03-6921148

www.socialwork.org.il

meidaos.new@gmail.com

עריכה לשונית

נעמה דותן

עיצוב גרפי

נילי גולדמן ל”ניו יורק ניו יורק”

הפקה ומודעות

ניו יורק ניו יורק )ישראל( בע”מ

יהודה הלוי 92, ת”א 6527510

טל. 03-5619993

פקס. 03-5625732

www.newyork-newyork.co.il

”newyork@bezeqint.net
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Franz Harvin Aceituna on Unsplash :תמונת השער



דבר יו״ר המערכת
קוראות וקוראים יקרים,

אני שמחה להציג בפניכם את הגיליון ה־86 של המידעו"ס, ובו מאמרים מן המחקר ומן השדה, סקירת ספרים ודיווח משולחן 
המועצה לעבודה סוציאלית. עושר מקצועי של מגוון מאמרים, שכולם יחד יוצרים את המארג המיוחד של העבודה הסוציאלית 
והשילוב שבין האקדמיה לשדה. הגיליון שבידיכם הוא אמנם אקלקטי, אך תרומת העובדים הסוציאליים להתמודדות עם קשיים 

ומצבי משבר, חולי, אובדן ואסון היא החוט המקשר בין מגוון המאמרים. 
יו"ר האיגוד ענבל חרמוני, בדבריה בגיליון, מתייחסת לימים הקשים העוברים על מדינת ישראל בכלל, ועלינו, העובדים הסוציאליים, 
בפרט, ולקושי לחולל שינוי בקרב משפחות וקהילות בעצם ימים אלה. עם זאת, הגיליון שבידיכם מציע דרכים שונות לחולל שינוי - 

למרות הכול  - ומדגיש שוב את גודל התרומה של התערבותנו המקצועית.
פרופ' אורית נוטמן־שורץ, חברת סגל ביה"ס לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר ויו"ר המועצה לעבודה סוציאלית, מסכמת 

שני עשורים של פעילות ענפה ומוסיפה המלצות לשר הרווחה לעבודה משותפת ופורייה עם המועצה.
שני מאמרי "מן המחקר" מובאים בגיליון זה. האחד, "החיים במקצוע או מקצוע לחיים" - מאמרו של עמית צריקר, סטודנט לתואר 
שלישי באוניברסיטת בר־אילן, שנכתב בהנחייתה של ד"ר ענת פרוינד, מרצה בכירה בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, 
עוסק בנו, העובדים הסוציאליים, וחוקר את זהותם המקצועית של העובדים בראשית דרכם המקצועית. תוצאות המחקר חשובות 
ואומרות דרשני, הן בשל ההבדלים שנמצאו במחויבות למקצוע בין המגזרים הארגוניים השונים שבהם מועסקים משתתפי המחקר, 
והן בשל הפערים בין המגזר הציבורי לפרטי. המסקנות הן שנדרש לבחון דרכים לצמצום הביורוקרטיה בארגון ולהפגת העמימות 

בראשית דרכו של עובד סוציאלי צעיר.
המאמר השני עוסק בלקוחות שלנו ומתמקד בפריפריה. במחקר שערכה טטיאנה גלייסר, עו"ס במכון האונקולוגי במרכז הרפואי 
זיו בצפת, יחד עם פרופ' שמואל שמאי מהמכללה האקדמית תל־חי ומכון שמיר למחקר של אוניברסיטת חיפה, עירית בן־חיים 
- עו"ס במחלקת השיקום של משרד הביטחון בטבריה, ופרופ' ג'אמל זידאן, מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי זיו, נבדקה 
התמיכה הפורמלית והבלתי־פורמלית שמקבלות נשים יהודיות וערביות החולות בסרטן שד לא גרורתי. נמצא שוני בין שני המגזרים 
בדפוסי ההתמודדות - תוצאה של שוני בנורמות תרבותיות, אמונות וערכים. פערי התרבות מצטמצמים בגלל השוויון בנגישות 
לשירותים ועקב עוצמת הצורך - בשל אופייה של מחלת הסרטן. מחקר זה חשוב שיאומץ במסגרות הרווחה השונות, הנדרשות 

לסייע בהתמודדות עם השלכות המחלה באמצעות טפול פסיכוסוציאלי רגיש־תרבות.
עו"ס ליאורה אלפרן, מנהלת מרכז חוסן שדות־נגב, ולבנת בירנבאום, מטפלת באמנות במרכז, משתפות בתכנית לפיתוח חוסן 
משפחתי באמצעות משחקיּת. התכנית נועדה לתת מענה לצורכי המשפחות בנגב המערבי על רקע המצב הביטחוני הרעוע, והיא 
מיושמת בחמישה מרכזים בשדרות ובמועצות האזוריות בעוטף עזה. זוהי תכנית מותאמת צרכים, שאינה דורשת משאבים גדולים. 
לאחר הדרכה מתאימה, כל משפחה יכולה להמשיך וליישם את עקרונות התכנית בביתה ולהיעזר בכלים המצויים בסביבתה הקרובה. 
מאמר נוסף, של כרמית סלע, מנהלת תכנית מיתרים בצפון מטעם עמותת אנוש, עוסק בהתמודדות עם שכול על רקע התאבדות 
של בן משפחה. תכנית מיתרים הוכרה כחלק מהתכנית הלאומית למניעת אובדנות, המופעלת בשיתוף משרד הבריאות, משרד 
הרווחה והזכיינית להפעלתה )בתקופה המתוארת במאמר( - עמותת אנוש. את התכנית מלווה המוטו ו"בחרת בחיים", והיא מוטמעת 
במרכזי סיוע שהקים משרד הרווחה. המאמר מתאר את התכנית ואת האתגרים, ההצלחות והמענים, תוך התייחסות לאובדן ושכול 

בכלל ולאובדן על רקע התאבדות בפרט.
במדור "על המדף" נמצא הפעם שני ספרים. האחד, "נערים ונערות בסיכון - פגיעות, חוסן ותמיכה חברתית", בעריכת פרופ' מלי 
שחורי־ביטון )סגנית הרקטור באוניברסיטת אריאל ומרצה במחלקה לקרימינולוגיה(, וד"ר מאיר חובב )לשעבר מנהל אגף תקון 
במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ומרצה אורח באוניברסיטת חיפה(, נועד לסייע לחוקרים, מטפלים, סטודנטים וקובעי מדיניות 

העוסקים בתחום מתבגרים בכלל ונערים ונערות בסיכון בפרט. את הסקירה כתב פרופ' אלי לונטל. 
את הספר השני, "הילד שכמעט הציל את אמו" מאת ד"ר יאיר כספי, סקרה עו״ס נעה לוינגר. הסיפור מסופר מזווית הראייה של 
ילד צעיר, המתאר את ההתמודדות עם חיים בצלה של אם פגועת־נפש. זווית ראייה זו מציעה את המסר החשוב כל כך, שאפשר 

ללמוד הרבה מכל מטופל, גם אם הוא עדיין ילד.
כדי שנוכל להמשיך ולשפר את המידעו"ס, נשמח אם תענו על שאלון המשוב בנושא, הנמצא באתר האיגוד. למעוניינים, אפשר 

לענות גם בעילום שם. 
ולבסוף, אנו פונים אליכם, הקוראים, עם "קול קורא" לכתיבה לגיליון מיוחד בנושא "עבודה סוציאלית בחברה מגוונת־תרבויות 

בעידן פוסט־מודרני". אתם מוזמנים לשלוח מאמרים הקשורים בנושא מרתק זה - מן השדה, מן המחקר ומחוכמת המעשה.

 קריאה מהנה,
אילנה בן שחר, עו"ס מומחית בבריאות

יו"ר המערכת       
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דבר יו"ר האיגוד | עו״ס ענבל חרמוני
עובדות/ים יקרות/ים,

ימים לא פשוטים עוברים על מדינת ישראל בכלל, ועל חברינו בדרום הארץ בפרט. קו ישיר מחבר, בעיניי, בין קונפליקטים צבאיים 
שישראל היא צד בהם, לבין העלייה ברמות האלימות בחברה כולה. הלחץ והמתח משפיעים על משפחות, יחידים וקהילות ופעמים 
רבות הם בבחינת טריגר להתפרצויות אלימות. נוסף על כך, בתקופת חירום אנו מתקשים לחולל שינויים בקרב משפחות וקהילות. 
אלו הן חלק מהסיבות לכך שכפרופסיה, לעולם נשאף לשלום, לשוויון ולצדק. זו הקרקע הבריאה שעליה פרטים וקהילות יכולים 

להתפתח באופן בריא.
אני שולחת מפה חיזוקים לעו"סיות/ים בדרום הארץ, ביישובי עוטף עזה, ומאחלת לכולנו שהשקט והשלום יגיעו לאזורנו בהקדם. 

בהקשר זה, וגם בהקשרים אחרים, אני רוצה לדבר על ערכים. 
אחד הדברים שלמדתי לאורך שנות פעילותי למען הפרופסיה הוא שחלק גדול מאתנו, למעשה רובנו, הם אנשים שערכים של 
שלום, שוויון וצדק הם נר לרגליהם. עם זאת, לכל אחד מאתנו פרשנות משלו לערכים הללו. סט הערכים השונה בנוסף לסט המשותף 
שלנו, ההבנה השונה של סיבה ותוצאה - גורמים לכל אחד ואחת מאתנו לפרש באופן שונה את אותה הסיטואציה. באותו אופן, כל 

אחד מאתנו חושב כי הכוח נמצא )או נעדר( אצל קבוצה אחרת.
מי שבחר/ה לעסוק בעבודה סוציאלית - ולחתור לשינוי חברתי בכלל - ראוי שיחפש תמיד את הגשרים לאנשים נוספים וישאף 
שהעשייה שלו תהיה פרקטית ותחולל שינוי אִמתי בעולם. שינוי אִמתי מחוללים עם שותפים לדרך, גם אם זהותם ועמדותיהם 

בנושאים שונים אינן בדיוק כדעתנו, ולעתים אף רחוקות מאוד ממנה.

בהקשר אחר - אך לדעתי, בסופו של דבר זה חוזר לאותו עניין - אנחנו נוטים להתחלק לקבוצות אינטרס קטנות מאוד בתוך 
הפרופסיה. הייתי רוצה שנזכור שבסופו של דבר, כל אחד ואחת מאתנו יכולים להיות היום פה ומחר שם; ובכלל, שכוחנו הוא ַביחד 
ולא בנפרדות. המשימה הגדולה שלנו מחולקת לאתגרים קטנים, שכל אחד מהם משלים את האחר. אל תחכה למאבק הספציפי 
של התא שלך כדי לתת כתף. אל תחכי עד שזה יגיע ספציפית לשורה התחתונה של התלוש האישי שלך. הצטרפו היום לפעילות 
של האיגוד וחזקו את המאבקים הקטנים שבדרך. בבואנו לצלוח את המשימה הגדולה שלנו, כוח הוא שם המשחק, והלכידות היא 

תנאי הכרחי ליצירת הכוח.

השינוי במצבנו חייב להתחיל בדרך שאנו תופשות/ים את עצמנו ואת היכולת שלנו לדאוג לעצמנו - כשבאמירה "עצמנו" הכוונה 
היא גם לדאגה זה לזו. או במלה אחת: סולידריות.

ובנושא אחר, שלצערי גם הוא קשור לאלימות:
מגיעים אל האיגוד דיווחים רבים, רבים מדי, על אלימות כלפי עובדות/ים סוציאליות/ים, על פי רוב במחלקות לשירותים חברתיים. 
מקרה חמור - שאף דאגנו שיגיע לתקשורת - התרחש במחלקה לשירותים חברתיים של עיריית פתח־תקווה, אך מקרים נוספים 
מתרחשים, לצערי, ברחבי הארץ כמעט על בסיס שבועי; מקרים של איומים קשים על עובדות/ים, אלימות מילולית, אלימות פיזית 

"קלה" ועוד.
אני סבורה שבשלב זה ראוי שנתכנס למציאת פתרונות עומק. הפתרונות המידיים חייבים לכלול תקצוב הולם של נושא השמירה, 
כך שהרשויות יוכלו לשכור את שירותיהם של שומרים המוכשרים להתמודדות עם רף אלימות שכזה, ובמקביל דרישה לענישה 
רצינית ומרתיעה בנושא זה. מעבר לכך, יש צורך להעמיק בתופעה ולבחון את הקשר למצבן הפיזי של חלק מהמחלקות ולמחסור 

בכוח אדם ובתקנים. כמו בשאר התחומים של עבודתנו, ההשקעה הנבונה היא במניעה ולא רק בטיפול שלאחר מעשה.
אני מאחלת לכולנו ימים של שלום ושקט; ימים נטולי אלימות.

שלכן/ם, 
ענבל 
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הנחיות להגשת מאמר לכתב העת מידעו"ס

הנחיות אלה נועדו לסייע לכותב/ת המעוניינים לפרסם מאמר בכתב העת. 
אנו מזמינים עובדים סוציאליים מכל קשת הארגונים ועולמות התוכן - עובדי המגזר הציבורי, עמותות וארגונים פרטיים, לשתף 

בידע המקצועי, להביע עמדה ולחלוק את חוכמת המעשה. 

מדורים: א. 
מאמרים שמוצגים לפרסום במידעו"ס יופיעו לרוב באחד מהמדורים הבאים:

עמדה: מאמר המשתרע על עמוד אחד או שני עמודים ומבטא עמדה ברורה ומנומקת בנושא אקטואלי ורלוונטי למקצוע   .1
העבודה הסוציאלית, לשירותי הרווחה במסגרות השונות ולמדיניות החברתית.

אשנב: מאמר המתאר התערבות או מיזם המבוצעים בשדה.  .2
מן השדה: מאמר העוסק בהתערבות טיפולית בשדה, המתוארת במסגרת תיאורטית כוללנית יותר. על מאמרי "מן   .3

השדה" לכלול סקירת ספרות מקיפה ועדכנית, תיאור ברור של התכנית, הערכת ההתערבות, המלצות ומסקנות.
מן המחקר: מאמר המדווח על ממצאי מחקרים. מבנה המאמר: מבוא, סקירת ספרות, תיאור הליך המחקר, סיכום ממצאים   .4

עיקריים ודיון. 

לכל סוגי המאמרים יש לצרף מלות מפתח.

מאמרים שיופיעו במסגרת המדורים "מן השדה" או "מן המחקר" עוברים שיפוט מדעי. 

 בהתאם לכללים להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית פרסום מאמר מזכה ב65% מהניקוד לקבלת מומחיות.

יש לצרף גם תקציר ובו תיאור מטרה/רציונל/רקע, שיטה, תוצאות ומסקנות )עד 200 מלים(.

הוראות כלליות למחברים: ב. 
אורך: עד 6000 מילים )כולל רשימת מקורות, עד 40 מקורות מידע(   ●

גופן: David בגודל 12   ●
רווח בין השורות: כפול  ●

רווח שוליים: 3 ס"מ מצד ימין ומצד שמאל  ●
כותרות: הבניה ברורה לכותרות ותת כותרות מקלה על הבנת המאמר, ועל כן מומלץ ביותר להשתמש בכלי זה בעת   ●

עריכת המאמר. 

כללי רישום הביבליוגרפיה: ג. 
אופן אזכור המקורות בגוף המאמר וכן ברשימת המקורות צריך לעקוב אחר כללי ה־APA )כללים הנהוגים בכתיבה במדעי 

החברה(. 
)Andersen, 1995) דוגמה לציטוט בגוף המאמר: לפי אנדרסן

דוגמה לאזכור ברשימת המקורות:
Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.

ניתן גם להיעזר בהוראות שבקישור הבא: 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01

הליך קבלת המאמרים:  ד. 
המאמרים נקראים על ידי שניים או יותר מחברי המערכת או מעריכים חיצוניים.

בהנחה שהנושא נמצא חשוב, עדכני ו/או בעל פוטנציאל לתרום לידע ולמקצוע, חברי המערכת יסייעו לכותבים, כדי להגיע 
לרמה הנדרשת לפרסום במידעו"ס.

 ,meidaos.new@gmail.com :יש לשלוח את המאמרים לכתובת הדואר האלקטרוני 
בציון כתובות הדואר האלקטרוני של הכותבים, שאותן נוכל לפרסם בצד המאמר.

חיסיון: ה. 
יש להקפיד להשתמש בשמות בדויים במידה שמתייחסים לתיאורי מקרה ולהימנע מתיאור פרטים שעלולים להסגיר את 
זהות המטופלים. במידה שמבקשים לצרף למאמר תיאורים ותמונות של דמויות ומקרים, יש לקבל הסכמה לשימוש בהם. 

נשמח לעמוד לרשותכם,
כתיבה נעימה!
חברי מערכת מידעו"ס
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מצפות לשותפות אתכם/ן 
ביצירת הגיליון החשוב!

קול קורא
לשליחת מאמרים עבור 

גיליון מיוחד של המידעו"ס
 

הופעתן  הישראלית,  החברה  של  ובהרכבה  באופייה  שחלו  התמורות 
הגוברת  והלגיטימיות  הרווחה  בסוכנויות  חדשות  צרכנים  קבוצות  של 
לשונות ולאחרוּת, הביאו להתפתחותו של השיח הרב־תרבותי במקצוע 

העבודה הסוציאלית. 

שבאה  כפי  זה,  שיח  התפתחות  להציג את  המיוחד היא  הגיליון  מטרת 
לידי ביטוי באקדמיה ובשדה, תוך בחינה ביקורתית של מושגים מובילים 
כמו כשירות תרבותית, מודעות להקשר, שיח זהויות והצטלבות מיקומים.

ובמחקר,  באקדמיה  בשדה,  הפועלים  סוציאליים  ועובדים  עובדות 
ניירות עמדה, תיאורי התערבות, תכניות ומחקרים  מוזמנים/ות להגיש 

העונים על הפירוט שלהלן:

בקרב  המיושמות  התערבות  תכניות  של  והערכה  ביצוע  תכנון,   �
קבוצתית,  )פרטנית,  התערבות  רמת  בכל  ייחודיות,  אוכלוסיות 

קהילתית ו/או פרקטיקת מדיניות(;

סוגיות ואתגרים בעבודה סוציאלית רגישת־תרבות/מודעת־הקשר,   �
לרבות דילמות אתיות;

רגישת־תרבות/ לעבודה  ועובדים  עובדות  סטודנטים,  הכשרת   �
מודעת־הקשר;

רגישת־ סוציאלית  לעבודה  הנוגעות  בסוגיות  ביקורתי  דיון   �
הקשר/תרבות;

שותפויות עם לקוחות, למידה מלקוחות;  �
עבודה סוציאלית מודעת־הקשר בראייה גלובלית בינלאומית;  �

דיסציפלינות  סוגיות/ממשקים של העובד/ת הסוציאלי/ת  עם   �
שונות  )כגון תקשורת, בריאות, חינוך, אכיפת חוק ומשפט(;

רגישת־ הסוציאלית  העבודה  בתחום  מחקרים  מתוך  ממצאים   �
התרבות/מודעת־ההקשר.

 עבודה סוציאלית 
 בחברה מגוונת־תרבויות 

בעידן פוסט־מודרני
 עורכת מדעית: ד"ר נורה קורין לנגר, 

בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת ת"א. 

את המאמרים יש להגיש 
בהתאם להנחיות להגשת מאמר 
המתפרסמות בעמוד 8 שבגיליון 
זה, לכתובת הדואר האלקטרוני 
 meidaos.new@gmail.com

עד לתאריך 1.11.18

יש לציין בשורת הנושא: 
"עבור הגיליון המיוחד - עבודה 

סוציאלית בחברה מגוונת־תרבויות 
בעידן פוסט־מודרני". 

אנא הוסיפו את שמכם/ן המלא, 
תיאור תפקידכם/ן ופרטי 

ההתקשרות )כתובת דוא"ל 
ומספר טלפון נייד(.

נא לציין בגוף המאמר את שמות 
הכותבים/ות ותיאור תפקידם/ן 

לפי סדר ההופעה המבוקש בעת 
הפרסום, וכן כתובת דוא"ל אחת 

לפחות שנוכל לפרסם לשם 
יצירת קשר.
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המועצה לעבודה סוציאלית: 
האמנם מועצה מייעצת?

לפני למעלה משני עשורים קבע המחוקק - כחלק מחוק העובדים 
הסוציאליים, התשנ"ו־1996 - כי חשוב שלמשרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים תהיה תיבת תהודה אקדמית, מקצועית 
51, לפיו השר ממנה מועצה  וציבורית. בהתאם, הכליל את סעיף 
לעבודה סוציאלית, שתפקידה לייעץ לו בעניינים שהוא נדרש 
להתייעץ לגביהם עם המועצה לפי חוק זה )חוק העובדים הסוציאליים, 
התשנ"ו־1996( ובעניינים אחרים הנוגעים לעיסוק בעבודה סוציאלית. 
החלטות אלו נדרשות לאור מורכבותו של המשרד והדרישה לטפל 
באנשים הנמצאים במצוקה ובמצבי חיים קשים - בטווח המידי 

והארוך ולנוכח מגבלות תקציב גדולות. 

המועצה היא למעשה מנגנון מקצועי, המייעץ לשר ולמנהלי הרווחה 
בנושאים הקשורים במדיניות המקצועית הרצויה והמתאימה לכיוונים 
החדשניים בתחומי הרווחה והעבודה הסוציאלית. ראוי שהמלצותיה 
יינתנו לאור המציאות החברתית בישראל, השירותים והארגונים 
החברתיים והמקצועיים, המוסדות ותהליכי ההכשרה הקיימים, 
צורכי הציבור ומגבלות המשאבים. כל זאת כדי לשפר ולקדם את 
איכותם של שירותי הרווחה ומערכות הרווחה - למען קידום צדק 
חברתי ולשיפור איכות חייהם של מגוון משתמשי שירותי הרווחה. 

כדי שתוכל למלא את תפקידיה אלה, במועצה מכהנים בעלי 
תפקידים בכירים בשירותים שונים במשרדי הממשלה ובגופים 
משלימים, נציגי מועצת המנהלים של בתי הספר לעבודה סוציאלית 

ולצדם גם נציגי הציבור. 

קצרה היריעה מלתאר את המלצות המועצה לאורך השנים. המלצות 
אלה מאירות  סוגיות שונות, הדורשות עיבוד וחשיבה חדשה וחוזרת 
של צוותי העבודה במשרד ובשלוחותיו. אפשר למנות ביניהן את 
ההמלצה לחוקק חוק שירותי רווחה חדש, כחלופה לחוק שירותי 
הסעד 1958 שאינו תואם כלל ועיקר את רוח הזמן; עדכוני חקיקה 
הנדרשים בחוק העובדים הסוציאליים; איגום מדיניות הרווחה, 
השיכון, הבריאות והחינוך והובלתן על ידי שר הרווחה; עדכון ושינוי 
מבנה המשרד; מתן קצבאות אוניברסליות; מלחמה בעוני וצמצום 
פערים חברתיים; הקמת אומבודסמן; והיערכות והכשרה לעבודה 

בשעת חירום. 
בפועל, מרבית המלצות המועצה לדורותיה נשארו כ"אות מתה" 
ואינן מיושמות. יתרה מכך, מעטות זכו לדיון מעמיק ולמחשבה. כאן 
נשאלת השאלה מדוע רואים פרנסי המקצוע ומוביליו את המועצה 
לא כגוף מייעץ וחשוב בנושאים מהותיים למקצוע, אלא כגוף שעיקר 
תפקידו לבקר את עבודתם של העובדים הסוציאליים, או לחלופין 

- לשמור על תחום המחיה והעיסוק של העובדים הסוציאליים.

ניסיון לענות על שאלה זו מזכיר את דבריו של עו"ד ליכט, 
שלאחרונה הודיע על התפטרותו מתפקיד המשנה ליועץ המשפטי 
של הממשלה. באירוע שהתקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה, 
טען ליכט כי "להבדיל משנים קודמות, אנחנו )הפרקליטים ואנשי 
משרד המשפטים( פועלים במרחב של חוסר לגיטימיות, ומול הקו 
האידיאולוגי שאנחנו גדלנו עליו עולה קו אידיאולוגי אחר, וזאת 
מבלי לשפוט מה נכון". עוד אמר כי "אמנם תמיד היו התנגדויות 
לעבודת משרד המשפטים, אבל בשנים האחרונות התפקיד, ועיקר 
הפעילות שלנו של שמירת סף, קידום אינטרס הציבור וזכויות אדם, 
נתפסים בקרב קהלים הולכים וגדלים - כולל בכנסת ובממשלה - 
כלא לגיטימיים. קמה גישה אידיאולוגית שמסבירה שמה שאנחנו 
עושים אסור. את הגישה הזו אפשר לתמצת בשתי מילים: 'מי 

שמכם?'" )גלובס, 14 במאי 2018(.  

דבריו המהדהדים של ליכט שופכים אור גם על הקשר והזיקה 
שבין המועצה לעבודה סוציאלית, הנהלת משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים ומקבלי ההחלטות הפוליטיים והמקצועיים, 
ציבור העובדים הסוציאליים והאוכלוסיות הנמצאות בזיקה לתחומי 
הרווחה - במוסדות האקדמיים ובציבור הרחב. בעיקר הם שופכים אור 
על הקושי שבתרגום בפועל של התפקיד הייעוצי של המועצה ושל 
יכולתה לעמוד בתווך ואף לגשר, להאיר, להביא לחשיבה מחודשת 
ולאפשר התבוננות רפלקטיבית ביקורתית על  הקיים ועל מה שראוי 

שיתקיים.  
 

האם מצביע היעדר הדיון על העדפת השמירה על הקיים ועל 
החשש מקיום דיון ציבורי ומקצועי רחב? האם המרחב הפוליטי, 
הניהולי והמקצועי שגורמי הרווחה והעבודה סוציאלית מעורבים 
בו מבכר לנוע בין השתקה, הפחתת ערך, ביטול ופיצול, על פני 
הניסיון לשקול מחדש לא מעט מהסוגיות החברתיות ולהתאים את 

ההתמודדות ִעמן לרוח הזמן? 

אין בדבריי אלו כדי להפחית מהמאמץ המתמיד של העובדים 
הסוציאליים לעשות את המיטב, אלא לבחון את הדברים באמצעות 
ההנחה כי עובד המנוע מלהשמיע דעה אחרת, לקיים היוועצות עם 
גורמי חוץ, לקיים הידברות וליהנות מהדרכה קבועה ומקצועית, 
מצמצם את יכולת המחשבה שלו, ולא פחות מכך - את תפקודו; 
וכמובן - להתמודד עם השאלה מה ניתן לעשות כדי שהעובדים 
ברווחה לא יפתחו עמדות של פקידי רווחה במקום כאלה של אנשי 
מקצוע? כדי לקיים דיונים פתוחים בסוגיות עכשוויות ועתידיות, 
שיאפשרו לנו ליצור מערכת רווחה מיטיבה לא רק עם הפונים אלא 

גם עם העובדים? 

אחת הדוגמאות המדאיגות עלתה בדיון שהתקיים בשנה האחרונה 
בסוגיית ועדות לתכנון, טיפול והערכה. בתחום רגיש, מורכב ונפיץ 
זה, היה קושי לקיים דיון מהותי באפיון העו"ס הכשיר לעבוד עם 

 פרופ' אורית נוטמן־שורץ - עו"ס, יו"ר המועצה לעבודה סוציאלית, 
 חברת סגל ביה"ס לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר. 

orits@sapir.ac.il 

אורית נוטמן־שורץמשולחן המועצה 
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משפחה שעניינה אמור להיות נדון בוועדת החלטה, ולא פחות 
מכך - במהות תהליך הליווי הנדרש. רק החלטת בג"ץ בנושא, שלה 
חברו לא מעט אנשי אקדמיה בכירים, חייבה את משרד הרווחה 

ועובדיו להיערכות, שאמנם מתקיימת בימים אלו. 

