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. יוקרובמותו של אד� בטר� עת מטלטל את כל סדרי העול� של אוהביו ו
מטרת . בה� נהרגי� שני הורי�שמשמעות האובד� מתחדדת ומקצינה במצבי� 

המאמר לתאר ולאפיי� את המצבי� המורכבי� והבעיות הייחודיות לסיטואציה 
הנתוני� .  המקצועי�מזווית הראייה של עובדי השיקו� ועל בסיס ניסיונ

 ילדי� יתומי� משני הורי� שנהרגו 62הכוללות ,  משפחות�17מתייחסי� ל
וצות מיקוד שכללו עובדי שיקו� המידע נאס! באמצעות קב. בפיגועי טרור

הסוגיות הנידונות . ה זוימהמוסד לביטוח לאומי המטפלי� באוכלוסי) ס"עו(
. סוגיות כלכליות ומעני� נפשיי�, מתייחסות לכניסה לתפקיד של המגדלי�

העדר ועל זו הממצאי� מצביעי� על המאפייני� המורכבי� של אוכלוסייה 
הנחיות ב ומעלי� את הצור% ,ות זומערכת חוקי� ונהלי� ייחודיי� ליתמ

 .  גיסא מאיד%י� וגמישי�יצירתיבפתרונות  ו גיסאממוסדות מחד
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אובד� זה . יוקרובמותו של אד� אהוב בטר� עת מטלטל את כל סדרי העול� של אוהביו ו

, רובי�(יחסיו הבינאישיי� של האבל על מצבו הפיסי ועל , התנהגותועל , משפיע על נפשו

בה� נהרגי� שני הורי� ומותירי� שמשמעות האובד� מתחדדת ומקצינה במצבי� ). 1993

השלכותיו של אסו� כזה נוגעות לא רק למעגל המשפחתי המצומצ� . את ילדיה� יתומי�
בנוס" להתמודדות האישית ע� .  אלא לכל המער! המשפחתי הרחב,של ילדי ההרוגי�

. ית והנפשית של היתומי�ס הפיעסוקי� הקרובי� בדאגה לשלומ� ולרווחת�, האובד�

 העול�"שתחושה הדאגה זו מתחילה ע� היוודע דבר האסו� והצור! להתמודד ע� 

בהמש! נסבה הדאגה סביב גידול� . תחושת החלל העצו� שנפערע� ו" מתמוטט

ועל הקרובי� להחליט על מי יוטל למלא את מקומ� של ההורי� , והתפתחות� של הילדי�

 זקוקה המשפחה לתמיכה ולסיוע ה� שינויי� דרמטיי� אל להתמודד עכדי. שנספו

 ).Silverman & Nickman, 1996(ממקורות חיצוניי� 

 בעשורי� האחרוני� ברחבי רחבתא! מת, תופעת היתמות משני הורי� אינה שכיחה

תאונות , אסונות טבע, נית� לייחס תופעה זו לגורמי� שוני� כגו� מחלת האיידס. העול�

 לבדה בוצעו ברחבי העול� 2005בשנת . מספר פיגועי הטרור הקטלניי�ה בידרכי� ועלי

מאז ). NCTC, 2007( איש 20,000)גבו את חייה� של כש,  פעולות טרור ויותר14,000

 השונות בהיקפ� , האוכלוסייה האזרחית בישראל מריבוי התקפות טרור סבלהקו� המדינה

פיגועי , פיגועי התאבדות, ליישובי�חדירת מחבלי� , בה� הטמנת מטעני חבלהו, ובצורת�

 800)נהרגו בישראל קרוב ל, בה פרצה אינתיפאדת אל אקצהש ,2000מאז שנת . ירי ועוד

מרכז (אשר הצטרפו לאלפי האזרחי� שנהרגו בפיגועי טרור מאז קו� המדינה , אזרחי�
 ). 2008, המידע למודיעי� ולטרור

בי� מוות לא למלחמה או אירועי טרור  ,נית� להבחי� בי� מות� של הורי� במוות אלי�

יתכ� י). Bradach & Jordan, 1995(ונמצאה שונות בתגובות האבל , תמחלועקב אלי� 

מוות מ בשונה, מוותהדבר נובע מכ! שבמקרה של מחלה סופנית יש אפשרות להתכונ� לש

 בעוד אבל). Mahon, 1999(לפרידה ולתכנו� העתיד כלשהו לא מותיר מקו� שי טטראומ

  היתומי� תמצוקעל  האכ� מקלההדרגתית  הפרידה אפשרותהספרות חלוקה בשאלה א� 

)Hope & Hodge, 2006( ,לכל הקשור לתכנו� עתיד� של היתומי� יש ש הכול מסכימי�

 . חשיבות מכרעת

ג� אובדני� , פרט לאובד� הישיר של ההורה, מאבדי� את שני הוריה� חווי�הילדי� 

אובד� הבית : משלל. או נובעי� ממנולמוות קשורי� בעקיפי� ה, )Smith, 1999(משניי� 

עקב  שינויי� בהרגלי הצריכה ;מעבר דירהעקב שגדלו בו והחברי� שאית� התרועעו 

 האובדני� מספרל. אובד� משכורות ההורי� והיות� סמוכי� על שולחנ� של אחרי�
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 ד האבל שלה� המשניי� יש השפעה על רווחת� העתידית של היתומי� ועל תהלי! עיבו

)Mahon, 1999; Hope & Hodge, 2006 .( 

 

 Ï‡¯˘È· ÌÈ¯Â‰ È�˘Ó ÏÂÎ˘ 

בי� ארבע נסיבות שונות של מוות בטר� , חוקעל פי ה� חברתית וה� , הבחנהיש בישראל 

עקב  מוות ;פעולות איבהעקב  מוות ;מוות עקב השתתפות בפעילות צבאית ביטחונית: עת

, פלוריא�(ב "רצח בתו! המשפחה וכיו,  תאונות דרכי�,מחלותעקב  מוות ;תאונות עבודה

ל המטופלות במשרד הביטחו� ומשפחות "משפחות חללי צה). 1998, מלקינסו� וכשר

חללי פעולות איבה המטופלות במוסד לביטוח לאומי זכאיות לתמיכה נפשית ולהטבות 

 המדינה  ניתני� כפיצוי המבטא את רגש החובה שחשההתגמולי� אל. כלכליות נרחבות
במאמר זה ). 2005, פריאור ובר, ינאי(כלפי אנשי� שנפגעו בנסיבות הקשורות לביטחו� 

 מטופלות וה�, פעולות איבהעקב  נספו שני ההורי� �בהשנדו� באופ� ספציפי במשפחות 

 . ידי המוסד לביטוח לאומיב

געי  נסמכי� עובדי הביטוח הלאומי על חוק התגמולי� לנפהבבוא� לטפל במשפחות אל

משפחות . המסגרת החוקית של משרד הבטחו�נשע� על ה, )ל"התש(פעולות איבה 

שכולות המטופלות במשרד הביטחו� זכאיות לתגמולי� ולהטבות מכוח חוק משפחות 
קבעו ש נוספו תקנות העל חוקי� אל). י"התש( תגמולי� ושיקו� )חיילי� שנספו במערכה 