דיון זה, בסוגיה שעניינה משמעות המקצועיות, הציף את העובדה 
כי ערכים בסיסיים ובולטים בעבודה הסוציאלית, כמו שיתוף, ייצוג, 
זכויות וביקורתיות, מתקשים למצוא ביטוי בעבודה היום־יומית 
של מקבלי ההחלטות והעובדים הסוציאליים, העסוקים בפתרון 

בעיות דחופות, ולא פחות מכך - בהגנה על הקיים.

כיו"ר המועצה, אני מרשה לעצמי לקרוא לכולנו לדון בשאלה אם 
לנוכח רוח התקופה - המפחיתה את ערכם של הלימודים, ההכשרה 
המקצועית וההתמקצעות, כמו גם את מידת הפתיחות והשקיפות 
- אנחנו נמנעים מלפתח דיון במהות העבודה הסוציאלית; במהות 
המקצועיות; בנחיצות הבחינה המתמדת של עשייתנו המקצועית 
באופן שיטתי וסדור - לא רק מנקודת המבט של כימות תוצאות 
ההתערבות, אלא מתוך עיסוק בשאלות של מהות, ערכים, אתיקה, 

תיאוריה וידע, אחריות ויעילות. 

כמובן שאפשר לקיים תצורות עבודה אחרות. כידוע, שדה העבודה 
הסוציאלית בישראל מגוון, ויש בו גזרות המעזות לאפשר עבודה 
אחרת ולפתוח את פעילותן לחקירה ביקורתית ומקצועית - אם 
באמצעות כוחות הפועלים מתוך השדה ומלווים בהדרכה מקצועית 
)ראו, לדוגמה, מיזם "טווסים על הגג" שהתקיים בעוטף עזה(, ואם 
כחלק מפעילות משותפת עם האקדמיה, הכוללת הדרכה מקצועית 
והמשגה )כדוגמת מיזם אגף משפחות של משרד הביטחון, במסגרת 
קשרי אקדמיה-קהילה שיזם ראש האגף(, וכל זאת למען קיומו 
של תהליך חקירה משותף של עבודתם המקצועית. במיזמים אלו 
נהנים העובדים הסוציאליים ממחקר והדרכה פעילים, בשיתוף 
עם גורמים מקצועיים נוספים, המאפשרים להם להעמיק, לחקור, 
להמשיג ולפתח את הידע העולה מעבודתם, תוך שמיעת קולם 

של מטופליהם.  
 

הרווחה  העבודה,  מומלץ שמשרד  כי  אותנו  אלה מלמדים 
והשירותים החברתיים, מנהליו והעומדים בראשו, כמו גם כלל 
הקהילה המקצועית של העובדים הסוציאליים, יקיימו דיונים 
רציפים בהמלצות המועצה; דיונים שיכללו למידה וחקירה של 
ההמלצות מתוך מוכנות לשקול את תרומתן, ולא פחות מכך - לנמק 
את החלטתם הסופית על המדיניות ועל צורת העבודה הרצויה. 

כך, יש להניח, תמלא המועצה את ייעודה המקורי, שאליו כיוון 
המחוקק בבואו לחקוק את חוק העובדים הסוציאליים ולמנות 
הרווחה  לשר  ייעוצי  מועצה סטטוטורית בתפקיד  במסגרתו 

והשירותים החברתיים, וכולנו נצא נשכרים.  

היחידה ללימודי המשך 
בפקולטה 

למדעי הרווחה והבריאות 
באוניברסיטת חיפה 

מודיעה כי נמשכת ההרשמה 
לשנת הלימודים תשע"ט:

http://cont-edu.haifa.ac.il :לפרטים נוספים

מתעניינים מתבקשים לפנות בטלפון:

 ,04-8249957 /04-8240801

draize@univ.haifa.ac.il  או במייל

תכנית הכשרה בהנחיית

קבוצות "מהתנסות ליישום" 

בגישה פסיכו דינמית.

תכנית דו שנתית 

תכניות הכשרה 

בטיפול מיני.

תכניות דו שנתיות

פסיכותרפיה  

אינטגרטיבית במחצית 

השנייה של החיים.

תכנית תלת-שנתית

הכשרת מנהלי מערכות 

לטיפול בזקנים. 

תכנית 

תלת-סמסטריאלית
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מן המחקר

תקציר
המחויבות למקצוע בכלל, ולמקצוע העבודה הסוציאלית בפרט, מגלמת 
בתוכה אמונה וקבלה של ערכי המקצוע ושל מטרותיו. המחויבות למקצוע 
בעבודה סוציאלית קשורה לאפקטיביות העבודה של עו"סים ומזוהה 
כגורם מניע להישארותם בתפקידם ולשביעות רצונם בעבודתם. בפרופסיה 
כמו עבודה סוציאלית, המבקשת לסייע - בין השאר - לאוכלוסיות 

המתמודדות עם הדרה חברתית, מחויבות זו חשובה במיוחד.
המחקר הנוכחי בחן את המחויבות למקצוע בקרב עו"סים בשנתיים 
הראשונות לעבודתם בשדה, שכן בשנתיים אלו מתגבשת הזהות 
המקצועית ובהן גם מקבלים העובדים החלטה קריטית אם להישאר 
במקצועם או לתור אחר הכשרה מקצועית חלופית. המחקר כלל 164 
עו"סים מכל רחבי הארץ, בשנתיים הראשונות לעבודתם בשדה. שיטת 
המחקר הייתה כמותנית והתבססה על שאלון שהורכב מארבעה חלקים.

הממצאים העידו כי המחויבות למקצוע נקשרה באופן שלילי לעמימות 
התפקיד, ושהיו הבדלים במחויבות למקצוע בהתאם למגזר הארגוני 
שהעו"סים עובדים בו. עם זאת, לא נמצא קשר בין המחויבות למקצוע 

לבין סגנון ההתקשרות של העובדים. 
בסיום המאמר, דנו בממצאים ובחנו את השלכותיהם על הפרקטיקה 
ועל המחקר. ההשלכות הפרקטיות העיקריות הן שחשוב להפיג את 
העמימות בתחילת דרכם המקצועית של העובדים הסוציאליים, וכן 

שראוי לבחון דרכים להפחתת הביורוקרטיה האופיינית למקצוע.

סקירת ספרות
התקופה הראשונה בקריירה המקצועית של העובד/ת הסוציאלי/ת 
היא קריטית במיוחד, שכן בתקופה זו מתחילות להתגבש העמדות 
וההתנהגויות שתהיינה לאבני הדרך לעתידו המקצועי של העובד )פרוינד, 
2012(. בלאו )Blau, 1960(, במחקרֹ הקלאסי  בליט־כהן, כהן ודהאן, 
והראשון מסוגו, עקב אחר עמדותיהם של עו"סים בשלבים הראשונים 
לכניסתם למקצוע. הוא דיווח על רמה גבוהה של מוטיבציה מצדם 

למתן שירות הולם ללקוחותיהם, אך מצא כי לצדּ יש גם מידה רבה 
של תסכול עקב חוסר ניסיונם המקצועי, והוא עלול לחבל ביכולתם 

לממש רצון זה ולסייע ללקוחותיהם.
חרף החשיבות הרבה של המחויבות למקצוע לעתידם המקצועי של 
עו"סים, מעט מאוד מחקרים עוסקים בתחום. להוציא סדרת מחקרים 
 Aviram( '90שנערכו בישראל בסוף שנות ה־80' ובתחילת שנות ה־
Katan, 1991 &(, אין בנמצא מחקרים עדכניים העוסקים במחויבות 
למקצוע בקרב עו"סים בתחילת דרכם המקצועית. מחקר זה מבקש 

למלא את החלל. 
מחקרים מלמדים כי המחויבות למקצוע בכלל, ובמקצוע העבודה 
הסוציאלית בפרט, מגלמת בתוכה אמונה וקבלה של ערכי המקצוע 
ושל מטרותיו )Freund, Blit-Cohen, Cohen, & Dehan, 2013(. זאת ועוד, 
המחויבות למקצוע קשורה לאפקטיביות העבודה של עו"סים ומשמשת 
 Travis,( גורם מניע להישארותם בתפקידם ולשביעות רצונם בעבודתם

 .)Lizano, & Barak, 2016
אפרט כאן היבטים הנוגעים למחויבות למקצוע בכלל, ולמחויבות 

למקצוע העבודה הסוציאלית בפרט.

מחויבות למקצוע
המחויבות למקצוע היא אחת מבין מגוון מחויבויות הנוגעות לעבודתו  
ולמקצועו של העובד. בספרות, יש פירושים מגוונים למונח "המחויבות 
למקצוע". על פי ההגדרה המקובלת כיום, המחויבות למקצוע משקפת 
את העוצמה היחסית של ההזדהות התעסוקתית של האדם עם מקצועו 
(Kanungo, 1982(. הגדרה נוספת, המשלימה את זו המקובלת, מוסיפה 

את המרכיב הערכי: המחויבות למקצוע מעידה גם על ההתאמה הנתפשת 
בין ערכיו האישיים של העובד לבין מערכת הערכים המאפיינת את 
מקצועו )Lawler, 2007(. כך או כך, מחקרים מלמדים שכאשר העובד 
מפגין מחויבות גבוהה למקצועו, הוא נוטה להתחייב יותר לעיסוקו ומוכן 
 Giffords,( להשקיע משאבים רבים יותר בקידום תחום העיסוק שבחר

.)2009
עוד עולה מן הספרות שהמחויבות למקצוע קשורה גם לשיפור 
באפקטיביות העבודה של אנשי מקצוע במגוון תפקידים בתחום שירותי 
האנוש )Travis et al., 2016(, עד כדי כך שניתן לתאר אותה כאבן הראשה 
של עבודתם המקצועית. אליה וקוץ בה - המחויבות למקצוע עלולה 
להתנגש לעתים עם מחויבויות אחרות של העובד, כמו המחויבות לארגון 
שהוא מועסק בו. במקרים כאלו, העובד ניצב בפני דרישות מנוגדות: 
ערכי המקצוע מורים על כיוון אחד, שעה שהציפיות הארגוניות ממנו 

מורות על כיוון מנוגד )פרוינד ודרך־זהבי, 2005(. 

עמית צריקר

 עמית צריקר, MSW - סטודנט לתואר שלישי ).Ph.D(, אוניברסיטת בר־אילן.
zriker@gmail.com 

 ,MSW המאמר מבוסס על עבודת מחקר שנכתבה במסגרת לימודי 

בהנחייתה של ד"ר ענת פרוינד מביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה.

חיים במקצוע או 
מקצוע לחיים?

המחויבות למקצוע של עובדים 
סוציאליים בתחילת הקריירה

12



מחויבות למקצוע העבודה הסוציאלית 

גורם הגיל וגורם המגדר 
המחויבות של עו"סים למקצועם נשענת על הזדהותם עם ערכי המקצוע, 
שהבולטים שבהם הם צדק חברתי, שוויון הזדמנויות, הגדרה עצמית 

 .)Higgins, 2016( של הלקוחות, סודיות וקולגיאליות כלפי עמיתים
בספרות קיימים מעט מאוד מחקרים אמפיריים העוסקים במחויבות 
למקצוע של עו"סים. המחקרים המעטים שעוסקים בתחום נערכו בעיקר 
בארצות־הברית, והם מנסים לשפוך אור על הגורמים התורמים למחויבות 
למקצוע בקרב עו"סים. גיפורדס )Giffords, 2009(, למשל, מצאה שני 
גורמים משמעותיים התורמים למחויבות למקצוע של עו"סים: גורם 
הגיל וגורם המגדר. באשר לגורם הגיל, נמצא כי עו"סים צעירים יותר 
)בגילם הכרונולוגי( נוטים להפגין מחויבות נמוכה יותר למקצועם 
לעומת עמיתיהם המבוגרים יותר. באשר למגדר, נמצא שגברים מפגינים 
רמת מחויבות גבוהה יותר למקצועם בהשוואה לנשים. על אף ששני 
הגורמים הללו נמצאו כתורמים באופן מובהק במחקרּ של גיפורדס 
)שם(, במחקרים אחרים לא נמצא קשר מובהק בינם לבין המחויבות 

 .)Barak, Nissly, & Levin, 2001( למקצוע
בשל החשיבות הרבה של איתור הגורמים למחויבות למקצוע בקרב 
עו"סים בתחילת דרכם, ומאחר שהספרות אינה מניבה ממצאים 
עקביים באשר למשתנה המגדר, השערת המחקר הראשונה עוסקת 
בנושא זה: בקרב עו"סים בתחילת דרכם, נשים תצגנה רמה גבוהה 
יותר של מחויבות למקצוע בהשוואה לגברים. משתנה הגיל לא נכלל 
בהשערה זו, משום שההנחה הייתה שבמדגם הנוכחי - שכלל עו"סים 
בשנתיים הראשונות לאחר סיום הכשרתם הפורמלית - לא תהיה 

שונּת רבה במשתנה הגיל. 

המגזר הארגוני 
במציאות הנוכחית במדינת ישראל, עו"סים עובדים בשלושה 
מגזרים ארגוניים: )א( ארגוני רווחה מהמגזר הציבורי - אשר פועלים 
ניהול ופיקוח ממשלתי והצלחתם מתוארת בעיקר  תחת מימון, 
)ב( ארגוני רווחה מהמגזר  במדדים של השגת מטרות חברתיות; 
העסקי־פרטי - אשר פועלים בעיקר בתחומי הִזקנה )חברות סיעוד, 
בתי הורים( ובריאות הנפש. מטרתם המוצהרת היא להפיק רווחים 
כספיים מההשקעה בתחומי הרווחה, וזוהי המוטיבציה העיקרית של 
)ג( ארגוני רווחה מהמגזר השלישי - שם כולל  בעלי העניין בהם; 
לארגונים ללא כוונות רווח ולארגוני החברה האזרחית. ארגונים אלו 

עוסקים בהספקת שירותים חברתיים שאינם מסופקים במסגרות 
אחרות ופועלים בעיקר בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות, המחקר, 

הדת והסנגור )גדרון, כץ ובר, 2000(.
לאור מגמת ההפרטה ההולכת וגואה בתחום השירותים החברתיים, 
נצפתה עלייה במספר המחקרים הבודקים את הקשר בין המגזר הארגוני 
לבין עמדות העבודה של המועסקים בהם. מחקרים אלו הראו כי למגזר 
הארגוני השפעה ניכרת על המחויבות למקצוע של עו"סים. אחד המחקרים 
העלה כי עו"סים המועסקים בארגוני המגזר השלישי נוטים להפגין 
מחויבות גבוהה יותר למקצועם בהשוואה לעמיתיהם המועסקים בארגוני 
 .)Coffey, Dugdill, & Tattersall, 2010( המגזר הפרטי והמגזר הציבורי
זאת, בין השאר, משום שהעובדים המועסקים בארגוני המגזר השלישי 
נוטים לחוש התאמה ערכית רבה יותר לארגונים המעסיקים אותם ולכן 

מוכנים להשקיע מאמצים רבים יותר בעבודתם.
לעומתם, עו"סים המועסקים בארגוני רווחה מהמגזר העסקי נוטים 
 Faller,( לדווח שפנו לעבוד בארגונים אלו רק בהיעדר ברירה אחרת
Grabarek, & Ortega, 2010(. באשר לעובדים במגזר הציבורי, מחקרים 
מלמדים כי אחד השיקולים המרכזיים בבחירה זו היא הנוחיות והאפשרות 
 Giffords,( ליהנות מעבודה קבועה, עם ביטחון תעסוקתי גבוה יחסית
2009(. ממצאים אלו מעידים כי המגזר הארגוני שהעו"סים מועסקים 

בו קשור לעמדות העבודה שלהם. 
במחקר זה, נתמקד במחויבות למקצוע בתחילת הדרך, ומכאן נגזרת 
ההשערה השנייה במחקר זה: יימצאו הבדלים במחויבותם של העו"סים 
למקצועם בהתאם למגזר שאליו משתייך הארגון שהם מועסקים בו, 
כך שעו"סים המועסקים בארגוני המגזר השלישי ידווחו על מחויבות 
גבוהה יותר למקצועם בהשוואה לעו"סים המועסקים בארגוני המגזר 

הציבורי והפרטי.

עמימות תפקיד
לעמימות התפקיד חלק משמעותי בתיאוריית התפקיד הקלאסית 
שפותחה על ידי כץ וקאהן )Katz & Kahn, 1978(. לפי תיאוריה זו, בכל 
ארגון ישנו מערך תפקידים הכולל ציפיות מסוימות מכל בעל תפקיד, 
ובמסגרתן מוגדרים התגמולים בגין התנהגויות מתאימות והסנקציות 

בתגובה להתנהגויות לא מקובלות. 
מצב של עמימות תפקיד מתקיים כאשר העובד אינו מבין במלואן 
את הציפיות ואת הדרישות ממנו בעת עבודתו, או כאשר הוא סבור 
 Nilsson( שקיימות ציפיות סותרות ממנו לגבי אופן ביצוע תפקידו בארגון
Duan, 2007 &(. מחקרים מלמדים כי עמימות התפקיד נפוצה במיוחד 
בתחילת עבודתו של העובד, כאשר הוא נמצא בשלבים הראשוניים 
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מן המחקר

של הבנת סדר העדיפויות שהוא צריך לפעול לפיו. מחקרים מגלים 
גם שניתן להפחית מעוצמת עמימות התפקיד באמצעות הדרכה ושיח 
 Wooten, Fakunmoju, Kim,( פתוח סביב האחריות הנלווית לתפקיד

.)& LeFevre, 2010
יישום התיאוריה לֶהקשר של מקצוע העבודה הסוציאלית מעיד על 
כך שכאשר עו"סים חדשים נקלטים בארגון, על המנהלים )הבכירים 
והזוטרים( להסביר להם את הציפיות מהם ולהגדיר את תפקידיהם 
בצורה מדויקת ככל האפשר )Rast, Axtell, & McGlynn, 2016(. עם זאת, 
בארגונים למתן שירותים חברתיים יש מאפיינים ייחודיים אינהרנטיים 
המעצימים את עמימות התפקיד, ביניהם עמימות במטרות העבודה, 
עמימות באשר לשיטות ההתערבות המועדפות במצבים מסוימים 
 .)Milner, Myers, & O'Byrne, 2015( וקושי למדוד את תוצאות העבודה
מכאן, נגזרת ההשערה השלישית: יימצא קשר שלילי בין עמימות 
התפקיד לבין המחויבות למקצוע של עו"סים בתחילת דרכם, כך שעובדים 
החווים עמימות תפקיד גבוהה יותר - יפגינו מחויבות נמוכה יותר 

למקצועם.

סגנונות התקשרות
בנוסף למשתנים האישיים והארגוניים שהוזכרו לעיל, ביקשנו במחקר 
זה להתייחס להשפעותיו האפשריות של משתנה אישיותי - סגנון 
ההתקשרות של האדם בבגרותו. בולבי )Bowlby, 1973( היה הראשון 
שטבע את המונח "התקשרות" )Attachment( בניסיון להסביר את טיב 
הקשר שבין התינוק להוריו. לפי בולבי, מערכת ההתקשרות היא מערכת 
התנהגותית מולדת, עם בסיס אבולוציוני, שנועדה להגן על התינוק 
בראשית חייו, בהיותו יצור חסר אונים שלא יוכל לשרוד ללא מעורבותן 

של הדמויות הטיפוליות בחייו.
שנים מספר לאחר פיתוח תיאוריית ההתקשרות המקורית, החלה 
להתפתח טיפולוגיה שהגדירה טיפוסים של תינוקות על פי סגנונות 
ההתקשרות שלהם. שלושת הטיפוסים המקוריים כונו: )א( הסגנון הבטוח; 
 Ainsworth, Blehar,( הסגנון החרד־אמביוולנטי )ב( הסגנון הנמנע; )ג(
 Bartholomew & Horowitz,( ברת'ולומיאו והורוביץ .)Waters, & Wall, 1978
1991( הוסיפו לשלושת סגנונות ההתקשרות הללו סגנון נוסף, ובכך יצרו 
טיפולוגיה של ארבעה סגנונות התקשרות, שבּ ייעשה שימוש במחקר זה.

ארבעת הסגנונות זוהו ככאלו המשפיעים על האדם גם בשנות בגרותו, 
לרבות בֶהקשר התעסוקתי )Hazan & Shaver, 1990(, ואלו הם: )א( סגנון 
התקשרות בטוח )Secure Attachment(: בעלי דפוס זה מאופיינים 
ברמת אוטונומיה גבוהה, והם חשים בנוח לקבל עזרה מאנשים אחרים 
בעת הצורך; )ב( סגנון התקשרות מוטרד )Preoccupied(: בעלי דפוס זה 
נוטים להיות תלותיים, לחפש אישורים וחיזוקים חיצוניים מסביבתם 
ולחפש אחר מילוי צורכיהם ביחסים הבינאישיים; )ג( סגנון התקשרות 
נמנע־משחרר )Avoidant-Dismissing(: בעלי דפוס זה מאופיינים בריחוק 
מאחרים ובפיתוח תפיסה עצמית חסינה מפני דחייה פוטנציאלית של 
אחרים; )ד( סגנון התקשרות נמנע־חרד )Avoidant-Fearful(: בעלי דפוס 
זה למדו לא לפנות לאחרים כמקור לביטחון, ולכן הם תופסים אנשים 

אחרים כלא־אכפתיים וחווים את עצמם כלא־נאהבים.
מושג ההתקשרות נחקר עד כה בעיקר בהתייחס להיבט הטיפולי־
קליני, תוך עיסוק בהשלכות האפשריות של סגנון ההתקשרות של 
 Bogaert &( האנשים על תפקודם הקוגניטיבי, הרגשי וההתנהגותי 
Sadava, 2002(. בֶהקשר התעסוקתי־מקצועי, לעומת זאת, נמצאו 

מעט פחות מחקרים. 
חזן ושייבר )Hazan & Shaver, 1990(, שערכו סדרת מחקרים בתחום, 
דיווחו על קשר מובהק בין סגנון ההתקשרות של האדם לבין מידת 
מעורבותו בעבודתו, כך שעובדים בעלי סגנון התקשרות בטוח נטו לדווח 
על רמה גבוהה של סיפוק ושל הצלחה בעבודתם; עובדים בעלי סגנון 
התקשרות מוטרד נטו להעדיף עבודה עם אנשים אחרים לעומת עבודה 
עצמאית; ועובדים בעלי סגנון התקשרות נמנע נטו לעבוד לבדם כדי 
להימנע מקשרים חברתיים. זאת ועוד, מחקרים נוספים מצאו שסגנונות 
ההתקשרות קשורים גם לביצועי עבודה שונים, כך שעובדים בעלי 

התקשרות בטוחה נוטים להפגין ביצועים משופרים, ואילו עובדים בעלי 
התקשרות נמנעת עשויים להיחשב לעובדים פחות טובים מהממוצע. 
באותם מחקרים, עלה כי המרכיב שעשוי ליצור את הדיפרנציאציה בין 
סגנונות ההתקשרות הוא המרכיב הפרו־סוציאלי, כך שככל שהתנהגותו 
של האדם פרו־סוציאלית יותר, כן ביצועי העבודה שלו נוטים להיות 

.)Mikulincer & Shaver, 2015( טובים יותר

בהתייחס לנקודת העניין של מחקר זה, קרי המחויבות למקצוע, 
קדושין והרקנס )Kadushin & Harkness, 2014( מצאו שביצועי העבודה 
של עו"סים קשורים למחויבות למקצוע, כך שככל שהמחויבות למקצוע 

גבוהה יותר, כך ביצועי העבודה טובים יותר )וגם ההפך הוא הנכון(. 
בהתאם לכך, במחקר זה, תיגזרנה שלוש השערות על אודות הקשר 
שבין סגנון ההתקשרות לבין המחויבות למקצוע. בחרנו להתמקד בשני 
הקטבים הקיצוניים של סגנונות ההתקשרות, כדי לבחון את היחס ביניהם 

לבין המחויבות למקצוע של עו"סים בתחילת הקריירה.
השערה 4א': עו"סים בעלי דפוס התקשרות בטוח יפגינו את הרמה 
הגבוהה ביותר של מחויבות למקצוע, בהשוואה לעו"סים המאופיינים 
בדפוסי התקשרות אחרים; השערה 4ב': עו"סים בעלי דפוס התקשרות 
נמנע־חרד יפגינו את הרמה הנמוכה ביותר של המחויבות למקצוע, 
בהשוואה לעו"סים המאופיינים בדפוסי התקשרות אחרים; השערה 
4ג': עו"סים בעלי דפוס התקשרות מוטרד ונמנע־משחרר יפגינו רמה 

ממוצעת של מחויבות למקצוע, ולא יימצא הבדל משמעותי ביניהם.

תיאור תהליך המחקר

המדגם 
המחקר כלל מדגם של עו"סים שסיימו את הכשרתם הפורמלית 
באקדמיה בשנתיים שקדמו לעריכת המחקר. שיטת הדגימה הייתה 
דגימת נוחות, שכן הפנייה הייתה לכל בוגרי בתי הספר לעבודה סוציאלית 
מהשנתיים האחרונות, כשהשאיפה הייתה להכליל את הממצאים על כלל 
אוכלוסיית העו"סים בתחילת דרכם המקצועית. טרם הפצת השאלונים, 
נעשתה פנייה לוועדת האתיקה של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 
באוניברסיטת חיפה, ומשהתקבל אישורּ של הוועדה – הופצו כ־450 
שאלונים מקוונים לכתובת הדוא"ל של המשתתפים הפוטנציאליים. 
164 שאלונים מלאים. משמע, שיעור  מתוך השאלונים הללו, הושבו 
ההיענות עמד על כ־36%, שהוא שיעור מתקבל על הדעת בהתחשב 

בעובדה שהשאלונים הועברו בדוא"ל ולא באופן פרונטלי. 
מן הנתונים עולה כי 78.7% מהמשיבים הן נשים והיתר גברים. יותר 
מ־50% מהמשיבים היו רווקים, ממצא שאינו מפתיע נוכח העובדה 
שהנתונים נאספו מעובדים צעירים יחסית. באשר למגזר שאליו משתייך 
64 מהמשיבים דיווחו שהם עובדים  הארגון שהמשיבים עובדים בו, 
בארגון המשתייך למגזר השלישי, 57 - בארגונים המשתייכים למגזר 

הציבורי, ו־43 - בארגונים המשתייכים למגזר הפרטי.

כלי המחקר
כלי המחקר היה שאלון עמדות סגור שהכיל 89 פריטים. חלקו הראשון 
כלל איסוף נתונים דמוגרפיים על משתתפי המחקר, ואילו חלקו השני 
כלל שאלונים כמותיים. טווח התשובות האפשריות נע על סולם שבין 
1 ל־7, כאשר 1 משמעו "מאוד לא מסכים" ו־7 מסמל "מסכים מאוד" 
)למעט בשאלון שעסק במחויבות למקצוע, שנע על סולם שבין 9-1(. 
כמה פריטים בשאלון נוסחו בצורה הפוכה, כדי להימנע מהכשל של 

תשובות אוטומטיות.
המחויבות למקצוע נמדדה באמצעות השאלון שפיתחו רוזבולט ופארל 
 (Rusbult & Farrell, 1983(. מהימנות השאלון במחקר זה עמדה על 

α=0.94. הציון הממוצע של המחויבות למקצוע במחקר זה היה גבוה 

יחסית ועמד על 6.33 )בסקאלה של 9-1; סטיית תקן=1.81(. פריט לדוגמה 
מתוך השאלון: "עד כמה אתה קשור למקצוע שלך?"
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עמימות התפקיד נמדדה באמצעות השאלון שפיתחו ריזו, האוס 
ולירצמן )Rizzo, House, & Lirtzman, 1970(. המהימנות של שאלון 
α=0.85. הציון הממוצע של  עמימות התפקיד עמדה במחקר זה על 
עמימות התפקיד היה ברמה בינונית ועמד על 3.39 )בסקאלה של 7-1; 
סטיית תקן=0.77(. פריט לדוגמה מתוך השאלון: "אני עובד עם מדיניות 

ונהלים סותרים".
סגנון ההתקשרות נבדק באמצעות סולם "התנסות במערכות יחסים 
 ,)Brennan, Clark, & Shaver, 1998( קרובות" של ברנן, קלארק ושייבר
 18( תוך חלוקה לשני ממדים עיקריים: ממד החרדה בהתקשרות 
פריטים( וממד ההימנעות בהתקשרות )18 פריטים(. לכל נבדק חושבו 
שני ציונים כלליים באמצעות חישוב הממוצע של הפריטים השייכים 
לכל ממד התקשרות, כך שככל שהציון הכולל היה גבוה יותר - כך 
קיימות יותר חרדה ויותר הימנעות. הציון הממוצע של מדד ההתקשרות 
הכללי במחקר זה היה בינוני-נמוך ועמד על 2.23 )בסקאלה של 7-1; 

סטיית תקן=1.05(.
המחקר בדק ארבעה סגנונות התקשרות על פי המודל של חזן ושייבר 
(Hazan & Shaver, 1990(, כאשר במחקר זה - הציון החציוני של ממד 

החרדה בהתקשרות עמד על Md=3.28 והציון החציוני של ממד ההימנעות 
בהתקשרות עמד על Md=2.83. בהתאם למדדים אלו, סגנון ההתקשרות 
הבטוח סווג ככזה הכולל ציון נמוך )ביחס לציון החציוני( הן בממד 
החרדה בהתקשרות והן בממד ההימנעות בהתקשרות. סגנון ההתקשרות 
המוטרד סווג ככזה הכולל ציון גבוה בממד החרדה וציון נמוך בממד 
ההימנעות. סגנון ההתקשרות הנמנע־משחרר סווג ככזה הכולל ציון נמוך 
בממד החרדה וציון גבוה בממד ההימנעות. לבסוף, סגנון ההתקשרות 
הנמנע־חרד סווג ככזה הכולל ציון גבוה )ביחס לציון החציוני( הן בממד 

החרדה בהתקשרות והן בממד ההימנעות.

הממצאים
כדי לבדוק את ההשערה הראשונה, לפיה המחויבות למקצוע בתחילת 
הדרך תהיה גבוהה יותר בקרב נשים, נערך מבחן t לשני מדגמים בלתי־

תלויים. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין גברים לנשים ברמת המחויבות 
למקצוע ].t)162(=)-0.34(, n.s[. אם כן, השערה 1 הופרכה.

יימצאו הבדלים ברמת  כדי לבדוק את ההשערה השנייה, לפיה 
המחויבות למקצוע של העו"סים בהתאם למגזר שהם מועסקים בו, 
חושב מבחן שונות חד־גורמית )One-Way ANOVA( ונמצא הבדל מובהק 
בין הקבוצות ]F)2,161)=6.00, p<0.01[, כפי שניתן לראות בלוח 1. כדי 
 ,Scheffe לבחון את מקורם של הבדלים אלו, ערכנו מבחן המשך מסוג
שבו עלה כי המחויבות למקצוע של העו"סים המועסקים בארגוני 
המגזר הפרטי )M=5.55, SD=1.97( הייתה נמוכה יותר במובהק מזו של 
העו"סים המועסקים בארגוני המגזר הציבורי )M=6.51, SD=1.68( ומזו 
של העו"סים המועסקים בארגוני המגזר השלישי )M=6.7, SD=1.67(. עם 
זאת, לא נמצאו הבדלים במחויבות למקצוע של העו"סים המועסקים 
בארגוני המגזר הציבורי לעומת זו של העו"סים המועסקים בארגוני 

המגזר השלישי. מכאן, שהשערה 2 אוששה חלקית.

 לוח 1: מבחן ANOVA לבחינת ההבדלים ברמת המחויבות 
למקצוע בהתאם למגזר שאליו משתייך הארגון שבו העובדים 

הסוציאליים מועסקים.

 המגזר אליו משתייך 
הארגון שבו מועסק העובד

NMSDF

435.551.97המגזר הפרטי

6.00**
576.511.68המגזר הציבורי

646.701.67המגזר השלישי

1646.331.81סה"כ

** p<0.01

לוח 2 מתאר את המתאמים בין המשתנים הרציפים במחקר. על סמך 
מטריצת הקורלציות, ניתן לראות כי קיים קשר שלילי בינוני בין עמימות 
 ,]rp=)-0.39(, p<0.05[ התפקיד של המשתתפים לבין מחויבותם למקצוע
כך שככל שהעמימות הנחווית בתפקיד עולה, כך מחויבותם למקצוע 

יורדת. אם כן, השערה 3 אוששה.

.)N=164( לוח 2: מטריצת קורלציות בין משתני המחקר

מחויבות
למקצוע

עמימות
תפקיד

ממד החרדה 
בהתקשרות

----*(0.39-(עמימות תפקיד

--*0.000.18ממד החרדה בהתקשרות

*0.19*0.34(0.15-(ממד ההימנעות בהתקשרות

*p<0.05

לוח 3 עוסק בקבוצת ההשערות 4, ומציג את ההבדלים במחויבות 
למקצוע על סמך סגנון ההתקשרות של העו"סים. כדי לבדוק השערה 
זו, ערכנו מבחן שונות חד־גורמי )One-Way ANOVA(. המודל יצא לא 
4א',  מובהק ].F)3,160)=0.88, n.s[, נתון שמעיד על הפרכות השערה 
4ב' ו־4ג', שכן ממילא לא נמצאו הבדלים במחויבות למקצוע על סמך 

סגנונות ההתקשרות.

לוח 3: מבחן ANOVA לבחינת ההבדלים ברמת המחויבות למקצוע 
בהתאם לסגנון ההתקשרות.

ערך Fסטיית תקןממוצעמדגםסגנון ההתקשרות

Fearful - 505.991.75נמנע־חרד

0.88 Secure - 526.451.85בטוח

Dismissing - 366.451.91נמנע־משחרר

Preoccupied - 266.581.70מוטרד

** p<0.01

ניתוחים נוספים
כאמור לעיל, השערה 3 אוששה, ונמצא קשר שלילי בעוצמה בינונית בין 
עמימות התפקיד המדווחת של העו"סים לבין רמת מחויבותם למקצוע. 
כדי להעמיק את הניתוח, החלטנו לבחון את הקשר שבין עמימות התפקיד 
לבין המחויבות למקצוע, לפי ארבעת סגנונות ההתקשרות במחקר זה.

לוח 4: מתאמי פירסון לבדיקת הקשר בין עמימות תפקיד לבין מחויבות 
למקצוע, בחלוקה לפי ארבעת סגנונות ההתקשרות בבגרות.

סגנון התקשרות בבגרות

נמנע־חרד
)N=50)

בטוח
)N=52)

נמנע־משחרר
)N=36)

מוטרד
)N=26)

מחויבות למקצוע

(0.23-(**(0.6-(**(0.37-((0.28-(עמימות תפקיד

** p<0.01

בלוח 4 לעיל, ניתן לראות כי רק בקרב שני סגנונות התקשרות מתוך 
הארבעה )סגנון ההתקשרות הבטוח וסגנון ההתקשרות הנמנע־משחרר(, 
נמצאו קשרים מובהקים בין עמימות התפקיד לבין המחויבות למקצוע. 
כך, בקרב בעלי סגנון ההתקשרות הבטוח, נמצא קשר שלילי בעוצמה 
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מן המחקר

בינונית ]rp=)-0.37(, p<0.01[, ואילו בקרב בעלי סגנון ההתקשרות הנמנע־
משחרר, נמצא קשר שלילי בעוצמה חזקה ]rp=)-0.6(, p<0.01[. לעומת 
זאת, בקרב משתתפי המחקר המאופיינים בשני סגנונות ההתקשרות 
האחרים )נמנע־חרד ומוטרד( לא נמצאו קשרים מובהקים בין עמימות 
התפקיד לבין המחויבות למקצוע, כך שייתכן שהקורלציה בין עמימות 
התפקיד לבין המחויבות למקצוע שנמצאה בקרב כלל המדגם נבעה 
מהקשרים בקרב שני תת־המדגמים של בעלי סגנון ההתקשרות הנמנע־

משחרר והבטוח בלבד.
ניתוח נוסף שבוצע היה חישוב רגרסיה היררכית לניבוי המחויבות 
למקצוע. לשם כך, יצרנו שלושה מודלים: האחד כלל משתנים אישיים 
ומשתנים ארגוניים בלבד; השני כלל משתנים אישיים, משתני עמדות 
ומשתנים אישיותיים; והשלישי כלל את כל ארבע קבוצות המשתנים 
כמפורט לעיל. שלושת המודלים נמצאו מובהקים, כשעמימות התפקיד 
והמגזר אליו משתייך הארגון בו מועסק העובד הסוציאלי ניבאו באופן 
מובהק את המחויבות למקצוע בכל המודלים שחושבו. פירוט המודלים 

מופיע בלוח 5 להלן.

לוח 5: רגרסיה היררכית לניבוי המחויבות למקצוע העבודה הסוציאלית 
בתחילת הדרך על סמך משתנים אישיים, משתנים ארגוניים, משתנה 

.)N=164( עמדות ומשתנים אישיותיים

מודל 1המשתנים
B )t(

מודל 2
B )t(

מודל 3
B )t(

משתנים אישיים:

**)3.19-( 0.22-**)2.96-( 0.21-**)3.19-( 0.23-שנות ותק במקצוע

(1.66( 0.12*(2.17( 0.15*(2.36( 0.17עבודה בתחום אידיאלי

)0.34-( 0.02-)0.07-( 0.01-)0.13-( 0.01-גיל הנבדק

משתנים ארגוניים:

שנות ותק בארגון 
הנוכחי

0.09 )0.84)0.09 )0.84)

המגזר אליו משתייך 
מקום העבודה

0.26 )3.58)***0.23 )3.39)**

)1.19-( 0.08-)1.06-( 0.08-קבלת הדרכה בארגון

משתני עמדות:

***)5.44-( 0.37-***)5.18-( 0.37-עמימות תפקיד

משתנים אישיותיים:

ממד החרדה 
בהתקשרות

0.05 )0.62)0.06 )0.79)

ממד ההימנעות 
בהתקשרות

-0.01 )-0.08(0.00 )-0.001(

R20.150.210.25

Adjusted R20.130.20.23

F9.44***14.55***17.37***

***p < 0.001;  **p < 0.01;  *p < 0.05

דיון
למחקר זה היו שתי מטרות עיקריות: האחת, פיתוח תיאורטי של מושג 
המחויבות למקצוע בקרב עו"סים בתחילת דרכם המקצועית; השנייה, 
בחינת הגורמים התורמים לה. ההתמקדות במחקר זה הייתה במחויבות 
למקצוע בשנתיים הראשונות לעבודה בשדה העבודה הסוציאלית, שכן 
מן המחקר הקיים בתחום עולה כי מדובר בתקופה קריטית להתפתחותו 
המקצועית של העובד, ובצורה עקיפה - אך לא פחות חשובה - גם 

לאיכות עבודתו לטובת לקוחותיו )פרוינד ואח', 2012(.

נשים  לבין  גברים  בין  הבדלים  שאין  מעידים  המחקר  ממצאי 
ברמת המחויבות למקצוע. ממצא זה עקבי עם ממצאים ממחקרים 
קודמים )Giffords, 2003(, שאף הם לא מצאו הבדלים מגדריים ברמת 
המחויבות למקצוע של עו"סים. עם זאת, בספרות המחקרית עדיין 
קיימות אינדיקציות מסוימות להבדלים מגדריים במחויבות למקצוע 
1987(, ולכן לא ברור עדיין מהו אופיו המדויק של  )אברבנאל־כנעני, 
משתנה המגדר. בהקשר זה, יש לציין שרצוי להתייחס בזהירות רבה 
לממצא שלפיו לא קיימים הבדלים מגדריים במחויבות למקצוע, שכן 
במדגם הנוכחי – כמו גם במקצוע העבודה הסוציאלית באופן כללי - 
החלוקה בין גברים לבין נשים איננה פרופורציונלית ויש בו ייצוג רב 

.)Freund et al., 2013( יותר לנשים
ממצאים נוספים מעידים כי המחויבות למקצוע של העו"סים המועסקים 
במגזר הפרטי נמוכה יותר מזו של המועסקים במגזר הציבורי ובמגזר 
השלישי. ממצאים אלו מתיישבים היטב עם ממצאים ממחקרים קודמים 
(Jayaratne & Faller, 2009(, שאף הם מצאו כי המחויבות למקצוע בקרב 

עו"סים במגזר הפרטי נוטה להיות נמוכה יותר בהשוואה למחויבות 
בקרב מועסקים בשני המגזרים האחרים. 

ההסברים האפשריים למגמה זו נעוצים הן באופי עבודתם של העו"סים 
המועסקים במגזר הפרטי והן בצורת העסקתם. ייתכן שבעקבות תהליך 
 Freund,( ההפרטה, המתקיים ביתר שאת בתחום השירותים החברתיים
2005(, תפקידיהם של העו"סים בארגוני המגזר הפרטי החלו לקבל 
אופי של שיווק ושל מכירה, במטרה להגדיל את היקף הלקוחות הנהנים 
משירותיו של הארגון, או שהעו"סים מבצעים תפקידים שאינם אינהרנטיים 
למקצוע העבודה הסוציאלית, כגון סידורים אדמיניסטרטיביים. תפקידים 
אלו נפוצים למדי בסוכנויות פרטיות, כגון חברות סיעוד, בתי הורים או 

דיורים מוגנים לנפגעי נפש )ורנר והוזמי, 2015(. 
הסבר נוסף טמון באופן העסקתם של העו"סים במגזר הפרטי, שלרוב 
אינם נהנים מתנאי העבודה המוצעים בארגוני המגזר הציבורי ואינם 
חשים את החיבור הרגשי לארגוניהם כעמיתיהם המועסקים בארגוני 
המגזר השלישי )Giffords, 2009(. משמעות הדבר היא שהעו"סים בארגוני 
המגזר הפרטי בעידן ההפרטה הגואה נפגעים פעמיים: פעם אחת 
משום שאינם זכאים להטבות האופייניות לעובדי מדינה )עובדי המגזר 
הציבורי־ממשלתי־מוניציפלי(, ופעם שנייה מפני שאינם חשים שייכות 
רגשית לארגוניהם. טיעון רדיקלי יותר אף גורס שהעו"סים הפונים 
 Faller( לעבוד בארגוני המגזר הפרטי עושים כן רק משום חוסר ברירה

.)et al., 2010
השאלה שעדיין נותרה ללא מענה היא זו: מדוע לא נמצאו הבדלים 
במחויבות למקצוע של העו"סים מהמגזר הציבורי לעומת זו של העו"סים 
מהמגזר השלישי? ובכן, ייתכן שגם כאן, תהליך ההפרטה משפיע בצורה 
שלילית על מחויבותם למקצוע של העו"סים המועסקים בארגוני המגזר 
השלישי, שכן הפרטת שירותי הרווחה לא כללה רק את העברת האחריות 
להספקת השירותים החברתיים אל ארגוני המגזר הפרטי, אלא גם )ואף 
יותר( אל ארגוני המגזר השלישי )Freund, 2005(. דוגמה לכך אפשר 
למצוא בשירותי האומנה שהועברו לטיפול ארגוני המגזר השלישי, דוגמת 
עמותת מ.ט.ב. מחקרים מעידים כי לאחר העברת האחריות הביצועית על 
תחום מסוים, הפיקוח על אותו תחום אמור אמנם להיות בידי סוכנויות 
הממשל הארצי והמקומי, אולם בפועל הוא קיים רק באופן חלקי ובלתי 
עקבי )בניש, 2012(. כתוצאה מכך, עו"סים במגזר השלישי עלולים לחוש 
שהם נתונים בלחצים רבים או שהם חייבים לפעול על סמך פרוטוקול 
התערבות מוגדר וקשיח שמוכתב על ידי הגורם המפקח. הנה כי כן, 
אלו בדיוק הגורמים הפוגמים במחויבות למקצוע של העו"סים במגזר 
הציבורי )Coffey et al., 2010(. ייתכן שבשל הדמיון ההולך וגדל בין 
הפרקטיקות הנפוצות של שני מגזרי העבודה הללו, ההבדלים במחויבות 

למקצוע של העובדים באותם מגזרים הולכים ומיטשטשים.
ממצא מעניין נוסף עלה בהקשר לעמימות התפקיד. עמימות התפקיד 
נמצאה כקשורה באופן שלילי למחויבות למקצוע של העו"סים בתחילת 
הקריירה, כך שככל שעמימות התפקיד הייתה נמוכה יותר, כך המחויבות 
למקצוע הייתה גבוהה יותר. אם נהפוך את סדרם של המושגים הללו, 
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נגלה שכאשר התפקיד ברור יותר ונהיר יותר לעובד הסוציאלי החדש, כך 
מחויבותו למקצועו עולה. ממצא זה אינו מפתיע אמנם, אולם הוא טומן 
בחובו משמעות רחבה, שכן הוא מלמד על החשיבות הרבה של תהליך 
קבלתו של העובד הסוציאלי החדש לארגון ולמקצוע שבחר. תימוכין 
לטענה זו נמצא במחקרים של ווטן ואח' )Wooten et al., 2010( ושל 
שמידט ואח' )Schmidt, Roesler, Kusserow, & Rau, 2014( שהדגישו 
את חשיבות ההדרכה והליווי של עובדים סוציאליים בתחילת הקריירה 

שלהם בארגונים לשירותים חברתיים.
עמימות  שבין  לקשר  בהתייחס 
התפקיד לבין המחויבות למקצוע על 
השונים,  ההתקשרות  סגנונות  סמך 
ממצאי המחקר מעידים שמתוך ארבעת 
סגנונות ההתקשרות, רק בשניים מהם 
התקיים הקשר שבין עמימות התפקיד 
למחויבות למקצוע. כך, רק בקרב העו"סים 
המאופיינים בסגנונות ההתקשרות "בטוח" 
ו"נמנע־משחרר" נמצא קשר שלילי בין שני 
המשתנים. בקרב שני סגנונות ההתקשרות 
ו"מוטרד"(, לא  )"נמנע־חרד"  הנותרים 

נמצא קשר מובהק. 
ההסבר האפשרי לממצא זה הוא שבעלי 
סגנון ההתקשרות הבטוח עלולים לחוש 
זוכים  אינם  הם  כאשר  נוחות  חוסר 
וכשמעמדם  ברורה  תפקיד  להגדרת 
אינו ברור בעיניהם. תחושה זו מובילה 
לירידה במחויבותם למקצוע. לעומת 
סגנון  בעלי  אודות  על  זאת, הממצא 
ההתקשרות הנמנע־משחרר מפתיע למדי, 
משום שניתן היה לצפות דווקא את ההפך: 
שבשל העובדה שבעלי סגנון התקשרות 
זה ממילא מטילים ספק בכוונותיו של 
הזולת, הם לא יחושו תחושה שונה מהרגיל 
כאשר הציפיות של האחרים מהם אינן 
 .)Bogaert & Sadava, 2002( ברורות להם
מומלץ לבדוק את ההסברים לממצאים 
אלו באמצעות שחזור המחקר תוך הגדלת 

המדגם, שכן במחקר זה, רק 36 נבדקים 
היו בעלי סגנון התקשרות נמנע־משחרר )22% 

מכלל המדגם(.
מפתיע במיוחד הוא הממצא לפיו לא היו הבדלים ברמת המחויבות 
למקצוע על סמך סגנונות ההתקשרות של הנבדקים. ייתכן שאחד 
ההסברים לממצא זה הוא שהמחויבות למקצוע נקבעת אצל העו"סים 
ללא קשר לסגנון ההתקשרות שלהם, אלא על סמך משתנים אחרים 
)כגון: שביעות רצון מלימודי העבודה הסוציאלית, מידת ההתאמה בין 
ערכיו האישיים של העובד לבין ערכי המקצוע, וכן הלאה(. ייתכן גם 
שהמחויבות למקצוע טיפולי כמו עבודה סוציאלית נשענת על ערכים 
אישיים ועל אתיקה מקצועית, מה שחוצה את גבולותיהם של סגנונות 
ההתקשרות השונים. ניתן יהיה להפיק תועלת רבה משחזור המחקר 

בקרב אוכלוסיות אחרות, שאינן בהכרח של עו"סים.
ממצא מעניין נוסף שעלה מתוך הסטטיסטיקה התיאורית של המדגם 
הוא שעו"סים רבים יחסית )112 במספר, 68% מכלל המדגם( אופיינו 
בסגנון התקשרות שאיננו בטוח )סגנון התקשרות נמנע־חרד, נמנע־
משחרר, מוטרד(. מתוך כך, ובמגבלות המחקר, נשאלת השאלה: האם 
העבודה הסוציאלית היא פרופסיה המושכת אליה מועמדים בעלי 
סגנון התקשרות לא בטוח, שייתכן שהם מבקשים לכפר על חוויות 
 )Buchbinder, 2007( קשות מעברם באמצעות סיוע לאחרים? בוכבינדר
התייחס לסוגיה זו ומצא שרבים מהפונים למקצוע העבודה הסוציאלית 
50%( מגיעים ממשפחות שחוו קשיים ודיספונקציות במהלך  )מעל 

חייהן, וסביר להניח שלפחות חלקם מאופיינים בסגנון התקשרות לא 
בטוח. ייתכן שהשאיפה של חלק מהעו"סים היא לתקן את חוויותיהם 
מן העבר דרך ההשתלבות במקצוע. זהו ממצא מסקרן, שיכול לשפוך 
אור על אופיים ועל כוונותיהם של הפונים לעסוק במקצועות טיפוליים 

בכלל, ובעבודה סוציאלית בפרט.
לבסוף, חישבנו כמה מודלי רגרסיה היררכית, ובבחינה אינטגרטיבית 
של מודלים אלו עלה כי המשתנים שהתגלו כמנבאים באופן שיטתי 
היו אלה: )א( עמימות תפקיד; )ב( המגזר שאליו משתייך ארגונו של 
העובד. כך, כאשר עמימות התפקיד הנתפשת 
של העובד הסוציאלי בתחילת דרכו היא 
נמוכה, וכאשר העובד מועסק בארגוני 
השלישי  המגזר  או  הציבורי  המגזר 
)אך לא בארגוני המגזר הפרטי(, אזי 
ממצאים  גוברת.  למקצוע  מחויבותו 
אלו משחזרים את הממצאים שהוזכרו 
המחקר,  להשערות  בהתייחס  לעיל 
נוכל לבנות  ייתכן שבהמשך,  ולפיכך 
באמצעותם פרופיל של עובד סוציאלי 

המחויב למקצועו.

השלכות פרקטיות
למחקר זה כמה השלכות פרקטיות. 
אחת הבולטות שבהן מעידה על החשיבות 
הרבה של הפגת עמימות התפקיד בעיני 
העו"סים בתחילת דרכם. מן המחקר 
לעובדים  לסייע  שיש  עולה  הנוכחי 
ברורה,  תפקידים  חלוקת  באמצעות 
סדנאות לניהול זמן אפקטיבי בעבודה וכן 
פיתוח יכולות הערכה עצמיות וארגוניות. 
הפגת עמימות התפקיד תוכל לסייע 
כראוי  תפקידם  את  לבצע  לעובדים 

ולממש את ייעודם המקצועי.
הנובעת  נוספת  פרקטית  השלכה 
להפחתת  מתייחסת  זה  ממחקר 
למקצוע  האופיינית  הביורוקרטיה 
למרות  שכן  הסוציאלית,  העבודה 
חשיבותּ הארגונית־אדמיניסטרטיבית, 
יש לה חסרונות ברמת הפרט. כאשר הביורוקרטיה היא עיקר תפקידו 
של העובד הסוציאלי, בעיקר בתחילת עבודתו, הוא עשוי לחוש שהיא 
מבחינתו חרב פיפיות )Feeney, 2012(. הספרות מזהה תופעה זו בשם 
Red Tape: קיומם של חוקים וכללים נוקשים המכווינים את פעולות 
הארגון ואת פעולותיהם של עובדיו, ובו בזמן גורמים לעובדים לחוש 
שהם כבולים; שקבלת ההחלטות בארגון אינה נתונה בידיהם אלא 
בידי הממונים, שאותם הם לא תמיד מכירים באופן אישי. תופעה 
זו נתפשת כאופיינית בעיקר בארגוני המגזר הציבורי, אולם בשנים 
האחרונות - גם ארגונים מהמגזר העסקי ומהמגזר השלישי החלו 

ללקות בה )בניש, 2012(.
לסיכום, כדי להגביר את המחויבות למקצוע של עו"סים בתחילת 
הקריירה שלהם, על המנהלים, על המדריכים ועל העובדים הוותיקים יותר 
בארגון לסייע להם באמצעות הגברת בהירות התפקיד, חלוקת תפקידים 
ברורה, ליווי פורמלי ובלתי־פורמלי בצעדים הראשוניים במקצוע, וכן 
הצעת הדרכה מקצועית ואישית - אם בשנתיים הראשונות לתפקידם 
בשדה ואם בהמשך, לפי הצורך - כאשר עולה החשש שתפקודו של 
העובד ייפגם בשל תחושות של עמימות או של עומס עבודה מוגבר. 
יש להניח שכאשר העובד יזכה ליחס הולם מהקולגות שלו - מחויבותו 
למקצוע תגדל, ואפשר גם להניח שמחויבותו לארגון תגבר. מדובר, אם 

כן, ברווח כפול מנקודת מבטם של הארגון ושל מנהליו.