ת השכולות להגיע לתפקוד טוב ככל לאפשר למשפחו"מטרת השירות השיקומי היא ש

היצע ). ת.ל, משרד הביטחו�" (משפחתי וחברתי, אישי: האפשר בכל תחומי החיי�

שירותי ייעו, , סיוע נפשי: ומספק תמיכה נפשית וכלכלית כאחד, השירותי� נרחב

תעסוקה והכשרה , שיקו� כלכלי, תגמולי� חודשיי� ותשלומי� מיוחדי�, והכוונה

 .הנצחת הקרוב שנהרג והטבות שונות אחרותבסיוע , דיורבסיוע , מקצועית

חוק (נגזרו ההסדרי� עבור אזרחי� נפגעי פעולות איבה ה על בסיס הסדרי� חוקיי� אל

אזרחי� נפגעי פעולות איבה שהחוק קובע ). ל"התש, התגמולי� לנפגעי פעולות איבה

 יעוריה� נקבעי� עללמענקי� ולהטבות שש, לשיקו�, ומשפחות הנספי� זכאי� לתגמולי�

 . ידי המוסד לביטוח לאומיב והשירות נית� ,פי חוק משפחות חיילי� שנספו במערכה

בר המוסד לביטוח לאומי מגדיר את הפעולות שיש לנקוט לאור! יהתדרי! הפנימי שח

הטיפול מתחיל ע� . פצועי� ומשפחות שכולות: הטיפול במשפחות נפגעי פעולות איבה
על מנהל , מיד ע� קבלת המידע בסני" המקומי של הביטוח הלאומי ;היוודע דבר האירוע

תחו� השיקו� בשיתו" ע� מנהל מחלקת הגמלאות ומנהל הסני" להיער! להתערבות 

על מנהל תחו� השיקו� מוטלת . משפחותיה�ללש� מת� טיפול לנפגעי� ו, מהירה

) בתי חולי� ,חהכגו� שירותי רוו(האחריות ליצור קשר ע� השירותי� החיוניי� בקהילה 
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, במקביל נוצר הקשר הראשוני ע� המשפחה. ביניה�מתואמת ולדאוג לחלוקת תפקידי� 

. בהסדרי הלוויה ובמת� סעד ראשוני למשפחה, במידת הצור!, המתמקד בתחילה בסיוע

התערבות את מוש� הדגש על איתור צרכי� דחופי� הדורשי� ,  השבעהבזמ�, מאוחר יותר

, סוציאלי רחב)טיפול פסיכו משפחותיה�לנפגעי� ונית� לאיל! מכא� ו. עובדי השיקו�

 ובהמש! ,במהל! השני� הראשונות מדובר בטיפול אינטנסיבי במיוחד. כולל וארו! טווח

עובדי השיקו� . מעגלי החיי� השוני�של פי הצרכי� בצמתי�  המעורבות נקבעת על

וח לאומי עומדי� לרשות בסניפי המוסד לביט) עובדי� סוציאליי� בעלי הכשרה מיוחדת(

, הדרכה והכוונה בכל בעיה הכרוכה בשיקומ� מבחינה נפשית,  ייעו,לש�הזכאי� 
בעוד הטיפול . חברתית ומשפחתית ובנוגע לדרכי מימוש הזכויות והשירותי� השוני�

הטיפול בתגמולי� השוטפי� , סוציאלי מופקד בידי עובדי השיקו�)המקצועי הפסיכו

 .ביעותמופקד בידי פקידי הת

לאלתר המטפלי� נדרשי� לנקוט . החוק מדגיש את ייחודיות הטיפול בנפגעי פעולות איבה

מת לב מיוחדת לרגישות הציבורית ושתתו! , פול בנפגעי� ובמשפחותיה�ייוזמה לט

 זיקה ישירה או בעלי של גורמי� שוני� �פיגועי� חבלניי� ובהתחשב במעורבותלהרבה 
לא הציע החוק , על א" הייחודיות של היתמות משני הורי�, יחד ע� זאת. עקיפה לאירוע

לא פותחו שירותי� שיספקו מעני� בשל כ! . המכירה במורכבות המצב, נפרדתהתייחסות 

הולמי� למצבי� הרגישי� והמורכבי� של משפחות חדשות המאגדות בתוכ� שלוש 

.  של המגדלי�וילדיה� הטבעיי�) להל� המגדלי�(מגדלי� אות� האלה , יתומי�: קבוצות

 . מגדלי�ה של �שלומ� ורווחת� של היתומי� תלויי� בצורה משמעותית בתפקוד

 