 כאשר התפקיד 

 ברור יותר ונהיר יותר 

 לעובד הסוציאלי החדש, 

 כך מחויבותו למקצועו 

 עולה. ממצא זה אינו 

 מפתיע אמנם, אולם הוא 

 טומן בחובו משמעות 

 רחבה, שכן הוא מלמד 

 על החשיבות הרבה של 

תהליך קבלתו של העובד 
הסוציאלי החדש לארגון 

ולמקצוע שבחר
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מן המחקר

מגבלות המחקר
שאלון המחקר כלל שאלוני עמדות, שהנתונים שהתקבלו מהם התבססו 

על דיווחיהם העצמיים הסובייקטיביים של הנבדקים. 
בספרות, עמדות העובדים אכן נוטות להיבדק באמצעות שאלוני עמדות 
וכך עשינו גם במחקר זה, אולם חשוב להיות מודעים לכך שעמדותיהם 
של הנבדקים עלולות להיות מושפעות ממשתנים כמו הטיה רגשית 
או רצייה חברתית. משתנים אלו עלולים להשפיע על ממצאי המחקר 

ולהטות אותם במידה מסוימת. 
כמו כן, שיעור ההיענות של משתתפי המחקר עמד על 36% בלבד. עם 
זאת, מדובר בשאלון מחקר שרובו ככולו הועבר דרך רשת האינטרנט, 
לכתובות הדואר האלקטרוני של משתתפי המחקר; כלומר, לא באופן 
450 שנשלחו - הם כמות יפה  164 שאלונים מלאים מתוך  פרונטלי. 
לשאלונים מקוונים. לפיכך, נראה כי ניתן להסתמך על ממצאי המחקר.
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הקדמה
בשנות עבודתנו במרכז החוסן של המועצה האזורית שדות נגב 
הפעלנו מגוון תכניות לפיתוח חוסן בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות: 
ילדים, בני נוער, מבוגרים, נשים, קשישים, בעלי תפקידים, קהילות 
ועוד. במשך שנים מספר הכנסנו למטרות העבודה השנתיות את הנושא 
"פיתוח חוסן משפחתי" והפעלנו תכניות דיאדיות, המכוונות להורה 
וילדו - אולם אלה לא נתנו מענה לצורך בפיתוח חוסן ברמת כל חברי 
המשפחה. התכנית המתוארת להלן, שפותחה בשיתוף צוות המרכז 1, 

נוצרה עבור התא המשפחתי כמכלול. 
מרכז החוסן של המועצה האזורית שדות נגב הוא אחד מחמישה 
מרכזים - בשדרות ובמועצות האזוריות בעוטף עזה - שהוקמו על ידי 
ממשלת ישראל 2 כדי לתת מענה לצורכי התושבים על רקע המצב 
הביטחוני. המרכזים בנויים על פי מודל הכולל שלושה תחומי פעולה: 

1. טיפול בנפגעי חרדה על ציר הזמן
2. היערכות לחירום

3. חוסן קהילתי
מרכזי החוסן הם עוגן מרכזי בבניית המענים להתמודדות עם האתגרים 
העומדים בפני התושבים, כפרטים וכקהילות, על רקע המצב הביטחוני 
הרעוע מזה למעלה מעשור )"שגרת חירום"(. שגרת החירום המתמשכת 
הפכה את האוכלוסייה בעוטף לפגיעה בכל מרקם החיים שלה. כפי 
שיפורט בהמשך, במחקרים שנערכו מדווחות ירידה בחוסן הנפשי 
ובתחושת הביטחון האישי ופגיעה בחוסנו של התא המשפחתי )בין בני 
זוג, בין הורים לילדיהם ועוד(. עם זאת, תואר כי לכידות משפחתית 
ומשחקיות )אלמנטים של ביטוי חופשי, דמיון, יצירתיות, הנאה וסקרנות( 
מסייעים לקידום החוסן. ייחודיותה של תכנית ההתערבות המתוארת 

נעוצה במידה רבה בשילוב של גורמים מסייעים אלה.

רקע תיאורטי ורציונל
במחקרים שונים, שנעשו בקרב ילדים שנחשפו למצבי מלחמה 
ממושכת או למעשי טרור, נמצאו השפעות ארוכות טווח של מצבים 

אסנת חזן - עו"ס, פסיכותרפיסטית, מטפלת משפחתית ודיאדית; מלי   1
כיאט - מטפלת באמנות בשילוב EMDR; מירה שטהל וגילת שטראוס - 

מטפלות בפסיכודרמה.
החלטת ממשלה מס' 746 מיום 27.11.2006.  2

ליאורה אלפרן, לבנת בירבנאום

 "משחקים אותה": 
פיתוח חוסן משפחתי 
באמצעות משחקיות 

)playfulness)

leora@sdotnegev.org.il .ליאורה אלפרן - עו"ס, מנהלת מרכז חוסן שדות נגב

livnat669@gmail.com .לבנת בירנבאום - מטפלת באמנות במרכז חוסן שדות נגב

 Dybdahl, 2001;( והגופנית  הנפשית  ובריאותם  רווחתם  על   אלה 

 Feldman & Vengrober, 2011; Fremont, 2004; Joshi & O’Donnell, 2003; 
 Pine, Costello & Masten, 2005; Slone & Mann 2016; Thabet, 
Karim & Vostanis, 2006(. נמצאו גם השפעות על אופן המשחק שלהם, 

כולל ירידה ניכרת ביכולתם לשחק. תואר מצב של משחק פוסט־טראומטי, 
שהוא נוקשה וחזרתי - עם קושי גדול להפיק הנאה, קושי להתמודד עם 
היצירתיות והמתח שמשחק עשוי לזמן וקושי לעמוד בחוקי המשחק. 
פעמים רבות נעשה המשחק מבולבל והם התקשו לווסת את עצמם 

.)Cohen, Chazan, Lerner & Maimon, 2010)

חשיבותו הרבה של המשחק והשפעותיו ניכרות בהיבטים קוגניטיביים, 
 Ginsburg, 2007; Singer & Singer, 2006;( חברתיים ורגשיים רבים
Vygotsky, 1966(. בין היתר, המשחק מסייע לילד לפתח באופן הדרגתי 

את היכולת להבחין בין חווייתו הסובייקטיבית לחוויית האחר; יכולת 
שנקשרת על ידי פונגי וטארג'ט )2003( בחוסן. בהקשר זה, יתרונו של 
 Alvarez( המשחק רב: הוא עשוי לעודד ילד להתנסות בתחושת שליטה
Phillips, 1998 &( ולסייע בעיבוד אירועים טראומטיים ורגשות הנלווים 

להם כדוגמת דיכאון וחרדה )Schonfeld, 2011(. המשחק גם מאפשר 
מרחב ליצירת משמעויות נוספות בדרכים שונות ותורם להתמודדות 
 Cohen,( עם אירועים טראומטיים על־ידי בניית נרטיב טראומה קוהרנטי
 Chazan, Lerner & Maimon, 2010; Hafstad, Gil-Rivas, Kilmer & Raeder

 .)2010; Wigren, 1994

אך בעיקרו, המשחק משמש בסיס משמעותי לאינטראקציה מרכזית 
 Fonagy, Gergely & Jurist,( וחשובה בקשר שבין ההורה והילד מיום לידתו
2002( ובעזרתו ההורה מתווך לילד את המציאות. למעשה, יהיה מדויק 

 Panksepp,) playfulnessלומר כי הבסיס ללמידה חברתית מתפתח כ־
.)2009

בהיבט ההתפתחותי, ה־playfulness נחשב למאפיין אינדיבידואלי 
בין־אישיות  באינטראקציות  והן  במשחקים  הן  המתבטא  יציב, 
בהתנהגויות  מתבטא   playfulnessה־  .)Lieberman, 1977( אחרות 
 גופניות, קוגניטיביות וחברתיות ספונטניות המבטאות שמחה, הומור, 

סקרנות, דמיון, יצירתיות ועוד. אלו משמשות ערוצי תקשורת בצורות 
וגורמות לתגובה  בין התינוק לאם  ביותר של דיאלוג  המוקדמות 
 רגשית מידית. תואר כי ה־playfulness ההורי מפחית עוצמה רגשית, 

חיובי  רגש  מגביר   - מכך  חשוב  פחות  ולא  שלילי,  רגש   מצמצם 

היקף  את  כמרחיבים  נמצאו  חיוביים  רגשות   .)Schore,  2003)

 המשאבים האינטלקטואליים, הפיזיים והחברתיים, אשר מגבירים את 

 Folkman &( יכולת ההסתגלות והתמודדות עם אירועים טראומטיים
.)Moskowitz, 2000; Fredrickson, 2000

לדברי פונגי וטארג'ט (2003(, ליכולת התיווך של ההורים יש חשיבות 
עליונה בהגנה על הילדים מפני ההשפעות המזיקות של אירועים 
טראומטיים. הורים מתווכים יכולים לווסת טוב יותר את רגשותיהם 
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ומשום כך גם לעזור טוב יותר לילדיהם לחשוב ולהתמודד עם החוויות 
הטראומטיות שלהם ועם מצבם הם. יכולת זו מאפשרת להם להרגיע 
את הילדים ולתמוך בהם בעתות לחץ )Cohen, 2009(. כמו כן, הוכח 
כי ילדים שחוו טיפול רגיש שכזה פיתחו מערכות נוירולוגיות ויכולות 
Braungart-( רפלקטיביות הפועלות ביעילות בוויסות עוררות רגשית

 .(Rieker, Garwood, Powers & Wang, 2001; Fonagy and Target, 2003
(Garbarino, 2001( מרחיב ומייחס חשיבות רבה למשפחה  גרבארינו 
במתן ההקשר הרגשי לצורך העיבוד הרגשי, הקוגניטיבי והערכי הדרוש 

לילדים לצורך הפקת המשמעות של החוויות שחוו. 
 )Freud & Burlingham, 1943( כבר בשנת 1943 הניחו פרויד וברלינגהם
את היסודות להמשגת קשרי המשפחה כגורם חוסן עבור ילדים בעת 
טראומה המונית. מאז, גברה ההכרה בחשיבותם של הקשרים האנושיים 
בהתמודדות עם לחץ, כהגנה מפני טראומה מאוחרת יותר וכאמצעי 
להחלמה לאחר מכן. וולש )1998( קבעה שהמונח "כושר התאוששות 
משפחתי" מתייחס לתהליכי התמודדות והסתגלות במשפחה כיחידת 
תפקוד. היא שילבה וארגנה ידע וזוויות ראייה לגבי רכיבים מוכרים 

בתוך מסגרת מושגית המורכבת משלושה תחומים: 
מערכות של אמונות: א( הבנת הקושי: ערכי חיברות, תחושת לכידות, 
הערכת המשבר, מצוקה והחלמה; ב( השקפה חיובית: יוזמה פעילה והתמדה, 
אומץ, השקפה אופטימית, מיקוד בכוחות ובפוטנציאל, השתלטות על 
מה שאפשר; ג( נשגבות ורוחניות: ערכים מהותיים. רוחניות - אמונה, 
טקסים כנסייתיים ופולחנים; טרנספורמציה - למידה וצמיחה מהקושי. 
 דפוסים ארגוניים: א( גמישות - יכולת שינוי, המאוזנת על ידי יציבות; 

מנהיגות  הפרט,  לצורכי  כבוד  הדדית,  תמיכה   - מחוברות  ב( 
מופרעים;  כשהיחסים  פיוס  מחדש,  להתחברות  חתירה   חזקה, 

ג( מקורות חברתיים וכלכליים - תמיכת משפחה מורחבת ותמיכה 
חברתית, רשתות קהילתיות, בניית ביטחון כספי.

תהליכי תקשורת: א( בהירות - מסרים בהירים, עקביים, הבהרת מצב 
מעורפל; ב( ביטוי רגשי פתוח - שיתוף בטווח של רגשות, אמפתיה 
הדדית, הומור; ג( פתרון בעיות בשיתוף פעולה - סיעור מוחות יצירתי, 
קבלת החלטות משותפת, פתרון קונפליקטים, התמקדות במטרות, 
עמדה פרואקטיבית: מניעת בעיות ומשברים, הכנה לאתגרים עתידיים 

)כהן, סלונים ופינצי, 2001(.
וולש (Walsh, 2003( מסכמת כי ככל שהמשפחה מתאפיינת בתקשורת 
גלויה ובהבעת רגשות פתוחה וכן בפתרון בעיות מתוך שיתוף פעולה, 
כן תגבר יכולת ההתמודדות שלה. למשפחות שרמת התפקוד שלהן 
טובה לפני הטראומה יש סיכוי רב יותר לתפקד היטב גם לאחריה. כהן 
(2013( הצביעה על חשיבות ההתערבות המניעתית, על ידי קידום יחסי 

הורים-ילדים אשר עוזרים לילד לפתח היקשרות בטוחה, יכולות ויסות 
עצמי ויכולות רפלקטיביות עוד לפני הטראומה. אלה יתרמו לחוסנו 

של הילד נוכח אירועים טראומטיים. 
התכנית "משחקים אותה" ביקשה ליישם המלצה זו, ובאמצעות 
משחקיות להרחיב ולחזק את הלכידות ואת החוויה המשפחתית החיובית 
ולקדם את החוסן של המשפחה ושל כל חבריה. תשתית תיאורטית זו 

היא הרציונל של התכנית. 
קו המחשבה שליווה אותנו בבניית התכנית היה להקים מסגרת התערבות 
קצרת מועד, ממוקדת, אינטראקטיבית ובעיקר חווייתית. התערבות פשוטה 
וזמינה, שתגרה את המשפחה להמשיך באינטראקציה של משחקיות גם 
לאחר סיומה. כזו שתזכיר לכלל בני המשפחה, ולהורים בפרט, כי המשחקיות 
יכולה להיות נוכחת בהתנהלות הביתית גם ללא השקעה של מאמצים 

מיוחדים, כחלק משגרת היומיום האינטנסיבית. 

מבנה התכנית
התכנית בנויה משלושה מפגשים בני שעה וחצי כל אחד, שהתקיימו 
בבתי המשפחות לאחר תיאום הזמנים המתאימים להן ובנוכחות כל 
בני המשפחה. לימוד המשחקיות יכול להיות עניין מורכב, ולפיכך זימן 
כל מפגש אופן הבעה אחר שלה: המפגש הראשון הוקדש למשחקי 

קופסה, השני לאמנות והשלישי לדרמה.
התכנית שווקה למשפחות המועצה באמצעות פרסום בפייסבוק 
המועצתי ובקבוצות הווטסאפ השונות. כמו כן, צוות המרכז חילק פליירים 
בגני הילדים, בתום יום הלימודים. המפגש הישיר עם ההורים ִאפשר 
לצוות לספר להם על התכנית "פנים מול פנים", ללא תיווך ותוך מתן 
מענה מידי לשאלות שעלו. בכל אחת מדרכי השיווק, המשפחות הוזמנו 
ליצור קשר עם מרכז החוסן ולהירשם. בעת הרישום התקיים ריאיון 
טלפוני, לבחינת ההתאמה של המשפחה לתכנית )זמינות, מחויבות של 
שני ההורים, גילי הילדים - 12-4, ועוד(. לתכנית נרשמו כ־15 משפחות.
במקביל לתהליך הגיוס של המשפחות, החל תהליך לגיוס המנחים. 
מנחי התכנית הם סטודנטים )למעשה, סטודנטיות( תושבי המועצה, 
שעברו תהליכי מיון והכשרה ובתמורה להנחיה קיבלו מלגת לימודים 
מוגדלת. המחשבה שעמדה מאחורי גיוסם של סטודנטים דווקא, ולא 
של מנחים עם רקע טיפולי או הנחייתי, הייתה להקטין את החוויה 
החודרנית של כניסת איש טיפול לבית ולהציע במקום זאת כניסה 
של גורם שיזמין - ואף יחווה יחד אתם - משחקיות ספונטנית "בגובה 

העיניים", ללא פרשנויות טיפוליות. 
תפקיד המנחה היה לזמן את מרחב המשחקיות בלבד, אך לעתים 
3, מתוך הנחה שהמשחקיות  היא גם נדרשה להקפיד על ה"סטינג" 
תתאפשר בעת פניות אמתית. לא פעם, ההתנסות זימנה והציפה תכנים 
4. או אז, המנחה נדרשה להחזיר את המשפחה  טיפוליים מורכבים 
להתנסות ולשמר את חוויית המשחקיות. לדוגמה: לתת לבני המשפחה 
תפקידים כדי למתן עוצמות; לזהות את הגורם המשתף פעולה 

במשפחה ולגייס אותו. 
כל מפגש עסק במשחקיות באופן הבעתי אחר )משחק קופסה, אמנות 

ודרמה(, אך מבנה המפגשים היה זהה:
פתיחה - חימום;  	●

התנסות במשחקיות באחד מאופני ההבעה; 	●
סיכום - "איך חוויתי את המפגש?" 	●

השארת דף עם המלצות להמשך פעילויות משפחתיות באותו אופן  	●
הבעתי.

לפני כל מפגש עם המשפחות, התקיים מפגש הדרכה למנחות 
בהנחייתי - מטפלת מתחום הדעת - לצורך היכרות עם הכלים המעודדים 
משחקיות וכן כדי לאפשר מרחב להעלאת דילמות, שיתוף, קבלת כלים 
להתמודדות עם סיטואציות העלולות להיווצר במהלך המפגשים ועוד. 
כל מנחה קיבלה ערכה ובה כל האביזרים הנדרשים לקיום המפגשים 
וחוברת הדרכה המאגדת רקע תיאורטי ממוקד, סיכום של מפגש 
ההכשרה ותיאור מפורט של מבנה המפגש עם המשפחות. החוברת 
נכתבה על ידי צוות המטפלות של מרכז חוסן, שגויסו לתהליכי החשיבה 

ולהבניית המפגשים.

המפגש הראשון - משחקי קופסה
המפגש הראשון התמקד במשחק קופסה. למשחקי הקופסה יש לרוב 
חוקים ברורים ולא משתנים, וכך התאפשר לכל בני המשפחה להתמודד 
עם מגוון רגשות ודחפים שמשחק מעורר, ובעיקר התאפשר להורים 
לשמש "מתווכים" לילדיהם במשימה המאתגרת של משחק משותף. 

המשחק שנבחר היה משחק הקלפים "טאקי". זהו משחק ידוע ומוכר, 
שחלק ניכר מההורים שיחקו בו בעצמם בילדותם. המשחק פשוט, מובנה, 
בעל חוקים ברורים, והוא מאפשר למשתתפים מטווח גילים רחב להיות 
שותפים לחוויה המשחקית. הומלץ למנחות להצטייד במשחק קופסה 
נוסף, כזה שחביב עליהן במיוחד, שישמש מעין "תכנית מגירה". בחלק 

כיבוי המסכים המסיחים; תחילת הפעילות רק כשכל בני המשפחה נוכחים;   3
ארגון פיזי של קיום המפגש, ועוד.

יחסים טעונים בין ההורים; יחסים בעייתיים בין הורים וילדים; אינטראקציות   4
הרסניות בין האחים, וכדומה.
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מהמשפחות, ה"טאקי" שוחק לכל אורך המפגש ואף נדרש לעצור אותו 
בסיומו. משפחות אחרות מיצו את המשחק במהלך המפגש ועברו לשחק 
במשחק האהוב על המדריכה או על המשפחה. הצלחת המפגש נבעה 

משמירה על "הסטינג המשחקי" לצד גמישות של המנחה.
בתום המפגש הוענק למשפחות משחק קופסה, כדי לעודדן להמשיך 
בחוויית המשחקיות בעתיד, וכן דף עם המלצות ודוגמאות למשחקי 

קופסה נוספים.

המפגש השני - אמנות
מפגש זה הוקדש להתנסות אמנותית משפחתית משותפת. פעילות 
יצירתית של הורים וילדים יחד, במרחב הביתי, מחזקת את הקשר 

ביניהם. היא גם מסייעת לגלות יכולות 
אישיות באמצעות ביטוי עצמי ותמיכה 
בייחודיות של כל אחד מבני המשפחה 
ובעולמו הפנימי. כך מגבירים את תחושת 
הלכידות במשפחה, ובמישרין ובעקיפין גם 

יחד - גם את החוסן המשפחתי. 
לבני המשפחה הוצע לצייר יחד, על גבי 
גיליון אחד גדול, ציור חופשי וספונטני 
בצבעי פנדה. על פי גישות תרפויטיות, 
ציור חופשי משותף מנטרל שיפוטיות 
וביקורתיות ומותיר הנאה ומשחקיות. 
תחילה, כל בן משפחה מצייר במרחב 
הקרוב אליו. בהמשך, בהנחיית המנחה, 
מסובבים את הבריסטול וכל משתתף 
ממשיך את עבודתו של בן משפחה אחר. 
בשונה מהמפגש הראשון, שכלל משחק 
"טאקי" עם כללים רבים ומובנים, הפעם 
ליווה את ההתנסות רק כלל אחד: אין להרוס 
את עבודתו של האחר; יש להשתלב בה 
ולהוסיף עליה. אין ספק שכלל "סתמי" זה 
זימן דינמיקות משפחתיות רבות ומגוונות, 
וגם כאן היה זה מתפקידה של המנחה 
להשיב את המשפחה אל העשייה, ההנאה 
והיצירה. ההתנסות מסתיימת כשהבריסטול 

צבוע כולו. או אז, בסופו של התהליך, מתקבל תוצר מוגמר ומרהיב 
בצבעוניותו ותחושת ההצלחה משותפת לכל בני המשפחה. התנסות 
זו מדגימה כיצד משתלבים כל הפרטים במשפחה ליצירה משותפת 

וממחישה את האמרה: "השלם גדול מסך חלקיו". 
יצירה  ניתנו למשפחה המלצות לפעילויות  גם בתום מפגש זה 

משפחתיות, כדי לעודד את המשך ההתנסות.

המפגש השלישי - דרמה
במפגש השלישי והאחרון התנסתה כל משפחה בהמחזת סיפור 
ילדים ידוע, "זהבה ושלושת הדובים", עם אפשרות להוסיף דמויות 

ותפקידים.
השימוש במשחק בתוך מערכת היחסים המשפחתית יכול לקדם 
תקשורת פתוחה ושפה משותפת התורמות לקרבה בין בני הבית. 
באמצעות המשחק מתקיים מפגש שאינו שגרתי, שיש בו דמיון, יצירתיות, 
כוחות והנאה. דרמה מאפשרת תקשורת, הבעה וחיברות בקבוצה רב־

גילית, דרך שפה יצירתית משותפת. לילד הצעיר זו עדיין שפה טבעית, 
שפת המשחק הסימבולי, ולהורים זו הזדמנות להתחבר מחדש לשפה 
שנשכחה ודרכה להתחבר לכוחות ספונטניים ויצירתיים ולילד שבהם. 
הדרמה מאפשרת תקשורת יצירתית מתוך הקשבה ואמפתיה, במקום 
ביקורת, אשמה והתנגדות. אפשר לנצל את הדרמה, בצירופים שונים, 
כדי להעביר מסרים בתוך המשפחה, מאחר שבשימוש בה משתנים 

חוקי הזמן, המקום והזהות: הורה יכול להיות ילד, ילד יכול להיות הורה 
וכדומה. השינוי בסטטוס הקבוע תורם לגמישות מחשבתית ולהרחבת 
האופציות הרגשיות והרפרטואר המוכר והידוע, לטובת חוויה משותפת 
של המשפחה הכוללת דמיון, הומור והנאה. חוויה זו מובילה לגיבוש, 

ל"גאוות יחידה" משפחתית ולחוסנם של המשפחה וחבריה. 

סיכום
בתום המפגש השלישי חולקו למשפחות משובים, שהתייחסו להיבטים 

שונים של התכנית. התגובות היו חיוביות מאוד ומצפות ל"עוד".
לשאלה: "מה למדת בתכנית?", ענו משפחות:

"למדתי המון על ילדיי, שהם למעשה אוהבים לשחק יחד."  -
"למדתי לבלות זמן איכות עם הילדים,   -
בעזרת חומרים פשוטים וזמינים שנמצאים 

בכל בית."
"למדנו לשחק יחד, ליהנות יחד."  -

"למדנו שלא צריך יותר מדי כדי לשחק/  -
ליצור/להתחפש עם הילדים."

לשאלה: "מה היית משנה/מוסיף?", ענו 
משפחות:

"אולי אפשר להוסיף טיול בטבע לכל   -
המשפחות שהשתתפו בתכנית."

"להוסיף עוד מפגשים."   -

תהליך של משוב וסיכום נערך גם בפורום 
שכלל את צוות המנחות ואת צוות פיתוח 
התכנית. להלן כמה תובנות שעלו ממנו:

●		התכנית ממוקדת, בת־ביצוע ונותנת 
התא  עם  עבודה  למטרותיה:  מענה 
של  ופיתוח  ועידוד  כולו  המשפחתי 
משחקיות. חשוב להקפיד על התאמת 

המשפחות לתכנית, ולכן מומלץ:
❍		בשלב הריאיון הטלפוני, להקפיד על 
התחייבות שני ההורים להשתתף בכל 
מפגש. במשפחות שבהן שני ההורים לקחו 
חלק בכל המפגשים דווחה חוויה מהנה 

ומשמעותית - הן של ההורים והן של הילדים.
לקבל לתכנית משפחות שטווח הגילים של ילדיהן הוא 12-4  	❍
בלבד. במשפחות עם ילדים מתחת/מעל לגילים אלה, טווח 
תחומי העניין היה רחב מדי ויצר מורכבות במתן מענה מותאם. 
המנחה המשפחתי )הסטודנט( יקבע עם המשפחה מראש את  	❍
בין  ברצף. כאשר המרווחים  תאריכי המפגשים, שיתקיימו 
המפגשים היו גדולים משבועיים, לא נוצר רצף משמעותי. כאשר 
הם התקיימו בתדירות של אחת לשבוע/שבועיים, המשפחה 

הצליחה להפיק הנאה וחוויה משמעותית ממכלול התכנית. 
מומלץ להתחיל ביישום התכנית מיד לאחר חגי תשרי, כדי לסיים  	❍
לפני חנוכה ולפני בחינות הסמסטר. בפיילוט זה, שהמנחות בו 
היו סטודנטיות, הייתה לתאריכים חשיבות קריטית: במשפחות 
שבהן התכנית נכנסה לתקופת הבחינות של המנחות, הרצף נקטע. 
מפגשי משחק הקופסה והאמנות התקבלו בצורה טובה יותר ברוב  	●
המשפחות. לחלקן, מפגש הדרמה לא היה קל. לדעתנו, השוני נובע 
מכך שבמפגשי משחק הקופסה והאמנות היו כללים, התנהלות 
וגבולות ברורים, בעוד שמפגש הדרמה זימן מרחב מופשט, שהקשה 

על חלק מהמשפחות והפגיש אותן עם חוויה של אי־ודאות.
הוצע לקיים הרצאה/סדנה בתחילת התכנית או בסיומה, כדי לשתף  	●
את ההורים ברקע התיאורטי הנלווה לתכנית ובכך להעמיק ולעגן 
את חשיבות המשחקיות והמשפחתיות בחיזוק חוסנה של המשפחה 

ולעודד את המשך נוכחותו של המשחק בחייה. 

קו המחשבה שליווה אותנו בבניית 
התכנית היה להקים מסגרת 

התערבות קצרת מועד, ממוקדת, 
אינטראקטיבית ובעיקר חווייתית. 