¯˜ÁÓ‰ ˙¯ËÓ 

גיסא  התייחסות לטיפול בנפגעי פעולות איבה מחד ישבספרות המחקרית והתיאורטית 

 ;Ayyash-Abdo, 1999, למשל(גיסא וליתמות בגיל צעיר מאיד! , )2007, ינאי, למשל(
Worden, 1996 .(שני הורי� נהרגי�ש התייחסות למצב המורכב הנוצר כאי� כמעט אבל ,

 כמו ג� לצורכיה� ,ולבעיות הנלוות לטיפול בה�הילדי�  kשרכיה� הייחודיי� ולצכלומר 
מצו יתומי� י שאהסקירה שבדקה את מצב� של קרובי משפח. הייחודיי� של המגדלי�

קרובי המשפחה לאור המצב ידי בבאפריקה מצביעה על קשיי� רבי� להמש! הגידול 

 500 מעל בו רואיינומחקר ש). Madhavan, 2004 (ההכלכלי המורכב בארצות אל

תמיכה ש ,מצא) Atkinson & Gonet, 2007(משפחות מאמצות בארצות הברית 

התמיכה . התמודדות� של המשפחותבמרכזי היא גור� מתמשכת בהורי� לאור! שני� 

 עזרה של עובדי� מקצועיי� דר!, רי� מאמצי� קבוצות תמיכה להודר! ,שה� קיבלו

היוותה משאב מרכזי , כתובת יש לה� בשעת הצור! התחושה שדר!והסוציאלי בשירות 
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 לקבל מידע על שירותי� ה של הורי� אלנ�התמיכה התבטאה ג� ברצו. בהתמודדות�

 .אפשריי� בקהילה ועל היבטי� התפתחותיי� של ילדי�

י� ניסיו� טיפולי ומעשי רחב ביתומי� משני הורי� באג" השיקו� הצטבר במהל! השנ

הרגשת אחריות עמוקה והצור! בארגו� בכתב של הניסיו� המצטבר היו .  פיגוע טרורעקב

עמ� מתמודדי� ש את הקשיי� והאתגרי� מציגהמאמר . הכוח המניע לכתיבת מאמר זה
 בט� של מנקודת משל המוסד לביטוח לאומי המגדלי� ומשפחותיה� ועובדי השיקו�

 המאמר מתאר ומאפיי� את המצבי� המורכבי� והבעיות הייחודיות .שיקו�העובדי 

מציג את הסוגיות ג� המאמר . לסיטואציה על בסיס ניסיונ� המקצועי של עובדי השיקו�

 זהמאמר שחשוב להדגיש . ידי עובדי השיקו�בסוציאלי הנית� )הקשורות בטיפול הפסיכו

 דורשי� האובדני� ייחודיי� אל. ני� של היתומי� עצמ�האובדאת לא בוח� את קשייה� ו

 .  נפרדתבחינה

 

äèéù 

 מטה אג" השיקו� של המוסד לביטוח לאומי פורו� כינסבמהל! האינתיפאדה האחרונה 

נושאי� היה ההתמודדות האחד . עמ� התמודדו עובדי השיקו�ששד� בנושאי� ייחודיי� 

רו� זה הוק� צוות שש� לו למטרה לאסו" מתו! פו. הורי�הבה� נהרגו שני שע� משפחות 

 שיסייע לעובדי� כדי ולפרסמו ולהעמיק בהבנת, למקדו, את הידע המצטבר מהשדה
 . טיפול כזהע� הנדרשי� להתמודד 