התערבות פשוטה וזמינה, 
שתגרה את המשפחה להמשיך 

באינטראקציה של משחקיות גם 
לאחר סיומה. כזו שתזכיר לכלל 
בני המשפחה, ולהורים בפרט, כי 
המשחקיות יכולה להיות נוכחת 

בהתנהלות הביתית גם ללא השקעה 
של מאמצים מיוחדים, כחלק 
משגרת היומיום האינטנסיבית
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מאמר זה, שעוסק ברציונל, במבנה ובתיאור של תכנית "משחקים 
אותה", מבהיר למעשה כי אין לתכנית מטרות יומרניות: יתרונה בפשטותה 
ובמעשיותה, המאפשרות המשכיות גם לאחר סיומה. קיומה אינו מותנה 
במנחה או באביזרים מיוחדים, וכפי שציינו בני המשפחות - "המשחק 
תמיד זמין לנו, אם רק ניתן לו להיות חלק מההווי המשפחתי." ייחודה 
של התכנית נעוץ בעיקר בשילוב של משחקיות ומשפחתיות לשם 

הגברת החוסן.
תחושת ההצלחה של התכנית עודדה את היצירתיות של צוות מרכז 
החוסן שדות נגב, ובימים אלו נבנית תכנית נוספת, השואפת להוסיף, 

לעודד ולהגביר את החוסן באמצעות משחקיות ומשפחתיות.
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carmitsela@gmail.com .עמותת אנוש

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ,                                             ָׁ "העידותי ָבֶכם ַהֹּם ֶאת ַה
ים"              ִּ ַח ַּ  ָּ ָלָלה, ָּבַחְר ְּ ָרָכה ְוַה ְּ י ְלָפֶניָ, ַה ִּ ים והמוות ָנַת ִּ ַהַח

)דברים ל, יט(

תקציר
בכל שנה מתאבדים בעולם כמיליון אנשים. בקרב החוקרים רווחת 
הדעה כי כמות המתאבדים אף גדולה מהמדווח, בין היתר בשל החשש 
של בני המשפחה מהדימוי השלילי והסטיגמה החברתית המיוחסת 

 .)WHO, 2014( להתאבדות
הנתונים הרשמיים מצביעים על כך שבישראל מתאבדים מדי שנה 
כ־500 בני אדם )משרד הבריאות, 2011(, אך מחקרי טיוב מידע מבהירים 

כי המספרים המדויקים גבוהים ב־20% מהסטטיסטיקה הרשמית 
)לוי־בלז, Burnsztein & Apter, 2009 ; 2016(. משמעות עובדה זו היא 
שבכל שנה אלפי בני משפחה: הורים, בני זוג, אחים וילדים מצטרפים 

למעגל המשפחות הכואב שיקיריהן התאבדו )אברמי, 2001(. 
בני משפחות שכולות על רקע התאבדות, או בכינוים, כפי שמופיע 
בספרות המחקרית - שאירי התאבדות, הם תת־קבוצה ייחודית בתוך 
המתמודדים עם אובדן פתאומי. הספרות המחקרית מצביעה על שאירי 
התאבדות כעל אנשים המתמודדים עם מאפיינים ייחודיים לאבל ועם 
שורה ארוכה של קשיים, החל ב־PTSD, דרך הפרעות דיכאון וחרדה 
וכלה בהיותם בסיכון מוגבר להתנהגות אובדנית ולהתאבדות בעצמם 

 .)Pompili et al., 2008; Runeson & Asberg, 2003)

בעקבות כך, וכחלק מהתכנית הלאומית למניעת אובדנות והתאבדות 
שמפעיל משרד הבריאות, הוקמה תכנית מיתרים בייזום, מימון ופיקוח 
משרד הרווחה. את התכנית, הכוללת מרכזי סיוע למשפחות שכולות על 
רקע התאבדות, הפעילה עמותת אנוש. התכנית פעלה במשך השנתיים 
האחרונות מתוקף זכייה במכרז של משרד הרווחה, הגיעה להישגים 
חשובים בתחום ולאחרונה הוטמעה במרכזי הסיוע הכוללניים שהקים 

משרד הרווחה בתחום השכול.
 מטרת המאמר להציע סקירה על תכנית מיתרים, הרציונל להקמתה, 
האתגרים, ההצלחות והמענים ברמות השונות, תוך התייחסות להשלכות 

של אובדן ושכול בכלל, ושל אובדן על רקע התאבדות בפרט. 

אובדן ושכול 
מותו של אדם אהוב משפיע ישירות על שאירו ויש לו השלכות תוך־
אישיות ובין־אישיות. הוא קוטע ממנו משהו ומערער אותו. לכן, ֵאֶבל 
על אדם קרוב, משמעותי, נחשב כתגובה תקינה, אוניברסלית ואנושית 
 .)Holland, Currier & Neimeyer, 2006; Malkinson, 2007; Stroebe, 2010)

המושג "אבל" מוגדר כמכלול התהליכים הפסיכולוגיים המלווים 
אובדן של אדם קרוב. מכלול זה מקיף תגובות רגשיות והתנהגותיות. 
עוצמתו ואופיו תלויים באישיות המתאבל, בהיסטוריה האישית שלו, 
ביחסיו עם הדמות שאבדה, בסביבה שהוא מתאבל בה, בנסיבות המוות 
ובגורמים רבים נוספים )Bowlby, 1961; 1980(. תהליך האבל, שלביו 
השונים והמרכיבים הפסיכו־פיזיולוגיים הצפויים במהלכו, נדונו רבות 
בספרות הפסיכולוגית )בר־טור ומלקינסון, 2000(. הם כוללים ביטויים 
סומטיים, התנהגותיים ותוך־נפשיים, אשר מופיעים בעוצמה גבוהה 
  Engel, 1961; Rando,1993;( מיד לאחר האובדן ולרוב פוחתים עם הזמן

 .)Sandres, 1993
בעוד שהפרידה הפיזית היא מידית, תהליך ההתמודדות הרגשית הוא 
ממושך ומכאיב. הכאב הרגשי כולל צער וגעגועים למת, הרגשת חסר, 
רגשות אשם, כעס על המת ועל אלה שגרמו למותו. יחד עם רגשות 
אלה, תהליך האבל מאופיין בעיסוק רב בדמות המת, עיון בתמונות, 
העלאת זיכרונות וסיפורים מן העבר )שליט, 2003(. על השאיר מוטלת 
המשימה לשקם את עצמו וללמוד מחדש לחיות עם החסר וההיעדר 
ההופכים לחלק מהווייתו. המשך החיים התקינים של המתאבל מותנה 
ביכולתו לארגן מחדש את עולמו הפנימי ולחיות בסיטואציה חדשה, 

שמנת חלקו בה תהיה כאב, עצב ועימות עם המוות. 
התהליך שבו אמור המתאבל לארגן מחדש את אישיותו נקרא "תהליך 
 .)Gorer, 1965; Parkes, 1986; Parkes & Weiss, 1983( "עיבוד האבל
עיבוד האבל הוא למעשה מודל שהוצע רק במאה הזאת, והדגיש את 
הצורך הפסיכולוגי להיפרד רגשית מהאדם שאבד כדי לחזור לאיזון 

 .)Malkinson, 2007; Stroebe, 2010( נפשי תקין
למרות ההדגשים השונים שעולים בתיאוריות השונות, כולן רואות 

תכנית   מיתרים :  
מענה   לצרכים 
 של   משפחות 

  שכולות   על  

 רקע   התאבדות
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בעבודת האבל תהליך הכרחי לשיקום ולהסתגלות. כולן מדגישות כי 
התוצאה החשובה של תהליך זה היא קבלת עובדת האובדן, בניית 
 העצמי מחדש, ובמידה רבה חזרה לתפקוד תקין )וינר־קאופמן, 2001;

 .)Holland, Neimeyer, Boelen & Prigerson, 2009; Wheeler, 2001
חשוב לציין כי בניגוד לעבר, התיאוריות העכשוויות מדגישות 
את העובדה כי לא ניתן ל"התנתק" מן הנפטר, ואף קיימת חשיבות 
 Field, 2006;( משמעותית לקשר עם הנפטר בהתמודדות עם האובדן
Rubin, 1981; 1995; Rubin & Wiztum, 2006(. פרדיגמת "הקשרים 
המתמשכים" היא פרדיגמה מובילה בהבנת ההסתגלות לאובדן בשני 
העשורים האחרונים. היא מדגישה את חשיבות המשך מערכת היחסים 
עם הנפטר ואת הצורך לבחון את ההתמודדות עם חוויית האובדן הן 
ברמה התפקודית והן ברמת הקשר לנפטר )רובין, מלקינסון וויצטום, 
Silverman & Klass, 1996(. הרעיון שמאחורי המשך קיומה   ;2016

של מערכת היחסים המתמשכת עם המת, ההבניה המחודשת של 
משמעות בעקבות האובדן והארגון מחדש של האישיות כך שתוכל 
)Neimeyer, 1998( - הוא למעשה  להכיל את האירוע הטראומטי 
 Tedeschi( תפיסה של התמודדות ואף של  יכולת לצמיחה ולשינוי

 .)& Calhout, 2004

 אבל בעקבות מוות 
בנסיבות אלימות ופתאומיות

מוות פתאומי ובלתי צפוי מערער את שיווי המשקל המשפחתי ומחולל 
מצב משברי בקרב כל בני המשפחה )Rubin, 1986(. אובדן פתאומי נחווה 
לא אחת על ידי בני משפחה כאירוע טראומטי, המלווה בתחושה של 
הלם עמוק וקריסה באחת של העולם המוכר והבטוח )רובין, מלקינסון 

 .)Weiss, 1993 ;2016 ,וויצטום
במקרה של מוות פתאומי ואלים )מוות כתוצאה מתאונות דרכים, רצח 
והתאבדות(, נסיבות האירוע עצמו הן טראומטיות ועלולות להיות מקור 
 Rynearson, 2001;( למצוקה פוסט־טראומטית, מעבר למצוקת האבל
Murphy et al., 1999(. האלימות המלווה את צורות המוות הללו עלולה 
להיות מעוררת אימה, בין אם בן המשפחה היה עד למוות ובין אם הוא רק 
מדמיין את רגע המוות. מוטיב נוסף המאפיין מוות בנסיבות טראומטיות 
הוא שלא פעם גופת הנפטר עלולה להיות פגועה ומושחתת, מה שיכול 
 Kristensen, Weisaeh & Heir,( להקשות את הצפייה בה ואת הפרידה
2012(. ככלל, ניתן לומר שאנשים שאיבדו קרוב בנסיבות טראומטיות 
נאלצים להתמודד עם הטראומה בנוסף להתמודדות עם האובדן עצמו, 
כשלא פעם אופני תגובה אלו מתנגשים זה בזה - מה שעלול לסבך את 

 .)Ambrous, 2006( תהליך האבל
שכול בנסיבות פתאומיות ואלימות מזוהה בספרות כגורם סיכון 
 Stroebe ,1992; Stroebe & Stroebe,( לקשיים חריפים בתהליך האבל
Rando, 1996; Rynearson, 2001 ;1992(. קושי מרכזי עבור בני משפחה 
שחוו שכול בנסיבות אלימות הוא חיפוש המשמעות באובדן. תהליך 
האבל וההסתגלות לאובדן הוא במידה רבה תהליך של הבניית משמעות 

חדשה לעולם פנימי שעורער מיסודו. 
רובין, מלקינסון וויצטום )Rubin, Malkinson & Witzum, 2012( מציינים 
כי בעוד שמקובל להתייחס לאלו מבין השלכות האובדן הטראומטי 
אשר מתבטאות בסימפטומים הקשורים בטראומה ופוגעות בתפקוד 
האדם האבל - כמו דיכאון, חרדה, פלשבקים, הימנעות וכדומה, למוות 
הכרוך באלימות עלולה להיות השפעה הרסנית גם על היכולת לייצר 

ולעצב את חוויית הקשר המתמשך עם הייצוג הפנימי של הנפטר. 
תמת המוות והדימויים הוויזואליים העוצמתיים המלווים שכול מסוג 
זה עלולים לנתק את האבל מחוויית הקשר לנפטר, וכן למנוע תנועתיות 
ביחסים הסימבוליים עמו, כאשר הזיכרון החי )משוער או אמתי( של 
המוות נחווה כמזעזע במיוחד. הנטייה להימנע מגורמים שיעוררו את 
הדמיון או חשיבה טורדנית חודרנית, עלולה לפגוע בקשר המתמשך 

עם הנפטר גם במקרה של קשר חזק ובריא. 

חשוב לציין כי לצד הדמיון הקיים בין תהליכי אבל בנסיבות טראומטיות 
שונות, הספרות מצביעה גם על מאפיינים המייחדים את תהליכי האבל 
הנגזרים מנסיבות המוות הפתאומי האלים השונות, ובתוך כך אבל על 

רקע התאבדות.

שכול על רקע התאבדות
כאמור, לפי ארגון הבריאות העולמי, מתאבדים בכל שנה למעלה ממיליון 
 אנשים )WHO, 2014(, ובישראל מספר המתאבדים הוא יותר מ־500  

)לוי־בלז, 2016; משרד הבריאות, Burnsztein & Apter, 2009 ;2011(. ההערכה 
היא כי כל מתאבד מותיר אחריו לכל הפחות שישה אנשים קרובים, 
הסובלים מאבל מוגבר )Clark & Goldney, 2000(. אנשים אלו מכונים 
 )suicide survivors( "בספרות המחקרית העכשווית "שאירי התאבדות

 .)Clark & Goldany, 2000 ; 2015 ,קפלן(
מלבד המאפיינים הקיימים בשכול פתאומי ואלים, לשכול לאחר 
התאבדות מאפיינים ייחודיים כגון סטיגמה, בושה, כעס, הסתרת נסיבות 
 Sveen( המוות ושאלות על אודות סיבת ההתאבדות, בקרב בני המשפחה

 .)& Walby, 2008; Wertheimere, 2001
ג'ורדן )Jordan, 2001( מציין שלושה פרמטרים ייחודיים לשכול בעקבות 

התאבדות:
1. התמות המעסיקות את שאירי ההתאבדות: אשמה )בעיקר סביב 
חוסר היכולת למנוע את ההתאבדות(, נטישה )בעצם ההתאבדות חווים 
השאירים נטישה(, האשמה )כלפי המתאבד( ומשמעות המוות )במטרה 
לחפש משמעות לאובדן(. בנסיבות של התאבדות, האדם המבצע את 
ההרג הוא גם הקורבן. האקט האובדני אינו מותיר דמות שניתן להתעמת 
עמה או להענישה, והוא גוזר על קרוביו של המתאבד התמודדות בודדה 
עם הטרגדיה )Rynearson, 2001(. ממחקרים עולה כי לאחר ההלם 
הראשוני, שקועים קרוביהם של מתאבדים בניסיון ממושך למצוא 
הסבר להתאבדות )Ness & Pfeffer, 1990(. ניסיון זה נחשב לאחד 
המאפיינים המובהקים ביותר של שכול בעקבות התאבדות. רבים משאירי 
ההתאבדות נוטים לייחס לעצמם אחריות גדולה מדי להתאבדות או 

.)Jordan, 2008( לכישלון למנעה
 2. תפיסת החברה את שאירי ההתאבדות: ההתייחסות למוות ולתופעת 
ההתאבדות מושפעת מערכים תרבותיים וחברתיים. בעבר היו מקרים 
שמשפחות המתאבדים נודו מן הקהילה ונאלצו להעתיק את מקום 
 Cavinar,  ;2000 מושבם כדי להסתיר את סיפור ההתאבדות )אורון, 
2005(. התחושה היא שהחברה רואה את משפחת המתאבד מתוך 
תפיסה סטיגמטית שלילית, ולפיכך נוטה להתרחק משאירי ההתאבדות. 
באופן טבעי, חוויה קשה זו מולידה אצל משפחת המתאבד הסתגרות, 
הימנעות ובדידות )Cavinar, 2005(. רבים חשים שהסביבה בוחנת את 
משפחתם בחיפוש אחר "פגם" שיסביר את ההתאבדות. חלק משאירי 
ההתאבדות מפנימים בעצמם את הסטיגמה ועלולים לחוש בושה, בדידות 
וחוסר־ערך )Leenars, Park, Collins & Wenckstern, 2010(. תחושות אלה 
מקשות מאוד על המשפחה להסתייע בסביבתה )Doka, 2002(. במחקרו 
של אופנבכר )2013( בלט בדברי המרואיינים, אחים לבן משפחה שהתאבד, 
הקושי להתמודד עם תפיסות המגנות ושוללות את מעשה ההתאבדות. 
ההזדהות עם האח והצורך להנציח אותו כדמות חיובית בחייהם עמדו 
בסתירה לגינוי החברתי ולכעס שמצופה מהם להרגיש )ויצטום, 2004(.

 3. המערכת המשפחתית: הטראומה הפוקדת משפחה שאחד מבניה 
התאבד משפיעה על הדינמיקה המשפחתית. סוד והסתרה מוכרים 
כהתנהגויות שכיחות במשפחות רבות )Cavinar, 2005(. בשל הסטיגמה 
הנקשרת למעשה האובדני, מתעקשים לעתים בני המשפחה כי מדובר 
בנסיבות של תאונה או רצח )Rynearson, 2001(. היעדר מידע לגבי 
סיבת ההתאבדות מדגיש את המצב של חוסר ודאות וחוסר בהירות. 
במשפחות רבות קיימת הסתגרות גם בין בני המשפחה לבין עצמם, 
באופן שבו לא מתאפשר ביטוי לרגשות, לחרדות ולמחשבות המעסיקות 
ומטרידות את בני המשפחה האבלים, וכך תחושת הבדידות הולכת 
ומתעצמת. הימנעות מחשיפה )בתוך המשפחה ומחוצה לה( מונעת את 
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 Jordan, 2001;( הטיפול ואת עיבוד האבל סמוך לאירוע ההתאבדות
 .)Levi-Belz, 2015; 2016; 2017

קרוביהם של מתאבדים חווים למעשה כמה אובדנים: מות האדם 
הקרוב, תחושת נטישה הנעוצה בכך שהמנוח בחר במוות על פני המשך 
 Ness & Pfeffer, 1990;( היחסים, ולעתים פגיעה בהערכה כלפי המנוח
Rubin, Malkinson & Witzum, 2003(. הגורם להתאבדות הוא בדרך כלל 
מורכב ועמום. רבים מן השכולים מתקשים להכריע אם מדובר בבחירה 
חופשית או במעשה שהמנוח נדחף אליו באשמת הפרעה נפשית או 

נסיבות חיים קשות. 
רגשותיהם של השכולים עצמם הם מקור למצוקה, בשל הצורך 
להתמודד עם כעס על המנוח )Jordan, 2008(. תחושות אשם עזות 
ממושכות, המאפיינות לעתים קרובות שכולים בעקבות התאבדות, 
עלולות להיות קשורות הן ל"כישלונו" של האדם השכול להציל את 
 Sanders, 1993; Guglielmi,( המנוח והן לכעס מודע או לא מודע כלפיו
2009(. ברוב המחקרים שעוסקים בהתאבדות מתואר עיסוק אינטנסיבי 
 Jordan, ;2012 ,של בני המשפחה בשאלה מדוע האדם התאבד )קריים
2001(. במקרים רבים נותרים השאירים עם תחושות של חוסר ביטחון 
וספק באשר לסיבה האמתית שבגינה התאבד, וכך העיסוק המאומץ 
למצוא פשר למעשה האובדני נותר בעינו )Dunne, 2004(. עיסוק זה 
משקף את הניסיון למצוא פשר לאובדן, להבנות מחדש את זהותו של 
המתאבד וכך גם להבנות מחדש את זהותם של השאירים ואת החיים 
לאחר האובדן )Owens et al., 2008(. ניתן לראות כי בעוד ההתאבדות 
היא אקט סיום החיים של המתאבד, עבור שאירי ההתאבדות היא רק 

תחילתו של מסע מורכב וקשה .
משברי חיים הם בגדר נקודות מפנה הנתפסות כשליליות ומערערות 
את הסכמות ואת הערכים הבסיסיים שלנו, או כעשויות להוביל לשינויים 
הנתפסים כחיוביים ותורמים לצמיחה אישית )Neimeyer, 2004(. מוות 
הוא אירוע שיכול לגרום להרס או לחיזוק של הנרטיב המורכב ממבני 
משמעות ומאמונות בסיסיות של הפרט. כחלק מהתהליך עשויה להיווצר 
הבנייה מחודשת של משמעות, במטרה להחזיר קוהרנטיות לחוויה של 

 .)Gillies & Neimeyer, 2006 ;2004 ,האדם )ויצטום
בשנים האחרונות הולכת ומתבססת הטענה כי אירועי טראומה ודחק, 
ובתוכם גם שכול, יכולים לשמש - מעבר לתחושת התמודדות מוצלחת 
- גם לצמיחה ולהתפתחות )Tedeschi & Calhoun, 2004(. ד"ר יוסי לוי־
בלז )2016( הקדיש בספרו "להאיר את הרי החושך" פרק על מאפייני 
צמיחה בקרב שאירי התאבדות, ובמחקר שעשה מצא כי קיימים שיעורי 
צמיחה בקרב אוכלוסייה זו. ממצא חשוב ביותר שעלה מן המחקר הוא 
כי בקרב שאירים בעלי רמה גבוהה של חשיפה עצמית ויכולת לשתף 
אחרים בקשיים ובהתמודדויות המורכבות, היו סימני צמיחה בולטים 
יותר. כאשר אדם מצליח לבטא את תחושותיו הקשות; את הכעס, הבושה, 
המצוקה והקושי שחווה; ויתרה מכך, כאשר הוא מצליח לשתף בכך 
אנשים - מתפתחת תנועה חיובית, המלווה בהגברת תחושת התמיכה 
.)Levi-Belz, 2016; 2017( מהסביבה ומסייעת לעלייה בחוויית הצמיחה

"אמרתי לו,
האם אוכל לבקש בקשה אחת?

אני רוצה ללמוד להפריד את הזיכרון מהכאב
או לפחות את חלקו,

את מה שניתן,
שלא כל העבר יהיה ספוג בכאב
כך גם אוכל לזכור אותך יותר..."

)מתוך: "נופל מחוץ לזמן", גרוסמן, 2011, עמ' 169(

הקמת תכנית מיתרים
בשנת 2008 פעלה ועדה בין־משרדית בהובלת משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים, שהגישה דוח על אודות נחיצות הטיפול בשאירי התאבדות. 
בשנים 2012-2009 פעלה תכנית ניסיונית בצפון הארץ, בשותפות של 

משרד הרווחה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ועמותת "בשביל 
2013, מניעת התאבדות הוכרזה, בהחלטת  החיים". בהמשך, בשנת 
ממשלה, כאינטרס לאומי שיש להתמודד עמו במהלך משותף של 
משרדי הממשלה והרשויות המקומיות. בעקבות כך הוקמה התכנית 
הלאומית למניעת אובדנות בהובלת משרד הבריאות, שנועדה לצמצם 
את מקרי ההתאבדות וניסיונות ההתאבדות ולסייע למשפחות שיקיריהן 
התאבדו. תכנית מיתרים הוקמה בנובמבר 2015, ביוזמה, מימון ופיקוח 
של משרד הרווחה, כאחת מהאסטרטגיות של התכנית הלאומית. אנוש, 
העמותה הישראלית לבריאות הנפש, נבחרה במכרז להוביל את התכנית.

כשנתבקשנו לבחור שם לתכנית, נערך סיעור מוחות ארוך והועלו שמות 
רבים, עד לבחירת השם המדויק כל כך. מיתר הוא חוט מתוח, המשמש 
בעזרת רטט להפקת צליל. החומר שהמיתר עשוי ממנו, כמו גם עוביו, 
מתיחותו ואורכו של המיתר - הם הקובעים את הצליל שיופק ממנו. 
לעתים מיתר נשחק ויש לחדשו, לעתים מיתר נקרע. בכל כלי נגינה יש 
כמה מיתרים, וכאשר אחד מהם נקרע, המוזיקה פוסקת מלנגן ויש צורך 
לשנות בו זמנית את כלל המיתרים. כך גם משפחה. כאשר משפחה 
נגדעת ועליה להיפרד מאחד מחבריה, יש צורך באיזון ובבנייה מחדש. 
בכל כלי מיתר יש התקני כיוון, שבעזרתם ניתן לכוון את המיתר. כך 
גם ראה צוות מיתרים את תפקידו: בסיוע לכוון את המיתרים ובסיוע 
לפרוט על מיתרי הלב, כדי שיוכלו לנגן את מוזיקת לבם מחדש. זאת 
מתוך ההבנה שתהליך הפקת המנגינה הוא תהליך ארוך, אשר אינו 
מסתיים. הצליל בו משתנה, המנגינה משתנה, אך קיימת הידיעה כי 

"מוכרחים להמשיך לנגן" ו"אם יש בי מיתרים, הם מתנגנים ברטט".
מטרת תכנית מיתרים הייתה לסייע למשפחות שכולות על רקע 
התאבדות בהתמודדות עם האובדן. יעדי התכנית היו איתור בני משפחה 
שיקירן התאבד; בניית מערך טיפול ותמיכה הכולל ליווי משפחות; הפניה 
לטיפול אישי/זוגי/משפחתי בתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי ברשויות 
המקומיות; הקמת קבוצות תמיכה; מעקב אחר תכנית טיפולית; ארגון 

ימי עיון לאנשי מקצוע; וארגון יום פעילות למשפחות. 
במסגרת המכרז נקבע שהמרכזים יפעלו בחיפה ובתל־אביב. ביוזמת 
צוות מיתרים ועמותת אנוש, ולאור הצרכים שעלו מהשטח )פניות של 
משפחות ואנשי טיפול מכל רחבי הארץ(, תכנית מיתרים התרחבה 
והפכה לתכנית בפריסה ארצית. צוות מיתרים, אשר מנה שתי נשות 
מקצוע )האחת בצפון הארץ  והשנייה מהמרכז דרומה(,  ערך ביקורי בית 
ונפגש עם צוותים מקצועיים מקריית־שמונה ועד אילת. ביקורי הבית 
אפשרו יצירת קשר ראשוני, אמון ותמיכה ברגעי המשבר הראשוניים 

והקלו את החיבור לגורמי הטיפול בהמשך. 
להלן סקירה על הקמת התכנית ועל אתגרים, יוזמות, תוצאות ומחשבות, 
כפי שחווה הצוות, וכן נתונים מתוך פרוטוקולים, שאלונים וראיונות 

שנאספו במהלך הפעלת התכנית על ידי עמותת אנוש.

אתגרים בהקמת תכנית מיתרים
כאשר הוקמה התכנית עמדו, למעשה, בפני הצוות שני אתגרים 
משמעותיים. ראשית, איתור המשפחות היה נושא מורכב מיסודו. בניגוד 
למקרי מוות אחרים, כמו מחלה ותאונות, שבהם ניתן לקבל רשימה 
מסודרת של המקרים ופרטי קשר של המשפחה, במקרי התאבדות - 
סיבת המוות אינה מוגדרת בשלב הראשון כהתאבדות. היא מוגדרת 
כדרך הפעולה שגרמה לה: "נפילה מגובה רב", "חנק", "ירי", "בליעת 
כדורים" וכדומה, וזאת כדי לא לקבוע עובדה בטרם נחקרה ומתוך 
ידיעה שלא תמיד יהיה אפשר להגיע לתשובה. כמו כן, במקרים אלו 
יש צורך להיות רגישים גם לנרטיב שהמשפחה בוחרת לספר, במיוחד 
במקרים שחברי המשפחה ממאנים לקבל את העובדה שיקירם התאבד, 

גם אם לסביבתם מובן שכך היה. 
לפיכך, לא התקבלו "רשימות לפנייה" והוחלט לערוך התערבות רק 
למשפחות שפנו בעצמן, או שנתנו את הסכמתן ליצירת קשר. מכאן, 
שאיתור המשפחות נעשה באמצעות הפצת מידע על התכנית בכל 
מקום אפשרי, ומתוך ההנחה שאי אפשר לדעת מי חווה התאבדות של 
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בן משפחה. המידע על התכנית הופץ לעובדים במחלקות לשירותים 
חברתיים, לתחנות לטיפול משפחתי, לצוותי בשורה מרה, למרפאות 
לבריאות הנפש ולקופות החולים, כמו גם לתקשורת, ברשת האינטרנט, 
לארגוני עובדים, לקבוצות ווטסאפ, שיח חברתי, ולמעשה - לכל מי 

שהיה מוכן לשמוע... 
ואכן, הפניות החלו להגיע; לעתים אף מקרב חברים, קרובים ואנשי 
מקצוע במעגלי הצוות. פעמים רבות, הצוות הבין כי עצם הקמת 
התכנית וההכרה בצורך לתת סיוע לאוכלוסייה שעד כה חשה שהיא 
"בתחתית היררכיית השכול", נתנה להם את הכוח להתוודות לראשונה 
בפני אחרים )ולעתים אף בפני עצמם(, שאירוע המוות של יקירם הוא 

למעשה "התאבדות". 
במקביל לאיתור המשפחות, הצוות נדרש לשיווק התכנית בכלל 

השירותים הקהילתיים, ובכלל זה אף בחלק 
מהתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי המופעלות 
לשירותים חברתיים.  ידי המחלקות  על 
ההיגיון היה ברור: לפעול כך שהמחלקות 
ימצאו ויכשירו מטפלים בתחנות ולהקים 
רשת תמיכה בקהילה אשר תהיה נגישה 
לכלל האוכלוסייה, ללא מגבלות של מרחק 

או יכולת כלכלית. 
עם זכייתה של אנוש בהפעלת התכנית, 
ערך הצוות המקצועי מפגשים עם מנהלי 
המחלקות לשירותים חברתיים ועם מנהלי 
ברשויות  משפחתי  לטיפול  התחנות 
הפניה של  המקומיות, במטרה לאפשר 
משפחות לטיפול פרטני לפי רציונל התכנית. 
במפגשים אלו התוודע הצוות לאתגר 
העומד בפניו, לפער הקיים ולקושי העצום 
משפחות  לבני  טיפוליים  מענים  במתן 
השכול. מנהלי תחנות אחדים שיתפו בעובדה 
שאין להם מטפלים המיומנים בתחום "שכול 

ואובדן", ולפיכך אין ביכולתם לקבל משפחות שחוו אובדנות. כמה 
מהם שיתפו באומץ בעובדה שהצוות המקצועי מתקשה או אף אינו 
מעוניין לקחת חלק בטיפול בנושא זה. בתחנות שבהן הייתה היענות 
לקבל משפחות שכולות על רקע התאבדות, עלה כי יש חוסרי תקינה 
וכי פעמים רבות אין צוות מיומן או מנוסה לעבוד עם משפחות אלו. 
לאחר החשיפה לפערים הקיימים, הוחלט לייצר אסטרטגיה למתן 
השירות ולהטמעתו במחלקות לשירותים חברתיים ובתחנות. צוות 
מיתרים החל ביצירת קשרי עבודה ובהנגשת השירות באמצעות מפגשים 
אישיים־פרטניים עם מנהלים ומטפלים, השתתפות בישיבות צוות, 
עריכת ימי עיון מקצועיים, המלצה על יציאה להכשרות מטעם משרד 
הרווחה בבית הספר המרכזי להכשרת עובדי רווחה, והדרכה צמודה. 
ככל שהתקבלה פנייה ממשפחה הזקוקה לטיפול, הצוות פנה לתחנה 
באזור המגורים והציף את חשיבות המענה הטיפולי בתחום - לשיפור 

רווחתם של בני המשפחה ולמניעת התדרדרות וסיכון בקרבם. 
בהדרגה, תוך כדי הבנת החשיבות של מתן המענים וכן סיוע מצד 
מערך הפיקוח של משרד הרווחה, התחנות נערכו - אם באמצעות כוח 
אדם קיים המיומן לעבודה בתחום, אם על ידי יציאה להכשרות ואם 
בעזרת תכנית מיתרים, שסייעה לגייס עובדים אשר עברו הכשרה 
מתאימה והשתלבו בעבודה בתחנות. בערים וביישובים שלא הייתה 
קיימת בהם תחנה לטיפול משפחתי, אותרו מענים בתחנות סמוכות 

ונוצרו שיתופי פעולה אזוריים. 
בתום שנתיים של עבודה מאומצת ומשותפת עם המחלקות לשירותים 
חברתיים והתחנות לטיפול משפחתי, התוצאות בשטח היו מרגשות 
ומשמעותיות. כך לדוגמה, באזור צפון )נתניה וצפונה(, 93% מתוך בני 
המשפחה שפנו ונפגשו עם צוות מיתרים שולבו בטיפול: 83% שולבו 
בתחנות לטיפול משפחתי וקיבלו טיפול מקצועי ומענה הולם, 10% ביקשו 
לפנות לטיפול פרטי, שלעתים היה קיים עוד טרם אירוע ההתאבדות, 

ורק 7% בחרו שלא להסתייע כלל בטיפול. אין צורך להכביר מלים על 
המשמעות רחבת ההיקף של שילוב בטיפול מקצועי לחזרה למעגל 
החיים ולמניעת קשיים עתידיים של בני המשפחות ששולבו בטיפול. 
אתגר נוסף שעמד בפני צוות מיתרים הוא האתגר האישי שבעיסוק 
היום־יומי בתכנים קשים וכואבים של שכול ואובדן והכניסה למשפחות 
בשעתן הקשה. על פי המכרז להפעלת המרכזים, נדרשו שני אנשי צוות 
בלבד: האחד כיסה את צפון הארץ והשני את דרומה. למעשה, שני אנשי 

הצוות נדרשו לעבודה עצמאית ובודדת. 
הספרות המקצועית העוסקת באנשי מקצוע המתמודדים עם תחום 
 )compassion fatigue( זה מדברת על סיכון מ"תשישות החמלה" 
ו"טראומטיזציה משנית" )Malkinson & Geron, 2002(. אחד הלקחים 
שהפיק משרד הרווחה ויישם בעת בניית המכרז השני והמורחב, הייתה 
הקמת מרכזים עם לפחות שני אנשי צוות 

בכל מרכז.  
עם זאת, בתקופה שבה עוסק מאמר זה, 
צוות מיתרים הורכב משתי נשות צוות 
בלבד, בעלות ידע וניסיון בתחום )שתיהן 
היו קצינות נפגעים בצבא קבע(,  אשר עבדו  
בשיתוף פעולה מלא  והסתייעו בהדרכה. 
כמו כן, צוות מיתרים  חש - כפי שמציינים 
רובין, מלקינסון וויצטום )2016( - שעבודה 
עם אנשים שחוו שכול ואובדן איננה רק 
עבודה מאמצת וקשה. היא גם פותחת 
הזדמנויות למטפלים לחוות שינויים חיוביים 
בעצמי שלהם ובתחושת הייעוד בהתייחס 
לחיים ולמוות, וגם לחוות איך המפגש עם 
אנשים בעתות אלו מרחיב ומעמיק את 
הבנתם לגבי החשיבות של כל אחד ואחד 
מאתנו ואף מציע הזדמנות לצמיחה. שתי 
נשות הצוות חשו שהייתה להן זכות גדולה 
במפגש המרגש והמשמעותי עם המשפחות, 
במוכנות של המשפחות לפתוח בפניהן את לבן ולאפשר להן כניסה 

לעולמן הפרטי ביותר. 

יישום מטרות התכנית ויוזמות מיוחדות 
שפותחו על ידי עמותת אנוש

כאמור, מניעת התאבדות הוכרזה כאינטרס לאומי, שיש להתמודד 
עמו במהלך משותף של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות. בשל 
העובדה כי שאירי התאבדות הם בסיכון גבוה להתאבדות בעצמם 
(Pompili et al., 2008; Runeson & Asberg, 2003(, תכנית מיתרים עמדה 

בקשר רציף ועבדה בשיתוף פעולה מלא עם התכנית הלאומית למניעת 
אובדנות. כחלק משיתופי הפעולה, נכח צוות מיתרים של עמותת אנוש 
בוועדות היגוי ברשויות המקומיות ברחבי הארץ, במטרה לשתף אותן 
בתכנית אשר מציעה מענה ברצף הטיפולי, וכן כבעל ידע משמעותי 

בתחום בריאות הנפש. 
במהלך עבודתנו נחשפנו לעתים לנתונים קשים על שיעור התאבדויות 
גבוה בקרב אוכלוסייה מסוימת, ושם קיימנו התערבות ממוקדת בשיתוף 
כלל הגורמים הקהילתיים הנדרשים. דוגמה אחת לכך היא מענה שניתן 
בעקבות חשיפה לשיעור התאבדות חריג בקרב בני העדה האתיופית 
ביישוב גן־יבנה שבאזור השפלה, ובפרט בקרב בני נוער גילאי 16-12 
וצעירים בוגרים בשנות ה־20 לחייהם. נושא התאבדויות נוער וצעירים 
מבני העדה האתיופית אף נדון במהלך שנת 2016 בוועדת החינוך בכנסת. 
בעקבות ניתוח המצב וכחלק מהניסיון לדייק את המענים הניתנים 
לאוכלוסייה ביישוב, נערכה פגישה עם מחלקת הרווחה של גן־יבנה, 
בהשתתפות מנהלת מיתרים מרכז, מנהל המחלקה, עובדות סוציאליות 
משפחתיות ומנהלת האזור של התכנית הלאומית למניעת אובדנות. 

 הוחלט לערוך התערבות
  רק למשפחות שפנו בעצמן, 

או שנתנו את הסכמתן ליצירת 
קשר. מכאן, שאיתור המשפחות 
 נעשה באמצעות הפצת מידע 
על התכנית בכל מקום אפשרי, 

 ומתוך ההנחה שאי אפשר 
 לדעת מי חווה התאבדות 

של בן משפחה
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בפגישה זו הוחלט לפעול יחד עם היישוב בשתי דרכים: האחת, התערבות 
קהילתית )וזאת על אף שהיישוב אינו נכלל ברשימת היישובים של 
התכנית הלאומית למניעת אובדנות(, שבמסגרתה הועלתה בגן יבנה 
ההצגה "שאריות", העוסקת במקרה התאבדות בעדה האתיופית. 
השחקנים, בני העדה, הציגו בשפה האמהרית  הדרך השנייה הייתה 
איתור ואיסוף משפחות להתערבות פרטנית וקבוצתית לעיבוד שכול 
ואובדן כתוצאה מהתאבדות, וכן איתור של מטפלת משפחתית ומנחת 

קבוצות דוברות אמהרית. 
במפגשים הרבים שהתקיימו עם בני המשפחות השכולות הושמעו 
צרכים מגוונים. חלקם נגעו לתוכני עיבוד האבל ולקשיי ההתמודדות על 
רקע האירוע הטראומטי. סביב צרכים אלו הוצע, כאמור, לבני משפחה 
טיפול פרטני/זוגי/משפחתי ו/או קבוצתי. צורך נוסף שעלה, במיוחד 
במשפחות הכוללות ילדים קטינים, נקשר לרצון המשפחות לחזור, 
ככל שניתן, למסלול חיים נורמטיבי הכולל טיולים בטבע ומפגשים 
עם משפחות אחרות שעברו חוויה דומה. כך נולד הרעיון לקיים יום 
פעילות בטבע למשפחות, שהמשתתפים בו חולקים את הכאב המשותף 
סביב התאבדות יקירם, אבל גם בוחרים בחיים ולא מוותרים על הנאה, 

יציאה לטבע ומפגש חברתי. 
המשפחות היו שותפות מלאות בתכנון היום, בבחירת התכנים 
ובהפצת ההזמנה בקרב מעגלי משפחות נוספים, גם מחוץ לתכנית 
2016 התקיים האירוע בגני־ מיתרים. בחול המועד סוכות של שנת 
הנדיב שבזכרון־יעקב. הפעילות כללה, בין השאר, משחקי היכרות 
וחברה ופינות מלאכה לילדים ואפשרה חוויה נורמטיבית של טיול 

משפחות, לצד היכרות עם משפחות החוות מצב דומה. 
לשמחתנו, בעקבות פעילות זו נוצרו אינטראקציות בין בני המשפחה 
והילדים ונוצרה תשתית להיכרות ולהקמת קבוצת טיולים אשר פועלת 
מאז באופן עצמאי, נפגשת מדי חודש וממשיכה לטייל יחד בטבע. 
השותפות עם המשפחות וההקשבה לצרכים המגוונים אפשרו לנו, כאנשי 

מקצוע, לייצר מענה מדויק ונכון עבור צורכי המשפחות.
במהלך פעילות מיתרים עלה לאוויר אתר אינטרנט של התכנית. 
בחשיבה על תוכני האתר ומטרותיו, הקדשנו תשומת לב לאופן שיאפשר 
ביטוי אישי/משפחתי. היום, כאשר הנגישות הטכנולוגית מאפשרת שיתוף 
ידע ויצירת רשתות חברתיות, הוחלט כי יהיה נכון להציע למשפחות 

אזור לכתיבה אישית. 
ידוע כי הכתיבה היא צורך אנושי ויכולה להיות בסיס טוב לצמיחה, 
להתמודדות אישית טובה ולחשיפה לאפשרות היצירה האמנותית. 
ביצירה ניתן ביטוי לכאב, לבלבול, להתלבטות ולמגוון רגשות במקום 
שאיננו שיפוטי. מתוך ראייה זו, התאפשר לבני משפחה אשר כותבים 
או פרסמו ספר/ מאמר להביא את דבריהם למקום שאליו ייחשפו רבים 
אחרים, וסביבם ליצור שיח שיסייע בהתמודדות ויאפשר חשיפה לשפה 
אמנותית. נוסף על כך, ראינו בפרסום הכתיבה האישית יכולת לקדם את 
המודעות הציבורית לתחום שכול זה, ליצור קהילה אלטרנטיבית במרחב 
האינטרנטי, לחשוף אנשי מקצוע מתחום האובדן והשכול לחוויות של 

בני המשפחה המטופלים ולתהליך האישי שהם 
עוברים, וכמובן - ליצור מקור ידע ומומחיות 
מניסיון אישי. באתר פורסמו כמה קטעי 
כתיבה אישיים של בני משפחות. רבים מאנשי 
המקצוע ובני המשפחות העידו כי אלה היו 

להם מקור לידע, לתמיכה ולהשראה. 
תכנית מיתרים - מרכזי סיוע למשפחות 
שכולות על רקע התאבדות, פעלה במשך 
השנתיים האחרונות מתוקף זכייה במכרז 
של משרד הרווחה. בחודשים האחרונים, 
את  המאחד  נוסף  מכרז  קידם  המשרד 
שלושת תחומי השכול - תאונות דרכים, 
עבירות המתה והתאבדויות - ובעקבות זכייה 
של גופים אחרים, עמותת אנוש נאלצה 
להיפרד מתכנית מיתרים בדצמבר 2017. 

להלן סיכום תפוקות הפעילויות השונות 
של תכנית מיתרים - עמותת אנוש: 

הקמת מרכזים בערים חיפה ותל־אביב, שהתרחבו למתן שירות   ●
בפריסה ארצית מקריית־שמונה ועד אילת.

כ־300 בני משפחה קיבלו סיוע מתכנית מיתרים באמצעות טיפול   ●
פרטני, זוגי ומשפחתי בתחנות לטיפול משפחתי של מחלקות הרווחה.
הקמה והפניה לקבוצות תמיכה להורים, לבני זוג ולאחים, אשר   ●
התקיימו בערים השונות, חלקן בשיתוף פעולה עם עמותת "בשביל 

החיים".
מאות ביקורי בית ברחבי הארץ, אשר נוהלו במקצועיות וברגישות   ●
- במקום שבו כבה האור בבתיהן של המשפחות השכולות ובנקודת 

הכאב הקשה ביותר שניתן לדמיין. 
ביסוס קשרי עבודה עם מעל ל־50 תחנות לטיפול במשפחה של   ●
המחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ, שותפות בישיבות צוות 

ובדיונים מקצועיים.
עריכת ימי עיון מקצועיים וכנסים. האולמות המלאים עד אפס מקום   ●

העידו על הצמא הרב של אנשי המקצוע לידע מקצועי בתחום.
סיוע למאות בני משפחה להשתלב בטיפול והצלחה לחולל שינוי   ●

עמדות בקרב אנשי מקצוע.
בניית שאלון בשיתוף המפקח הארצי ומכון ברוקדייל, אשר אמור   ●
לתת לבני המשפחות והמטפלים בהם אינדיקציה על מצבם התפקודי 
והנפשי, לסייע להם בבניית מטרות טיפוליות ולהעריך את מצב 
המטופל בהקשר של התמודדות עם השכול. מלבד אלה, השאלון 
יוכל לאפשר בעתיד בחינה תוצאתית של הטיפול והשוואת שיטות 

טיפול. 

המלצות ומסקנות
מקובל לחשוב שבישראל קיימת "היררכיה של השכול", שמוות במלחמה 
או באירוע טרור מדורגים בה כ"יוקרתיים" יותר, ובתחתית המדרג - 
שכול כתוצאה מהתאבדות )אברמי, 2001, 2006; אלטמן, 2006; רוזנטל, 
2001(. במחקר שנעשה בישראל נמצא כי שאירי התאבדות אחדים 

ביטאו בגלוי את משאלתם שיקירם היה מת במלחמה )אלטמן, 2006(. 
אין ספק שלתפיסה החברתית ביחס לנסיבות המוות יש השפעה ניכרת 

על המשפחה ועל תהליך האבל שהיא עוברת. 
על ההבחנה בין סוגי המוות השונים ניתן ללמוד גם מהטרמינולוגיה 
שמשתמשים בה ביחס למשפחה האבלה. לעתים, משפחות הופתעו 
מהגדרת הצוות אותם כ"משפחה שכולה" ותהו אם השכול אינו מיוחס 
רק לצבא. אם שכולה ציינה בפניי שרק מעצם הגדרתי אותה כ"אם 
שכולה" ולא "האם של הנער שהתאבד", היא קיבלה לגיטימציה לכאב 
הגדול של אם על בנה מבלי להרגיש ששופטים אותה, מאשימים אותה 
ומנסים להבין מה היה אצלו לא בסדר או 

מה עשתה היא לא נכון. 
"משפחה שכולה" הוא מטבע לשון שנטבע 
לאחר מלחמת העצמאות ומסמל קבוצה 
מיוחדת, אשר חוותה שכול וקשורה בשל 
המדינה.  של  לקיומה  מיוחד  בקשר  כך 
"משפחת השכול" מייצגת הרואיות כפולה: 
זו של הבנים שנפלו למען המולדת וזו של 
ההורים שחינכו אותם להקרבה )ויצטום, 
2004(. זאת, לעומת "שאירי התאבדות" 

את  שאיבדו   -  "Suicide Survivors"  -
קרובם בעקבות מעשה התאבדות. האם 
בעצם המונח יש קונוטציה סטיגמטית? 
או שאפשר שדווקא ההבחנה הייחודית 
של קבוצת "שאירי התאבדות" תאפשר 

 צורך נוסף שעלה, 
במיוחד במשפחות הכוללות ילדים 
קטינים, נקשר לרצון המשפחות 
לחזור, ככל שניתן, למסלול חיים 
נורמטיבי הכולל טיולים בטבע 
ומפגשים עם משפחות אחרות 

שעברו חוויה דומה
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מן השדה

להתבונן נכוחה באפיוניה ובצרכיה ולהציע מענים רלוונטיים לקבוצת 
שכול ייחודית זו?

ההתאבדות היא אמנם סיום החיים של המתאבד, אך היא גם תחילתו 
של מסע מורכב וקשה של שאירי ההתאבדות. ההתאבדות היא נושא 
שכמעט שאינו מדובר בחברה. פעמים רבות, בני משפחת הנפטר אף 
מתקשים להודות בפני עצמם ובפני אחרים כי מדובר בהתאבדות. גם 
בקרב אנשי מקצוע רבים קיים עדיין קושי לטפל באובדן ובשכול בכלל, 
ובפרט באנשים שיקירם התאבד. עם זאת, שיעור המתאבדים הגדול, 
העובדה כי ההתאבדות חוצה גילאים, המאפיינים הייחודיים של מוות 
פתאומי ואלים בכלל, ושל התאבדות והטראומה הנלווית אליה בפרט, 

מחייבים למידה מעמיקה ומתן מענה ייחודי לאוכלוסייה זו. 
תכנית מיתרים הקדימה את המציאות בשטח. 

בעבודה משותפת עם המפקחים המחוזיים, 
חברתיים,  לשירותים  המחלקות  מנהלי 
התחנות לטיפול משפחתי, היחידה למניעת 
אובדנות וגורמים נוספים בקהילה, נבנתה 
תשתית טיפולית והחלה דרך משמעותית 

וחשובה במתן מענה לאוכלוסייה זו. 
כאמור, בחודשים האחרונים המשרד ביצע 
שינוי ארגוני נרחב המאחד את שלושת 
תחומי השכול - תאונות דרכים, עבירות 
המתה והתאבדויות - ובעקבות זכייה של 
גופים אחרים, עמותת אנוש נאלצה להיפרד 
2017. עמותת  מתכנית מיתרים בדצמבר 
וצוות מיתרים נפרדים מהתכנית  אנוש 
בתחושת גאווה אדירה והוקרת תודה על 
שניתנה להם הזדמנות להיות הראשונים 
בביסוס מערכתי של הסיוע למשפחות שחוו 

שכול ואובדן. 
בשנתיים  מיתרים  מפעילות  כתוצאה 

האחרונות, אנשי מקצוע רבים מגויסים וקשובים לתחום ולהבנה שחשוב 
להתערב מוקדם ככל האפשר לטובת שאירי ההתאבדות. תקוותנו היא 
כי תחום השכול האזרחי בישראל, על כל גווניו, יתבסס ויתרחב ויינתנו 
מענים מקצועיים ומדויקים בקהילה לכלל סוגי השכול, ובתוכם גם 

לשאירי ההתאבדות. 
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מן המחקר

תקציר
המחקר עוסק בתמיכה בנשים עם סרטן השד, שהיא המחלה השכיחה 

ביותר בקרב נשים בעולם המערבי ובישראל .
בשנים האחרונות חל צמצום פערים בשיעורי התחלואה בסרטן השד 
בין נשים ערביות ויהודיות, וזאת בשל נטייתה של האוכלוסייה הערבית 
לאמץ אורח חיים מערבי. מחקר זה בודק את שיעורי הפנייה לקבלת 
תמיכה פורמלית ובלתי־פורמלית אצל נשים שחלו במחלה. הוא נערך 
בקרב 30 נשים יהודיות ו־30 נשים ערביות, שחלו בסרטן שד לא גרורתי.
נמצא כי שיעור ההזדקקות לתמיכה בלתי־פורמלית וקבלתה בקרב 
נשים ערביות ויהודיות הוא דומה. לעומת זאת, שיעור ההזדקקות לתמיכה 
פורמלית בקרב נשים ערביות ויהודיות נמוך משיעור קבלתה. בקרב הנשים 
הערביות, יש יותר צורך ויותר קבלה של תמיכה פורמלית מאשר בקרב 
הנשים היהודיות, אך הפער בין ההזדקקות לבין קבלת התמיכה בפועל 

גבוה בקרב הנשים הערביות מאשר בקרב הנשים היהודיות.
הממצאים נבחנים ביחס למודל של Andersen, ממנו עולה שהפער 
בנטייה המוקדמת על רקע תרבותי שונה מצטמצם כאשר התנאים 

המאפשרים דומים וכאשר משתני הצורך הם קריטיים לאדם.

מבוא
מחלת הסרטן היא מקבוצת המחלות המתרחשות כאשר תאים מתחלקים 
בצורה אבנורמלית. הרקמות המיותרות שנוצרות נקראות גידול. מחלת 
הסרטן נוצרת כאשר התאים הסרטניים פוגעים ברקמות אחרות, נפרדים 
מהגידול ועוברים לזרם הדם או למערכת הלימפה ומייצרים גרורות 
 Kasper et al.,( קרובות ומרוחקות, אשר מחמירות את סיכויי הריפוי
2015(. זוהי מחלה כרונית, המאיימת על החיים. רוב האנשים שאובחנו 
כחולים במחלה מדווחים כי הגיבו בפחד עמוק ובתחושה של חוסר־אונים 

ושל אימה )אמיר, רמתי וארצי־שהרבני, 2005(. 
סרטן שמקורו בשד הוא השכיח ביותר בקרב נשים - בעולם המערבי 
ובישראל. בכלל מחלות הסרטן, שכיחותו מגיעה למקום השלישי. הודעה 
על גילוי המחלה היא למרבית הנשים חוויה טראומטית, המעמידה אותן 
בפני עתיד מאיים וחסר־ודאות )שדה־טסה, דרורי, שטדלר וגינזבורג, 
1998(. נוסף על תפקידו המרכזי בהנקה ובאימהות, השד נחשב בחברה 

המערבית כאבר בעל משמעות סמלית־מינית. אובדנו, או החשש לאובדנו, 
מאיימים על הדימוי הנשי של החולות )קרונפלד וקוליק, 2003(.

לסרטן שד לא גרורתי שלושה שלבים מרכזיים: גילוי המחלה, שלב הטיפולים 
והחלמה. כל אחד מהשלבים שצוינו הוא מצב משברי, המאופיין בקשיים 
ייחודיים משלו ומצריך הסתגלות וגיוס של משאבי התמודדות )רויז, 2005(. 
מחלת הסרטן מלווה בטיפולים רפואיים קשים ומאופיינת, כאמור, באיום 
וחוסר־ודאות לגבי העתיד, כאב ועייפות ושינויים במצב הכלכלי, החברתי, 
המקצועי והמשפחתי. מחקרים הראו עוד כי עלולים להיפגע יחסים בין־

אישיים, הערכה עצמית, דימוי גוף וזהות מינית, וכי יכולים להיגרם מצוקה 
רגשית, דיכאון וחרדה )אמיר ועמיתים, 2005; קרונפלד וקוליק, 2003(.

נתונים סטטיסטיים
לפי נתוני משרד הבריאות )2017(, בשנת 2014 אובחנו כ־5,000 חולות 
חדשות עם גידול חודרני )הפורץ לרקמות סמוכות( וממוקד בשד. בגידול 
החודרני חלו 3,782 נשים יהודיות - יחס של 92.7 ל־100,000 נשים, ו־398 

נשים ערביות - יחס של 60.5 ל־100,000. 
מאז שנת 1990 קיימת יציבות בתחלואה בסרטן השד החודרני אצל 
נשים יהודיות, ואילו בקרב נשים ערביות יש מגמת עלייה מובהקת. 
שיעורי התמותה בקרב נשים יהודיות שחלו בשנים 2014-1995 נמצאים 
במגמת ירידה מובהקת, ואילו בקרב נשים ערביות יש התייצבות בשיעורי 
התמותה באותן שנים. בהשוואה לממוצע מדינות ה־OECD, בישראל 
שיעור ההיארעות, שיעור התמותה וגם שיעור השימוש בממוגרפיה לגילוי 
מוקדם של סרטן השד גבוהים )עדכון נתוני היארעות ותמותה, 2017(.

במחקרם של .Zidan et al (2012( נמצא כי סרטן השד מופיע בקרב 
נשים ערביות בגיל צעיר יותר - עם פער גיל של 10 שנים בינן לבין נשים 
יהודיות, מתגלה בשלבים מאוחרים יותר ומאובחן כאגרסיבי יותר. הגיל 
הממוצע בקרב נשים ערביות הוא 49.9, ואילו בקרב נשים יהודיות הוא 

.)Zidan et al., 2012) 59.4

חוקרים מייחסים את צמצום הפערים בשיעורי התחלואה בסרטן 
השד בין נשים ערביות ליהודיות לנטייה של האוכלוסייה הערבית לאמץ 
אורח חיים מערבי, הדומה לזה של האוכלוסייה היהודית בישראל, כולל 
שינויים בתזונה, גיל לידה ראשונה, הנקה, שינויים סביבתיים ועוד )שם(.