 המטפלות ,מארבעה סניפי� מרכזיי�  עובדות סוציאליות,הצוות כלל שש עובדות שיקו�

 כול� בעלות תואר. חתית וקבוצתיתמשפ, ביתומי� ובבני המשפחה המגדלת אות� פרטנית

ר רחל "לעובדות אלה הצטרפה ד.  שנה32) ל10 ובעלות ותק שנע בי� 60)30 בנות, שני

 .איל�)דקל מאוניברסיטת בר

ובה הזמנה לכל , ה בכתב לכל מנהלי מחלקות השיקו� באר,יבשלב הראשו� נעשתה פני

 קבוצת המיקוד .צת מיקודקבולהשתת" בהעובדי� המטפלי� באוכלוסייה זו לאור! שני� 

  ארכהר דקל" בהנחיית דוהפגישה עמה, )ביניה� ג� שש חברות הצוות( עובדי� 30כללה 

לאסו" כדי ניסיונ� המקצועי היא להיעזר במטרת המפגש שלעובדי� נאמר . כארבע שעות

 .  לנתחו ולפרסמו בהמש!כדי, מידע על תהלי! השיקו� של יתומי� משני הורי�

 �הראשו. שהתייחסו לסוגיות מרכזיות, של שאלותאחדי�  סבבי� נערכובמהל! הפגישה 

מספר , נסיבות האירוע הטראומטי:  המשפחותשלעובדתית  עסק בסקירה היסטורית

השני התייחס לדילמות . 'מקו� המגורי� וכו, זהות המגדלי�, הילדי� המטופלי� וגילאיה�
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ציי� דילמות שעלו לאור! ציר והעובדי� התבקשו ל, העולות בתהלי! הטיפול במשפחות

היתה לבעיות , בשלב זה של הדיו�,  העיקריתההתייחסות. הזמ� מיו� הפיגוע ועד היו�

 התבקשו ההתייחסות המצומצמתלאור . בעיות האפוטרופסות של היתומי�לכלכליות ו

אז עלו סוגיות הקשורות למער! .  הטיפולבמהל!דילמות העולות עוד המשתתפי� לציי� 

לאחר מכ� . ליחסי� בי� המגדלי� ליתומי� ובי� היתומי� לבי� עצמ�,  החדשהמשפחתי

 במהל! הטיפול פעולותהתבקשו העובדי� לסקור את התערבויותיה� ולהצביע על 

לאחר מכ� מיקדה .  ובדיעבד היו עושי�לא עשועל פעולות ששבדיעבד לא היו עושי� ו

: סבב של תשובותעוד ה� נער!  כל אחת מעלש, החוקרת את השאלות לסוגיות ספציפיות
 . �הרגשי וזיהוי הגורמי� התומכי� בה)מצב� הנפשי, שאלת האחריות כלפי היתומי�

 את שש ה שכללמת המצומצקבוצהוה,  כל התכני� שעלו בקבוצת המיקוד תומללו

 וגובשה ,תחילה נער! מיפוי. ר דקל את התכני� שעלו" בהנחיית דהעובדות השיקו� ניתח

חלקו העובדות לשלושה נלאחר מכ� . מות התוכ� שעלו בקבוצת המיקודעולעל הסכמה 

חלק מעולמות התוכ� שעלו בקבוצת של ניתוח ל היה אחראי לכתיבה וצוותכל , צוותי�

לדיו�  ו הביא את עבודתצוותכל . לארג� ולהמשיג את הידע שהצטבר מהשדה ,המיקוד
על על התכני� ובמהלכו גובשה הסכמה ש ,ר דקל"בהנחיית ד, ששפורו� הב

והעובדות הסוציאליות בצוות , כיוו� שאיסו" הנתוני� כלל שני שלבי�. משמעויותיה�

אנו סבורות שהנתוני� שנאספו משקפי� את ,  ניסיו�עתירותממגוו� סניפי� והיו באו 

 .נקודת המבט של עובדי השיקו� ברחבי האר,

 תומי� י– משות"  משפחות בעלות מאפיי�24)המידע שהתקבל מהעובדות התייחס ל

 מהמשפחות 17. 21גיל למתחת לפחות  ד ילד אחמתוכ� , פיגועי טרורעקבמשני הורי� 
הממצאי� להל� מתייחסי� למידע שהתקבל . 1996נפגעו מפיגועי� שהתרחשו לאחר שנת 