משבר והתמודדות 
משבר הוא מצב של כשל במנגנוני ההגנה שנוצר בשל שינוי כלשהו, 
לרוב שלילי. התמודדות עם משבר לרוב אינה פשוטה, כרוכה במאמץ 
נפשי רב ובסופו של דבר מאפשרת לאדם לשוב לשגרה ולתפקוד תקין. 
בהתמודדות יש פוטנציאל לצמיחה ולהעצמה אישית )אליצור, טיאנו, 

מוניץ ונוימן, 2010(. 
לפי אליצור ועמיתיו )שם(, הפגיעּת כתוצאה ממשבר עשויה להתבטא 
בכמה מישורים: רגשי )תחושות של דיכאון וחרדה, אבל, פגיעה בדימוי 
העצמי והמיני(; קוגניטיבי־התנהגותי )חיפוש מידע ופתרון בעיות תוך 
איתור משאבים שיסייעו בראיית הבעיה באור חדש, או תגובה פסיבית 
שתתבטא בהשלמה, הכחשה, הדחקה, נסיגה לעולם הדמיון והפסיכוזה 
או אף להתמכרות(; פגיעה גופנית )יציאה מאיזון של הרגלי אכילה, קשיי 

שינה וכדומה(. 
החלמה ממשבר יכולה להחזיר את האדם למצב שהיה בו קודם לכן, 

אך עלולה גם להותיר צלקות המתבטאות בפגיעה ברמות התפקוד.

תגובות רגשיות למחלת סרטן השד
מצוקה רגשית ודחק מופיעים בשכיחות גבוהה למדי בקרב חולות סרטן 
השד. ההשלכות השליליות בקרב נשים רבות הן פסיכולוגיות ורגשיות. מטא־
אנליזות שנערכו במדינות מערביות הציגו שיעורי מצוקה נפשית הנעים בין 
35%-58% )אלון, 2011(. ככל שהאיום על החיים גדול יותר, כך תשתמש האישה 

 תמיכה פורמלית ובלתי־פורמלית בקרב 

נשים יהודיות וערביות החולות בסרטן השד

טטיאנה גלייסר, שמואל שמאי, עירית בן־חיים, ג'מאל זידאן
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 המרכז הרפואי ״זיו״, צפת.  
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בכלים המוכרים לה לצורך התמודדות עם מצב הלחץ שנוצר )רויז, 2005(. 
רמת המצוקה הנפשית תלויה, בין היתר, במידת החומרה של המחלה, 
בהשלכותיה ובהשלכות הטיפולים על איכות החיים. גורם נוסף המשפיע 
על תחושותיהן של חלק מהנשים שחלו בסרטן השד הוא החיים בצל 
האיום המתמיד של הישנות המחלה. חשוב לציין כי המצוקות הקשות 
2011(. בשנים האחרונות  ביותר נמצאו בקרב חולים סופניים )אלון, 
נמצא כי נשים מדווחות על שינוי חיובי שקורה אצלן בעקבות המאבק 

עם משבר חיים )נומה, 2008(.

תמיכה פורמלית ובלתי־פורמלית
הגדרות

רשת פורמלית: קבוצות של אנשי מקצוע - רופא, אחות, עובדת 
סוציאלית, פיזיותרפיסט, מטפל וכדומה.

רשת בלתי־פורמלית: קבוצות ראשוניות של הפרט, שאתן הוא מקיים 
יחסי גומלין וקרבה - בני זוג, ילדים, קרובי משפחה, חברים ושכנים 

)אוסלנדר, 1987(.
ממאמרם של גרוס ואחרים )2009( עולה כי רוב האנשים הנזקקים 
לעזרה נפשית אינם פונים לקבלת עזרה פורמלית מאנשי מקצוע. חלקם 
פונים לחברים, שכנים ובני משפחה המרכיבים את הרשת החברתית 
שלהם. ההסבר לכך הוא שהסיוע ניתן בסביבה פרטית, בזמן נוח למבקש 
העזרה וללא עלות כספית, והוא נתפס כפעולה שגרתית ויום־יומית 

ולכן גם פחות סטיגמטית )שם(. 
תמיכה בלתי־פורמלית היא בעיקר מושג תפיסתי; דהיינו, כיצד 
האדם תופס את קשריו וכיצד אלו משרתים אותו. התמיכה עשויה 
להתבטא בתמיכה רגשית, תמיכה על ידי מתן הערכה, חברות, עזרה 
מוחשית ומתן מידע )רויז, 2005(. תמיכה בלתי־פורמלית זמינה יותר 
מתמיכה פורמלית לסוגיה ויש לה משקל לא מבוטל בקביעת איכות 
החיים הסובייקטיבית. מחקרים רבים טוענים שתפקידה הוא להציב 
חיץ בפני ההשפעות השליליות של גורם הדחק. כמו כן, היא מסייעת 
בהסתגלות למחלה ובהתמודדות עמה ומקלה את ההשלכות הפסיכו־

סוציאליות הנלוות אליה )רויז, 2005; אוסלנדר,1987(.  

ההתייחסות לתמיכה פורמלית ובלתי־
פורמלית בקרב נשים ערביות ויהודיות

המגזר היהודי
במחקר נעשתה חלוקה מגזרית: המגזר היהודי, שההתייחסות  אליו 
במחקר זה היא כחלק מהעולם המערבי, להבדיל מהעולם המוסלמי. 

במגזר היהודי קיימת מודעות רבה יותר לגילוי מוקדם ולביצוע בדיקות 
באופן סדיר. הרופאים המטפלים נוטים יותר להפנות נשים לבדיקות 
לצורך גילוי מוקדם של סרטן השד, ואילו הנשים היהודיות נוטות 
בדרך כלל לפנות ולבצע את הבדיקות. על פי המחקרים, הרופא הוא 
הגורם המשמעותי המשפיע ביותר על נשים בנושא ההפניה לבדיקות  

.)Cohen & Azaiza, 2005)

במגזר היהודי בישראל, הפנייה לגורמים בלתי־פורמליים היא רחבה, 
שגרתית ונורמטיבית כל כך, שכלל אינה נתפסת כתמיכה )גרוס ועמיתים, 
2009(. נשים יהודיות מערביות )לעומת נשים ערביות( נוטות יותר לפנות 

לקבלת תמיכה פורמלית, הכוללת תמיכה פסיכולוגית, קבלת מידע 
 Luszczynska et al.,( ותמיכת צוות רפואי במסגרות הרפואיות השונות
2013(. תמיכה זו נוספת על התמיכה הבלתי־פורמלית החשובה, אשר 
 Woloski-Wruble( כוללת את בני משפחתן הקרובים ובראשם הבעל

et al., 2012(, וכן את חוג החברים. 
השילוב בין שני סוגי תמיכה אלו מביא נחמה, עידוד, הקלה בבדידות 
וקבלת עזרה קונקרטית ומוחשית )Antoni, 2003(. במחקר שבדק צמיחה 
פוסט־טראומטית בקרב נשים שהחלימו מסרטן השד, נמצא קשר חיובי 
בין תמיכה חברתית לצמיחה פוסט־טראומטית. מדובר במיוחד בתמיכה 
 ,Weiss, 2004( רגשית מבן־זוג ובקשר עם אדם שחווה טראומה דומה
בתוך נומה, 2008(. האפשרות לבטא את המצוקה הנפשית גם מול אנשי 
 .)Cohen et al., 2012( מקצוע מאפשרת לקבל, בנוסף, סיוע מקצועי והולם
על אף הרגשות הקשים הנלווים לאבחנה ולטיפולים, נשים רבות 
במגזר המערבי )יהודי(  מדווחות גם על תחושות חיוביות של הכרה 
מחודשת בערך העצמי. תוך כדי התמודדות עם המחלה, וזמן קצר 
יחסית לאחר האבחון, נשים דיווחו שהן פיתחו קשרים קרובים יותר 
עם אחרים, העריכו יותר את חייהן ואת תכונותיהן החיוביות וכוחותיהן 
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.)Manne et al., 2004) ועסקו יותר בנושאים רוחניים
 Ahern, Gardner( מחקר שנעשה בקרב חולות בסרטן שד באוסטרליה
Courtney, 2014 &( מצא שאת התמיכה הרבה ביותר קיבלו החולות מן 
המשפחה והחברים, וכן מן הרופא המטפל והרופא המנתח. נשים רבות 
משנות את השקפת עולמן על החיים עם קבלת האבחנה. מטרות, סדר 
עדיפויות, דברים שבעבר נתפסו כחסרי משמעות, נבחנים עתה באור 
שונה. אמונה דתית והגשמה עצמית יכולות גם הן לבוא לידי ביטוי 

מחודש )נומה, 2008(. 

המגזר הערבי
במקרים רבים, נשים ערביות אינן פונות לשום גורם לקבלת תמיכה. 
על פי הנורמות המקובלות, לא נהוג לדבר על בעיות נפשיות עם גורמים 
פורמליים, משום שיש להסתירן מזרים. עם זאת, בשנים האחרונות חל 

שינוי מה בהתייחסותן של נשים ערביות לתמיכה פורמלית.
Goldblatt ועמיתיו )2013( מציינים במחקרם כי האוכלוסייה הערבית 
משתנה ורוכשת דפוסים חדשים ודומים לאלו של האוכלוסייה היהודית. 
עם השינוי, אוכלוסייה זו נעשית אקטיבית יותר, מה שמגביר עוד יותר 

את היקף הפנייה לקבלת תמיכה פורמלית.
ההתמודדות עם סרטן מושפעת מנורמות תרבותיות, מתפיסות 
ומאמונות. החברה ערבית היא בחלקה עדיין חברה פטריארכלית, 
המציבה את האישה בתחתית ההיררכיה המשפחתית, כשמעמדה נמוך 
בדרך כלל משל אחיה, בעלה והוריה. במשפחות אלה, מצפים ממנה 
להיות תלויה בבעלה, להיכנע לרצונותיו ולצרכיו ולשמש לו ולמשפחתו 

מקור תמיכה )מוחמד, 1994(.
)2013( נמצאו ארבעה גורמים  Goldblatt ועמיתיו  במחקרם של 
מרכזיים המשפיעים על ההתמודדות עם מחלת הסרטן בקרב נשים 
ערביות: משפחה )על האישה להיראות תמיד חזקה ושמחה, להיות זמינה 
למשפחתה, להסתיר את מצוקתה ולבטא אותה אך ורק בהיותה לבד 
או לפני קרוב אחד(; התלבטות לגבי שמירת המחלה בסוד - "לגלות 
או לא לגלות" )כדי להימנע מגילויי חמלה, את סימני המחלה הנראים 
לעין הן מתרצות כשינויים הורמונליים(; אמונה באלוהים )גורם מרכזי 
בתהליך ההסתגלות למחלה ולהתמודדות עמה(;  ובניית משמעויות 

חדשות לאחר ההחלמה )בראייה רטרוספקטיבית(.
במגזר הערבי יש כמה וכמה תפיסות, אמונות ומיתוסים הקשורים 
הן למחלת הסרטן והן לטיפולים בה. נשים ערביות, יותר מיהודיות, הן 
Baron-( פטליסטיות - מאמינות שאלוהים או הגורל הם הסיבה לסרטן
Epel, Fridman & Lernau, 2009(. הסרטן יכול להיות עונש על התנהגות 
לא נאותה;  עונש שניתן להן בעודן בחיים במקום ביום הדין. זוהי דרך של 
כפרה על מעשים רעים. תפיסה נוספת גורסת שזהו מבחן שעליהן לעמוד 
 .)Azaiza & Cohen, 2008( בו מול האלוהים, כדי להוכיח את עוצמת אמונתן
בקרב חלקים ניכרים מן החברה הערבית, מחלת הסרטן נתפסת כדבר 
שיש להתבייש בו. הסרטן הוא מום העלול לפגוע בסיכויי ילדיה של 
החולה להינשא, במיוחד בסיכויי הבנות. זהו לכן "סוד שמור ביותר". 

שמירת הסודיות מובילה, כמובן, להימנעות מטיפול רפואי. 
תפיסות רווחות נוספות הן כי ניתוח עלול לגרום להתפשטות הסרטן; 
הטיפולים מפחידים יותר מהמחלה עצמה; מחלת הסרטן היא מחלה 

.)Mellon et al., 2012( מידבקת; הסרטן הוא גזר דין מוות
הנשים הערביות חוששות מפגיעה בדימוי המיני שלהן עקב השינוי 
בשד ו/או השינוי שחל בהן בעקבות הטיפולים הכימותרפיים )התקרחות, 
 Azaiza & Cohen, 2008 ; Cohen & Azaiza, 2005 ;(  השמנה וכדומה( 

Goldblatt et al., 2013(. החשש הוא כי שינויים אלו יגרמו לתגובות 
לא רצויות מצד בעליהן. לפיכך, הן מעדיפות להזניח את בריאותן, 
לגלות אדישות לגופן ולהימנע מלפעול לגילוי מוקדם של המחלה. על 
פי הקוראן, יש לנקוט פעולה יזומה ולקחת אחריות בנושא הבריאת 
האישית. עובדה זו עומדת בסתירה למציאות הערבית, שאינה שמה 
את הבריאות בעדיפות עליונה; מציאות של הסתרת החולי והעמדת 
פנים שהכול כשורה )Goldblatt et al., 2013(. עם זאת, במחקרם של 
כהן ועזאיזה )2009(, חלק ניכר מן הנשים הערביות ציינו כי הגוף הוא 

מתנת האל ולפיכך עליו לקבל את הטיפול הטוב ביותר. 

השוואה בין שני המגזרים
נשים ערביות נוטות לפנות לבני משפחותיהן במידה רבה יותר מאשר 
 Graham,( נשים יהודיות, אשר פונות יותר לקבלת תמיכה פורמלית
2000, בתוך גרוס ועמיתים, 2009(. כמו כן, בתחום העזרה הפורמלית, הן 
נוטות יותר לפנות לקבלת עזרה רפואית לעומת עזרה נפשית. לעומת 
זאת, בקרב חולי סרטן יהודים נמצא שימוש גבוה יחסית בטיפולים 
פסיכותרפיים )Malach & Zaidman .)Nakash et al., 2012 (2003( מציינות 
את הפער בין יהודים לערבים בפנייה לרווחה, ומדגישות כי מקורו בשוני 
התרבותי ולאו דווקא באי־אמון בשירותים. לטענתן, ערבים ישראלים 
חושפים פחות את הבעיות הרגשיות שלהם, משתמשים פחות בסיוע 
מקצועי פורמלי ופונים יותר לסיוע בתוך המשפחתה. יהודים ישראלים 

פונים יותר לקבלת סיוע מקצועי פורמלי.
במדינת ישראל מרובת התרבויות, התרבות הדומיננטית היא התרבות 
היהודית המודרנית. לא אחת, הפונים לקבלת שירות אינם דוברים את 
השפה העברית, מה שמקשה את קבלת התמיכה הפורמלית במסגרות 
הבריאות )שוסטר ושלזינגר, 2004(. מחקרים שנערכו בארץ מלמדים 
שהשתייכות לקבוצות מיעוט מפחיתה את הנכונות לבקש עזרה, בעיקר 
בגלל אי־אמון במהות השירותים ובאיכותם, פחד מסטיגמות ופחד 
מהתערבות פסיכולוגית )Graham, 2000, בתוך גרוס ועמיתים, 2009(. 
הסגירות של הנשים הערביות ביחס למחלתן, למול הפתיחות של 
הנשים היהודיות, יוצרת תסכול אצל הנשים הערביות. תסכול זה נובע 
בחלקו מהיותן בעיצומו של תהליך שינוי עקב ההשפעה המערבית. 
נוצר בלבול בין ההתייחסות המוכרת להן מחייהן לבין רצונן לחקות 
את ההתנהגות המערבית. הנשים הערביות רוצות להילחם במחלה, ובה 
בעת להסתיר אותה. היום, הן בונות זהות אישית חדשה והרבה יותר 
פעילות )Goldblatt et al., 2013(. בשל השינוי המתואר, גם בעליהן 
 Cohen et al.,( מעורבים יותר במתן תמיכה נפשית ופיזית לנשותיהם

.)2011; Goldblatt et al., 2013
במחקר של מייס ואחרים )2006(, שהשווה את התמיכה שמקבלות 
חולות סרטן שד יהודיות לתמיכה שמקבלות חולות ערביות, נמצא פער 
מובהק סטטיסטית בין הנשים היהודיות, שמקבלות באופן כולל יותר 
תמיכה, לבין אלו הערביות. כאשר נבדקו מרכיבי התמיכה )בעל, משפחה, 
חברים ועובדי בריאות(, דיווחו יהודיות על תמיכה רבה יותר בכל אחד 
מן המרכיבים לעומת הערביות, אך הפערים היו קטנים וחסרי משמעות.

  

מתודולוגיה
מטרות המחקר 

לבדוק אם דפוסי ההתנהגות של נשים משתי קבוצות תרבותיות . 1
שונות דומים או שונים בנוגע לבקשת סיוע או תמיכה במהלך 

ההתמודדות עם מחלת סרטן השד.
לבדוק אם מערכת התמיכה לחולות סרטן השד זמינה לשתי קבוצות . 2

הנשים במידה דומה. 

שאלות המחקר
האם יש הבדל בין נשים יהודיות לנשים ערביות החולות בסרטן . 1

השד בהזדקקות ובפנייה לקבלת תמיכה פורמלית ובלתי־פורמלית? 
אילו מבין גורמי התמיכה הפורמלית וגורמי התמיכה הבלתי־פורמלית . 2

הם יעדי הזדקקות ומשמשים גורמי תמיכה בפועל?

השערת המחקר: נשים יהודיות החולות בסרטן השד יפנו יותר מנשים 
ערביות לקבלת תמיכה פורמלית ובלתי־פורמלית.

הליך המחקר
המחקר אושר על ידי ועדת הלסינקי לביצוע במכון האונקולוגי שבמרכז 
הרפואי זיו בצפת. חולקו שאלונים ל־60 נשים העונות לקריטריונים 
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של חולות בסרטן שד לא גרורתי, בטווח של 12-3 חודשים לאחר גילוי 
המחלה. הנשים נחלקו  לשתי קבוצות, יהודית וערבית, שבכל אחת 
מהן 30 נשים. הגיל הממוצע היה 59 בקרב הנשים היהודיות, לעומת 
50 בקרב הנשים הערביות. נתונים אלה עולים בקנה אחד עם הנתונים 

הארציים, המעלים כי גילוי המחלה בקרב נשים ערביות מתרחש בגיל 
צעיר יותר מאשר בקרב נשים יהודיות. 

הפנייה אל הנשים נעשתה בעת ביקוריהן במכון לצורכי מעקב או 
במהלך הטיפולים הכימותרפיים. עם העברת השאלונים ניתן הסבר 
מקיף על המחקר על ידי עובדת סוציאלית. הנשים חתמו על טופס 
הסכמה מדעת. השאלון וטופס ההסכמה מדעת, שבמקור נכתבו בעברית, 

תורגמו לשפה הערבית. 
שאלון המחקר נסמך על שאלון שהשתמש בו אברהם )2004(. השאלון 
המקורי )המתוקף( מכיל שאלות העוסקות ספציפית בתמיכה נפשית 
בהורים לילדים עם מוגבלויות פיזיות המשולבים במערכת החינוך 
הרגילה. הוא הותאם לחולות הסרטן, נשואות מחקר זה, בהתייחס 
לשתי קבוצות גורמים. הראשונה, של גורמי תמיכה פורמלית, ובהם 
שמונה גורמים: רופא משפחה, אונקולוג, הצוות האונקולוגי, עובדת 
סוציאלית, שירותי הרווחה במקום המגורים, קבוצת תמיכה, פסיכולוג 
ומתנדבים מהאגודה למלחמה בסרטן. הקבוצה השנייה כוללת גורמי 
תמיכה בלתי־פורמלית ומכילה גם היא שמונה גורמים: בן הזוג, ילדים, 
משפחה, חברים, עמיתים לעבודה, חברות למחלה, אנשי דעת )אנשים 

המקובלים בקהילה כבני־סמכא( ושכנים. 
השאלון הכיל 16 שאלות בנושא תמיכה פורמלית ו־16 שאלות בנושא 
תמיכה בלתי־פורמלית. בכל אחד מחלקי השאלון הייתה התייחסות 
נפרדת לנושא ההזדקקות לתמיכה ולנושא קבלת התמיכה. לכל השאלות 
ניתן טווח תשובות מתוך סולם ליקרט - בין 0 )המייצג את התשובה 
"בכלל לא"( ל־5 )המייצג את התשובה "במידה רבה מאוד"(. לפיכך, 

דירוג ברמה של 2.5 משקף את קו האמצע. 

תוצאות
ניתוח השאלות נעשה באמצעות בניית ארבעה אינדקסים המאחדים 
את השאלות בנושא ההזדקקות לתמיכה - פורמלית ובלתי־פורמלית - 
וקבלתה. מהימנותם של ארבעת האינדקסים נבחנה באמצעות אלפא 

קרונבך, כמפורט בטבלה 1.

טבלה 1. מהימנות, ממוצעים, סטיות תקן וטווח של מדדי 
שאלון תמיכה בלתי־פורמלית ופורמלית.

חציון  טווח
 בפועל

 סטיית
תקן

ממוצע מהימנות:
אלפא קרונבך

טווח המדד

תמיכה בלתי־פורמלית

3.20 0-5.00 1.13 3.07 0.837 0-5  הזדקקות

לתמיכה

3.38 1.00-4.86 0.89 3.23 0.619 0-5 קבלת תמיכה

תמיכה פורמלית

3.13 0.25-5.00 1.22 3.20 0.843 0-5  הזדקקות

לתמיכה

2.50 0.88-5.00 0.89 2.77 0.713 0-5 קבלת תמיכה

התמיכה הבלתי־פורמלית - הזדקקות וקבלת תמיכה - הייתה ברמה 
בינונית, מעל הממוצעים 3.07 ו־3.23, בהתאמה. ההזדקקות לתמיכה 
פורמלית נמצאה גם היא ברמה מעל הממוצע - 3.20, אולם רמת קבלת 
התמיכה הפורמלית נמצאה ברמה הממוצעת הנמוכה ביותר - 2.77 מתוך 5.
הנתונים נבחנו לפי חלוקה אתנית – נשים יהודיות לעומת נשים 

ערביות. התוצאות מפורטות בטבלה 2.

טבלה 2. ממוצעים, סטיות תקן והבדלים במדדי תמיכה 
פורמלית ובלתי־פורמלית בקרב נשים יהודיות וערביות 

החולות בסרטן השד.

יהודיותהמדד
)n=30(

ערביות
)n=30(

MSdMSdt)58(p

תמיכה בלתי־פורמלית

3.081.023.061.250.6060.474הזדקקות לתמיכה

3.260.803.200.980.2560.400קבלת תמיכה

תמיכה פורמלית

2.931.193.481.20-1.7820.040הזדקקות לתמיכה

2.610.862.930.91-1.3820.088קבלת תמיכה

קיים דמיון בין נשים יהודיות לערביות בהזדקקות לתמיכה מצד 
גורמים בלתי־פורמליים ובקבלת תמיכה זו בפועל. 

עוד נמצא כי הצורך בתמיכה פורמלית בקרב נשים ערביות ויהודיות 
קטן מן המענה לצורך הזה. בקרב הנשים הערביות קיים צורך רב יותר 
בתמיכה פורמלית מאשר בקרב הנשים היהודיות, והפער בין הצורך 
בתמיכה לקבלתה בפועל גדול יותר בקרב הנשים הערביות לעומת זה 

שבקרב הנשים היהודיות.

התמיכה הבלתי־פורמלית
ההזדקקות לתמיכה בלתי־פורמלית בקרב נשים יהודיות וערביות, 

וגם קבלתה, נמצאו דומות, ולפי מבחן T ההבדלים אינם מובהקים. 

התמיכה הפורמלית
ההזדקקות של נשים ערביות לתמיכה פורמלית גבוהה מזו של 
היהודיות. הפער לפי מבחן T נמצא מובהק )p<0.05(. לגבי קבלת התמיכה 
הפורמלית, נמצא כי הנשים הערביות מקבלות יותר תמיכה כזאת 
 .)p>0.05) T מהנשים היהודיות, אך הפער לא נמצא מובהק לפי מבחן
לכאורה, ניתן לצפות שאם הפער בין הקבוצות בהזדקקןת לתמיכה 
הוא מובהק, גם הפער בקבלת התמיכה יהיה מובהק באותו כיוון )מענה 

גדול יותר(, אך הנתונים מצביעים שלא כך הדבר.

השפעת מרכיבי התמיכה הבלתי פורמלית
כדי לקבל תמונה מפורטת יותר, נערכה בדיקה ברמה פרטנית של 
השפעת כל גורם - פורמלי ובלתי־פורמלי - לחוד. נתונים לגבי ההזדקקות 

לתמיכה של גורמים בלתי־פורמליים וקבלתה מפורטים בטבלה 3.

 בקרב הנשים הערביות קיים צורך 

 רב יותר בתמיכה פורמלית מאשר 

 בקרב הנשים היהודיות, והפער בין 

 הצורך בתמיכה לקבלתה בפועל גדול 

 יותר בקרב הנשים הערביות לעומת 

זה שבקרב הנשים היהודיות
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טבלה 3. ממוצעים, סטיות תקן ומבחן T בשאלות 
הזדקקות וקבלה של  מרכיבי התמיכה הבלתי־פורמלית 

בקרב נשים יהודיות וערביות החולות בסרטן השד. 

)n=30( יהודיות)n=30( ערביות

MSdMSdt)58(pהמדד

 זקוקה לתמיכה 1

מבן הזוג
4.500.704.481.380.0560.956

 מקבלת תמיכה 2

מבן הזוג
4.281.134.480.96-0.6330.531

זקוקה לתמיכה 3
מילדים

3.831.073.961.43-0.4030.688

מקבלת תמיכה 4
מילדים

4.070.924.111.01-0.1630.871

 זקוקה לתמיכה 5

מהמשפחה 
המורחבת

3.831.133.631.880.4770.635

 מקבלת תמיכה 6

מהמשפחה 
המורחבת

3.891.174.001.43-0.3020.764

זקוקה לתמיכה 7
מחברים

3.471.282.901.671.4760.145

מקבלת תמיכה 8
מחברים

4.071.143.101.512.7880.007

 זקוקה לתמיכה 9

מעמיתים לעבודה
2.681.761.962.071.2330.228

 מקבלת תמיכה 10

מעמיתים לעבודה
3.002.001.961.881.7680.084

זקוקה לתמיכה 11
 מחברים 

עם אותה הבעיה

3.201.803.001.830.4250.673

מקבלת תמיכה 12
 מחברים 

עם אותה הבעיה

3.001.763.201.98-0.4120.682

 זקוקה לתמיכה 13

 מקהילה דתית, 

אנשי דעת ואנשי דת

1.932.022.431.89-0.9840.329

 מקבלת תמיכה 14

 מקהילה דתית, 

אנשי דעה ואנשי דת

2.042.092.531.98-0.9300.357

 זקוקה לעזרה 15

של שכנים
1.771.712.071.78-0.6650.509

 מקבלת עזרה 16

של שכנים
2.001.812.101.75-0.2170.829

הנתונים מצביעים על שני מעגלי תמיכה בלתי־פורמלית בקרב שתי 
הקבוצות: המעגל החשוב יותר מבחינת החולות הוא המשפחה, שיכולה 
להעניק עזרה מידית יותר מגורמי המעגל החיצוני )השכנים, הקהילה, 
חברות למחלה וחברות לעבודה(. השוני היחיד בין שתי הקבוצות הוא 
בהתייחסות לקבלת תמיכה מחברות: בקרב היהודיות, החברות הן 

במעגל הראשוני; בקרב הערביות, הן במעגל החיצוני.
כאשר בוחנים את נושא ההזדקקות לתמיכה בלתי־פורמלית, עולה 
תמונה כללית של דמיון בין שתי הקבוצות בנוגע להזדקקות לפנייה 

לגורמים בלתי־פורמליים. לא נמצא אף פער מובהק סטטיסטית. 
גם כאשר בוחנים את נושא קבלת התמיכה הבלתי־פורמלית עולה 
הדמיון בין  הקבוצות. רק במקרה אחד הפער בין היהודיות לערביות 
הוא גדול - בדרגה שלמה )בסולם בן 5 דרגות(: בקבלת עזרה מעמיתים 
 .)T לעבודה ובקבלת עזרה מחברים )הפער האחרון נמצא מובהק לפי מבחן
נתונים לגבי ההזדקקות לתמיכת גורמים פורמליים וקבלתה מפורטים 

בטבלה 4.

טבלה 4. ממוצעים, סטיות תקן ומבחן T בנושא 
ההזדקקות והקבלה של מרכיבי תמיכה פורמלית בקרב 

נשים יהודיות וערביות החולות בסרטן השד.

)n=30( יהודיות)n=30(  ערביות

MSdMSdt)58(pהמדד

זקוקה לתמיכה 
מרופא משפחה

3.771.283.971.52-0.5520.583

מקבלת תמיכה 
מרופא משפחה

3.701.323.931.23-0.7090.481

זקוקה לתמיכה 
מרופא אונקולוג

4.520.744.531.31-0.0580.954

מקבלת תמיכה 
מרופא אונקולוג

4.001.264.570.68-2.1690.034

זקוקה לתמיכה 
מצוות המכון 

האונקולוגי 

4.101.244.371.27-0.8220.415

מקבלת תמיכה 
מצוות המכון 

האונקולוגי 

4.171.184.800.66-2.5670.013

גם ביחס לגורמי התמיכה הפורמלית נוצרו שני מעגלים: המעגל 
המידי, בבית החולים, שזמין לחולות ונראה שהוא "עיוור צבעים" - 
מעניק טיפול שווה ליהודיות וערביות - והוא מרכז את רוב הצורך; 
ומעגל שני הכולל קבוצות תמיכה, שירותי הרווחה ביישוב, פסיכולוג 
ומתנדבי האגודה למלחמה בסרטן - מעטפת שהיא גורם משני כמקור 
לתמיכה. הדוגמה הטובה ביותר לכך היא הפער בין הצורך הגבוה 
בשירותי העובדת סוציאלית  בבית החולים, לעומת הצורך הנמוך 

בהרבה בשירותי הרווחה העירוניים.
כאשר בוחנים את נושא מרכיבי ההזדקקות לתמיכה פורמלית, עולה 
תמונה כללית של שוני בין שתי הקבוצות. החולות הערביות נזקקו יותר 
מהיהודיות לכל שמונת הגורמים הפורמליים שנבחנו. לעתים הפער 
הוא מזערי, אך  בשני מרכיבים מתוך שמונת גורמי ההזדקקות הפער 

.T נמצא מובהק לפי מבחן
בשלב הבא של הניתוח נבחנו הפערים בין עוצמת ההזדקקות לעוצמת 
הקבלה בהתייחס לגורמי התמיכה הפורמלית והבלתי־פורמלית. כאשר 
ערך הפער חיובי, המשמעות היא שהצורך בתמיכה גדול מהמענה לו. 
כאשר ערך הפער שלילי, המשמעות היא שעוצמת קבלת התמיכה עולה 

על עוצמת ההזדקקות לה. 
כדי לחשב את עוצמת הקשרים בין ארבעת המשתנים שנבחנו נעשה 

מתאם פירסון, שתוצאותיו לגבי הנשים היהודיות מוצגות בטבלה 5.

טבלה 5. מתאמי פירסון בין שאלוני תמיכה בלתי־פורמלית 
ופורמלית בקרב 30 הנשים היהודיות החולות בסרטן השד.

1234

תמיכה פורמליתתמיכה בלתי־פורמלית

הזדקקות 
לתמיכה

קבלת 
תמיכה

הזדקקות 
לתמיכה

קבלת 
תמיכה

תמיכה 1
בלתי־

פורמלית

הזדקקות 
לתמיכה

-

קבלת 2
תמיכה

0.642***-

תמיכה 3
פורמלית

הזדקקות 
לתמיכה

0.716***0.199-

קבלת 4
תמיכה

0.657***0.466***0.716***-

       p<0.001***
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  בקרב היהודיות נמצא מתאם גבוה )r<0.64>0.72( בין הזדקקות 
לתמיכה בלתי־פורמלית לבין קבלת תמיכה בלתי פורמלית,  וכן נמצאה 
רמה בינונית )r=0.47( של קשר בין קבלת תמיכה בלתי־פורמלית לקבלת 

תמיכה פורמלית.
נוסף על כך, הקשר בין הזדקקות לתמיכה פורמלית לקבלת תמיכה 

.)r=0.72( פורמלית נמצא מובהק
לא נמצאה מובהקות בקשר שבין הזדקקות לתמיכה פורמלית לבין 

קבלת תמיכה בלתי־פורמלית.
תוצאות מתאמי פירסון לגבי עוצמת הקשרים בין ארבעת המשתנים 

שנבחנו ביחס לנשים הערביות מוצגים בטבלה 6.

טבלה 6. מתאמי פירסון בין שאלוני תמיכה בלתי־פורמלית 
ופורמלית בקרב 30 נשים ערביות החולות בסרטן השד.

1234

תמיכה פורמליתתמיכה בלתי־פורמלית

הזדקקות 
לתמיכה

קבלת 
תמיכה

הזדקקות 
לתמיכה

קבלת 
תמיכה

תמיכה 1
בלתי־

פורמלית

הזדקקות 
לתמיכה

 -

קבלת 2
תמיכה

 0.291 -

תמיכה 3
פורמלית

הזדקקות 
לתמיכה

 0.478** -0.399* -

קבלת 4
תמיכה

 0.287 0.042 0.542** -

*p<0.05,  **p<0.01

נמצא מתאם שלילי בין הזדקקות לתמיכה פורמלית לבין קבלת 
תמיכה בלתי־פורמלית.

נמצאה רמת מתאם בינונית )r=0.478( בין הזדקקות לתמיכה פורמלית 
לבין הזדקקות לתמיכה בלתי־ פורמלית. נמצא מתאם גבוה יחסית  
(r=0.542(  בין קבלת תמיכה פורמלית לבין הזדקקות לתמיכה פורמלית. 

נמצאה  רמת קשר נמוכה בין קבלת תמיכה פורמלית לבין הזדקקות 
לתמיכה בלתי־פורמלית. לא נמצא כלל קשר בין קבלת תמיכה פורמלית 

לבין קבלת תמיכה בלתי־פורמלית.

מסיכום הממצאים עולה כי מרבית הנשים במחקר זקוקות לתמיכה 
בלתי־פורמלית ופורמלית ברמה בינונית, ובפועל הן גם מקבלות אותה.

תמיכה בלתי־פורמלית: בקרב שתי האוכלוסיות, ההזדקקות לתמיכה 
זו דומה, אך קבלתה בקרב הנשים היהודיות מעט גבוהה יותר.

תמיכה פורמלית: הן ההזדקקות והן קבלתה גבוהות יותר בקרב הנשים 
הערביות, אך הפער בין ההזדקקות לקבלה גם הוא גבוה יותר בקרבן. 
המשמעות של נתון זה היא שלעומת הנשים היהודיות, הנשים הערביות 
מקבלות פחות תמיכה פורמלית ביחס לצורך שלהן בה. לפיכך, אם לשתי 
האוכלוסיות הייתה מידת הזדקקות לתמיכה זהה, הנשים הערביות היו 

מקבלות פחות תמיכה מהנשים יההודיות. 

דיון
המחקר העלה כי מרבית הנשים זקוקות לתמיכה בלתי־פורמלית 
ולתמיכה פורמלית ברמה בינונית, והן גם מקבלות אותן ברמה בינונית. 
לגבי עזרה בלתי־פורמלית, נמצא כי ההזדקקות לה וקבלתה בקרב 
בספרות,  כמו  זה,  במחקר  מאוד.  דומות  ויהודיות  ערביות   נשים 

עולה כי הפנייה העיקרית לקבלת עזרה בלתי־פורמלית - הן בקרב הנשים 
 Malach( הערביות והן בקרב היהודיות - היא קודם כול אל בעליהן

 .)Pines & Zaidman, 2003
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והקבלה  ההזדקקות  כי  העלה  זה  מחקר  פורמלית,  עזרה   לגבי 

של תמיכה פורמלית בקרב הנשים הערביות גבוהה מזו של הנשים 
היהודיות. ממצא זה מצביע על מצב מורכב, העומד בסתירה למצוין 
 בספרות )Goldblatt et al., 2013; Luszczynska et al. 2013(. כאשר 

הנשים  שבקרב  עולה  לצורך,  ביחס  התמיכה  קבלת  את   בודקים 

 הערביות הפער גבוה ביחס לנשים יהודיות - וזאת בהתאם לספרות  

 .)Azaiza & Cohen, 2008; Cohen & Azaiza, 2005; Goldblatt et al., 2013) 

לפיכך, נראה כי אם לשתי האוכלוסיות הייתה מידת הזדקקות לתמיכה 
זהה, הנשים הערביות היו מקבלות פחות תמיכה פורמלית מזו שמקבלות 
הנשים היהודיות. הסיבות לפער הזה מוסברות בכך שנשים ערביות 

נעזרות יותר בתמיכה בלתי־פורמלית. 
במחקר זה עולה חשיבות העובדים הסוציאליים בקרב שתי הקבוצות 
לעומת היעדר החשיבות של הפסיכולוג, גם באוכלוסייה היהודית. 
הצוות הרפואי, ובראש ובראשונה האונקולוג, הם היעד הראשוני לפנייה 

לסיוע ולקבלתו. 
נמצאה רמת מתאם בינונית עד גבוהה בין ההזדקקות לתמיכה בלתי־
פורמלית לבין ההזדקקות לתמיכה פורמלית בקרב נשים יהודיות  
וערביות. תוצאות אלו מעידות על קשרי הגומלין בין שני סוגי התמיכה, 

.)Antoni, 2003) המעניקים לנשים נחמה, עידוד והקלה על הבדידות
ממצא נוסף, המתייחס לנשים הערביות בלבד, הוא שככל שיש לאישה 
יותר תמיכה בלתי־פורמלית, כך היא תזדקק פחות לתמיכה פורמלית. 
בקרב הנשים היהודיות לא נמצא קשר כזה. גרוס וחבריו )2009( מציינים 
כי פנייה מרובה לעזרה בלתי־פורמלית מבטאת את הכבוד שניתן 
למשפחה. בחברה הערבית, למשפחה יש מקום משמעותי בתמיכה 

ובסיוע לאישה החולה בסרטן. 
הנתונים מצביעים על שני מעגלי תמיכה פורמלית ובלתי־פורמלית 
בקרב שתי הקבוצות: המעגל המידי והחשוב יותר מבחינת החולות 
)המשפחה, האונקולוג וצוותו(, לעומת המעגל החיצוני )השכנים, הקהילה,  

מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן, שירותי הרווחה היישוביים(.
 Andersen,( מודל שחלקו רלוונטי למחקר זה הוא המודל של אנדרסן
1975a; 1975b(  המתייחס  לגורמים לפנייה לעזרה פורמלית. המודל 
במקורו נבנה בהתייחס לפנייה לעזרה פורמלית  בשירותי בריאות, אך 
הורחב בהצלחה הן לגבי שירותים סוציאליים והן לגבי שירותים בלתי־

פורמליים - בהתייחס לפנייה לשירותי בריאות הנפש - על ידי גרוס, באום 
ועובד־אור )2009(. לפי מודל זה, שלושה גורמים משפיעים על הפנייה 
לשירותי הבריאות: נטייה מוקדמת )מוקד שליטה פנימי לעומת חיצוני; 
אמונות הקשורות לבריאות; תרבות מסורתית לעומת מודרנית; מאפיינים 
אישיים וכדומה(; תנאים מאפשרים )הכנסה, ידע, ביטוח רפואי, זמינות 
השירותים, תמיכה משפחתית וחברתית וכדומה(; ומשתני צורך )צורך 

אוביקטיבי ו/או הערכה סוביקטיבית של המצב הבריאותי(. 
מחקר זה נערך ביחס לשתי קבוצות הצורכות שירותי בריאות ציבוריים 
בפריפריה. השירותים זמינים לשתיהן בצורה דומה. גם אם יש פערים 
במצב הסוציו־כלכלי, בתחום הידע ובמשאבים אישיים נוספים, הנגישות 
לתנאים הציבוריים המאפשרים זהה בין שתי הקבוצות. גם ביחס 
למשתני הצורך יש דמיון רב, מאחר שברמה האוביקטיבית - כל המדגם 
נמצא במצב רפואי דומה יחסית )עד שנה אחרי הטיפול בסרטן שד לא 
גרורתי(. השוני  נעוץ כנראה בשלב הקודם למחלה - שלב הנטייה, והוא 
קשור - על פי מחקרים שצוינו לעיל - בתרבות, באמונות ובערכים.  עם 
זאת, נראה שעוצמת הצורך )עקב האופי העוצמתי של מחלת הסרטן(  

והשוויון בנגישות לשרותים מצמצים את פערי התרבות. 
המחקר הנוכחי כלל אוכלוסייה דתית, מסורתית וחילונית. הממצאים 
השונים לא הצביעו על השפעת המשתנה התרבותי בקרב הנשים הערביות 
לעומת הנשים היהודיות. כאמור, נראה שהעוצמה של המחלה  )"הצורך"( 
חזקה ממשתנים תרבותיים, וככל הנראה גם "התנאים המאפשרים" הדומים 
מקטינים את הפערים התרבותיים בין הקבוצות שנבחנו במחקר זה. 
המציאות - שבה המחלה נפוצה יותר ויותר והצלחת הטיפולים הרפואיים 
הולכת וגדלה - גורמת לסטיגמות להיעלם ומעודדת את הנשים להתגבר 
עליהן ועל החששות הנלווים. הן יודעות שאי בקשה וקבלת תמיכה, בעיקר 

פורמלית אך גם לא־פורמלית, עלולות להיות גזר דין מוות. 

מגבלות המחקר
המדגם כלל בסך הכול 60 נחקרות, והוא מדגם קטן יחסית;	 
השאלונים למילוי עצמי מולאו בדרך כלל בסיוע הבעל או בן משפחה 	 

אחר, מה שעשוי להטות את תוצאות המחקר;
מרבית הנשים, הערביות והיהודיות, הן מכפרים בגליל העליון - 	 

אוכלוסייה שאינה מייצגת את כלל הנשים הערביות והיהודיות בישראל.

המלצות
במהלך המחקר ניכר כי לנשים הערביות יש צורך בתמיכה פורמלית, 
אך הן אינן פונות די להשיגה, מהטעמים שפורטו לעיל. לטעמנו, יש 
מקום לבחון כיצד אפשר - על אף "מגבלותיהן" - לעודדן לפנות למערך 

התמיכה הקיים, הן במסגרות הרפואיות והן בקהילה.
ממצאי המחקר צריכים להילקח בחשבון על ידי המערכות השונות, 
שנדרשות לסייע לנשים הערביות להתמודד עם השלכות המחלה על 
ידי מתן טיפול פסיכו־סוציאלי המתחשב במאפיינים הייחודיים של 

החברה הערבית ורגיש אליהם.
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על המדף

ספרו השלישי של עו"ס ד"ר יאיר כספי, מנהל התכנית "פסיכולוגיה ביהדות", שונה משני ספריו 
הקודמים, שהם ספרי הגות. "הילד שכמעט הציל את אמו" מספר את סיפור חייו. 

הסיפור מוצג מזווית הראייה של יאיר הילד, שהיה בן שמונה כאשר הוריו התגרשו והוא נשלח לגור 
עם אמו חולת הנפש.

"ברוכים הבאים לגבעתיים עירי, שאני מנסה לשכוח, וחוזר אליה נגד רצוני. כאן הייתה עומדת חנות 
ירקות, או סניף של ארגון חשאי, שממנו ירו טילים זעירים על אמי. פה היא הכריחה אותי לשמוע סיפור 

נוראי". במלים אלה פותח ד"ר כספי את סיפורו.
יאיר לוקח אותנו למסע רגשי סוחף במסלול חייו, מילדות לבגרות. אט אט נגלים המארגים המשפחתיים 
ושלל ההתמודדויות שעובר יאיר הילד: מול אמו חולת הנפש; מול אחיו המבוגר ממנו בעשור, המותיר 

אותו לבדו; מול אביו שאליו הוא כמה ואת חומו הוא מבקש.
קולו של הילד נשמע באמצעות המחברת השחורה - יומן המסע שהוא כותב, הסיפור קולח, מרתק, 

מרטיט ומפחיד - ועם זאת מלא אמונה. הקריאה בספר היא חוויה מפעימה. 
הסיפור קולח, מרתק, מרטיט ומפחיד - ועם זאת מלא אמונה. הקריאה בספר היא חוויה מפעימה.

ברמה המקצועית, זהו ספר חשוב ביותר, שמבטא באותנטיות רבה שתי חוויות משמעותיות שילדים 
עלולים לחוות: גירושים וחיים בצל אם חולה.

קולו של הילד המספר יכול לשמש כלי עזר בעבודה טיפולית עם ילדים החווים אירועים ומשברים 
דומים. הוא עשוי להציע להם קול ולהתוות להם דרך. 

זהו ספר חשוב לכל עו"ס המלווה משפחות שיש בהן הורה פגוע נפש ולכל מי שנפגש עם כאבם של 
הילדים החיים בצל הורים אלה.

את ד"ר כספי פגשתי לראשונה לפני שנים רבות, בלימודי שנה ג' בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת 
תל אביב. מאז עשינו דרך ארוכה יחד, בתכניתו "פסיכולוגיה ביהדות" ובחיים בכלל.

מהתבוננותי בו כאדם בוגר, כאיש טיפול אשר מאמין ביכולת לשנות ואף גורם לשינויים מרחיקי לכת 
בקרב אנשים, אני רואה בספר זה ספר חובה לכל מי שמאמין ביכולת השיקום והשינוי ולכל המאמינים 

בזכותו של הילד להשמיע את קולו.

ברצוני לשתף את קוראי המידעו"ס בחוויית 
הקריאה שלי בספרו של יאיר כספי - "הילד שכמעט 
הציל את אמו". השם, ובמרכזו המלה "כמעט", 

אומר למעשה הכול. 
שמי שירה )שם בדוי(, בת 35, סטודנטית לעבודה סוציאלית. בילדותי עברתי מסכת התעללות 
קשה על ידי אבי. כשגדלתי, הסביבה "הסבירה" לי שהוא אינו אשם; הוא היה "מסכן" ו"חולה 
נפש". העברתי שנים רבות מחיי בידיעה כוזבת זו, וכשקראתי את הספר - כחלק מאסיפת 
מידע לצורך הצגת מצגת בתכנית הלימודים - דמעתי. קראתי והזדהיתי. הרגשתי שאני לא 
לבדי במערכה. מישהו נוסף עבר את החוויה שאני עברתי. חשתי את תיקוף החוויה - תחושה 
מרוממת ומשחררת כאחד. מרוממת - בשל התרת הספקות, ומשחררת - בשל הידיעה שאני 

לא לבד. יאיר גרם לי להרגיש כאילו נדלקה אלומת אור בתוך החושך, בתוך הכאוס. 
על אף שחלפו שנים רבות מתקופת ילדותי, התחושות שליוו ומלוות אותי במהלך החיים 
זהות לאלו של יאיר בצורה משמחת ומפחידה כאחד. משמחת, כי יש עוד מישהו שעבר את 
מה שאני עברתי והוא מבין אותי. מפחידה, כי זה כואב. זה קשה מנשוא. הידיעה שאינני אשמה 
האירה את יומי. תחושות הפספוס והתהייה ליוו אותי עד היום: למה לא עברנו ילדות נורמלית, 
כזו שיש בה פניות להתעסק עם זוטות כמו הגרביים הלא תואמים של המורה, "ברוגז" בין 

ילדי הכיתה, תכנית הלימודים ועוד?
אני סבורה כי מטופלים הנושאים עמם זיכרונות קשים מנשוא יפיקו תועלת פונדמנטלית 
מקריאת הספר. הם יחושו כי הוא משמש להם שופר וכלי לביטוי החוויה שעברו. התהליך 
הטיפולי במטופלים שחוו התעללות מעין זו מתחיל בתיקוף החוויה ובהבנתה; בהבנה שהם 
אינם אשמים. "אמי אכן משוגעת, אבל היא גם מרשעת". חציו השני של המשפט חשוב מאוד, 
כי הביטוי "חולת נפש" מתאר את התסמינים שלה, אולם מחמיץ את מה שהיא עושה לסביבתה. 
את התסמינים של סביבתה. זהו ציטוט עקרוני ומשמעותי, משום שהמצב שנוצר הוא מעבר 

למחלה עצמה; הרבה מעבר.
ספרים הם כלי טיפולי מוכר, רב עוצמה ורב חשיבות - ברמה המודעת וברמה הלא מודעת. 
הקריאה מאפשרת לקורא לחוות תהליכי העברה, חוויות סובייקטיביות ועוד. הספר יכול לסייע 
למטופל להרגיש ביטחון והזדהות ובעקבות כך להוריד הגנות שנבנו במשך שנים - מתוך הידיעה 
שיש מי שמבין אותו; מישהו שיכול להבין את החוויה הנוראה. הוא מבין כי הוא יכול לספר את 
סיפורו ולהישאר בחיים. רמת החרדה פוחתת באופן בולט, וכך עולה יכולת השיתוף בטיפול.
 אסיים בציטוט שגרם לי לצמרמורות של כאב והזדהות: "אני מבקש לזכור ילד אחר. ילד 
צועק. ילד מדבר. ילד קשקשן שלא אכפת לו אם למישהו קשה לתת. ילד שדורש גם כשאין... 

אני רוצה שיראו עליי. שיגיד כל מי שרואה ברחוב: 'פה הולך ילד אהוב"'.

סקרה: נעה לוינגר

 הילד שכמעט 
הציל את אמו

 מאת יאיר כספי 

 הוצאת הקיבוץ המאוחד 2017, 
224 עמודים

 נעה לוינגר, MSW - עו"ס, 
מדריכה ראש צוות במועצה 

 האזורית מטה בנימין.

noale@binyamin-hevra.org.il

הילד שכמעט הציל את אמו - 
ככלי טיפולי לביטוי ולתיקוף 
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פרופ' אלי לונטל - המכללה 
elil@telhai.ac.il .האקדמית תל־חי

בספר זה ימצאו עניין חוקרים, מטפלים, סטודנטים, קובעי מדיניות ואחרים, העוסקים 
בתחום המתבגרים בכלל ונערים ונערות בסיכון בפרט. 

הגדרות שונות יש למושג "נער/ה בסיכון", וכל אחת מהן מניבה אומדנים שונים לגבי 
מספר בני הנוער בסיכון החיים בישראל, שסדרי הגודל שלו הם מאות אלפים. משום כך, 

חשוב כל כך להנגיש לקורא הישראלי המתעניין בנושא ספרות עדכנית ומגוונת.  
עורכי הספר הם מבכירי התחום בארץ. פרופ' מלי שחורי־ביטון היא סגנית הרקטור 
באוניברסיטת אריאל ועוסקת מזה שנים רבות במחקר ובהוראה בתחומי הקרימינולוגיה 
והטיפול. ד"ר מאיר חובב היה בעבר מנהל האגף לקידום נוער, מבוגרים ושירותי תקון 
וכן מנהל שירות המבחן לנוער. גם לו זכויות רבות בעבודה עיונית ובהוראה במוסדות 

להשכלה גבוהה.
בדבר העורכים שבפתח הספר, השניים מתארים את הקשר שבין תקופת גיל ההתבגרות 
בכלל לבין ההתבגרות של נוער בסיכון. הם מביאים ומבהירים נתונים הקשורים בהיקף 

הבעיה ומפרטים את המוטיבים העיקריים הכלולים בפרקי הספר. 
בהקדמה לספר עומד פרופ' שמחה לנדאו, מבכירי וותיקי המחקר הקרימינולוגי בארץ, 
על חשיבותו של הספר - אשר מטפל במגוון רחב של נושאים הקשורים בנוער בסיכון 
ומשלב כותבים צעירים רבים עם כותבים ותיקים, באופן ששומר על מרקם חשוב בחקר 
הנושא. תיאור 18 מחברי הפרקים, המובא בדפים הבאים, מדגים את התמהיל הייחודי 
של צעירים ומבוגרים, חוקרים ואנשי מעשה, אנשי אקדמיה ואנשי שטח וכותבים ממגוון 

רחב של מקצועות העוסקים בתחום.
פרקי הספר מציגים מגוון עבודות מחקר בתחום, תוך קישורם לעבודה בשטח. אחרים 
מדגישים את העבודה בשטח ומתארים אותה בהקשר לספרות התיאורטית הרלוונטית. 

הנושאים השונים, על פי סדר הופעתם בספר, הם אלה:
חשיפה עצמית רגשית ומצוקה בקרב נוער בסיכון ונוער נורמטיבי,   .1

מאת חגית כהן מדינה.  
ונערות  נערות בסיכון  ונטייה לאובדנות בקרב  משמעות החיים   .2

"נורמטיביות", מאת יעל וילצ'יק־אביעד.
נערות ערביות בסיכון: פגיעה עצמית והקשר לשמרנות, לתוקפנות   .3

ולשליטה עצמית, מאת דוניא כאמל ומלי שחורי־ביטון.
ידע ועמדות ביחס למיניות ולהתנהגות מינית בקרב מתבגרים בסיכון   .4

ובקרב מתבגרים נורמטיביים, מאת יעל אידיס וכנרת שטנגר־גוברין.
בני נוער עולים בסיכון בישראל, תמונת מצב: היבטים תיאורטיים   .5

ומעשיים, מאת ארנון אדלשטיין.
הקשר בין קורבנות לעבירות מין בילדות לבין עבריינות בגיל ההתבגרות,   .6

מאת נטליה קוזורמן, מאיר חובב וגוסטבו מש.
ממקבל לנותן - נוער בסיכון נותן לנוער בסיכון, מאת יחיעם שרלו   .7

ונתי רונאל.
חונכות אינטנסיבית כתורמת לצמצום עבריינות נוער של נערים   .8

מתבגרים, מאת שי לניאדו ואורי תמיר.
חלופות מעצר מוסדיות לבני נוער עוברי חוק - הפניה וטיפול, מאת   .9

עדנה שמש־דידי וקרן ישראל־שלום.
10.  "לשרוף חצי יום בשינה" - נוער במעצר בית, מאת אלעד חמיאל 

וסופי ד. וולש.
11.  הסדרה חוקית וארגונית של שירות המבחן לנוער בישראל, מאת 

מאיר חובב.

חשוב לזכור כי ספר אחד, המטפל בתחום הרחב של נוער בסיכון, אינו יכול להתייחס 
לכל הנושאים, ובכללם לנושאים חשובים מאוד בתחום. לדוגמה, הספר אינו עוסק כלל 
בשימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים בקרב צעירים או בהשפעת עידן האינטרנט על הנוער. 
היעדר נושאים אלה ואחרים אינו פוגע בחשיבותו של הספר לקהל המתעניינים בנושא. 
יתרה מכך, מגוון הנושאים הקיים, כמו גם איכותם הגבוהה של המחקרים המוצגים בו 
ושל הפרקים מתארי העשייה, עושים אותו לספר משמעותי וחשוב בתחום - שראוי כי 

ישמש מקור להתייחסות לכלל העוסקים בנושא נוער בסיכון בארץ.

נערים ונערות 
 בסיכון 

פגיעות, חוסן 
ותמיכה חברתית

בעריכת מלי שחורי־ביטון 
ומאיר חובב

 
 הוצאת כרמל )ירושלים(, 2015, 

335 עמודים

סקר: פרופ' אלי לונטל על המדף
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