 . ה משפחות אל17מהעובדות אודות 

 פעוטות 12תוכ�  מ; ילדי� יתומי� משני הורי�62 ואיל! הותירו 1996)פיגועי הטרור מ

. 21 יתומי� בוגרי� מעל גיל 12)ו, 21)12 בני ילדי� 21, 12)3 בני ילדי� 17, שלושעד גיל 

השתייכו בחלק מהמשפחות כל היתומי� . תשע לאחדמספר היתומי� במשפחה נע בי� 

 . פיזור בי� ינקות למתבגרי�היה ובחלק� ,אותה קבוצת גילל

אחרי� גדלי� ע� אחיה� הבוגרי� , � ע� הדודי�גדלי� מאז האסו) שמונה משפחות (רוב�

משפחות רוב ). ארבע משפחות( ואחרי� גדלי� ע� הסבי� והסבתות ,)חמש משפחות(

, )המגדלי�(עברו להתגורר בבית� של אות� קרובי משפחה ) שמונה משפחות(היתומי� 

שתי משפחות נותרו , ארבע משפחות עברו ביחד ע� המגדלי� להתגורר בבית חדש

ובשלוש מהמשפחות עברו המגדלי� להתגורר בבית , גורר בבית ההורי� שנהרגולהת

 לקביעת המגדלי� מיטבית החלופהתהלי! מציאת העבר אצל שלוש משפחות . היתומי�
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, המורכבות מיתומי�(המשפחות החדשות שנוצרו .  אחדי�ומקו� המגורי� גלגולי�

 .  נפשות17 עד משלושמונות ) מגדלי� וילדי מגדלי�

במשפחות אחרות נהרג הורה אחד . רוב המקרי� נהרגו שני ההורי� באותו פיגוע טרורב

 . בנסיבות אחרות)  או אחריו הפיגועלפני( וההורה השני נפטר ,בפיגוע

בארבע משפחות נרצחו : פיגועי הטרור שפגעו במשפחות התרחשו באופני� שוני�

בשתי משפחות נרצחו , )באוטובוסי� או בבתי קפה(ידי מחבלי� מתאבדי� בההורי� 

פיגוע בחופשה , גועי ירייפבוהשאר נרצחו , חדירת מחבלי� לבית המשפחהעקב ההורי� 

ארבע אצל . י�אחרבחלק מהמקרי� היו מעורבי� בפיגוע בני משפחה . בסיני ועוד

ארבע מהמשפחות נפצעו בני אצל , בני משפחה פרט להורי�עוד מהמשפחות נהרגו 

 .נכחו בפיגוע בני משפחה אחרי�משפחות  שבעאצל ו, משפחה אחרי�

, מנהלות אורח חיי� דתי) 11(רוב המשפחות שמאפייני� הדמוגרפיי� מצאנו בנוגע ל

עלו לאר, )  משפחותארבע(מיעוט� . מנהלות אורח חיי� חילוני) שש משפחות(והשאר 

, מבחינה גיאוגרפית. ותיקות באר,)  משפחות13 (רוב�ו, לפני האירועאחדות שני� 

 . שובי� ביהודה ושומרו�יכולל י, מהצפו� עד לדרו�מפוזרות המשפחות 

 

íéàöîî 

כבר במהל! . מקומ� של ההורי� שנספו" מילוי"האסו� עולה צור! מידי בבעקבות 

השבעה מתחילה להתגבש ההחלטה אודות המבוגרי� המחליפי� שיהוו משענת רגשית 

 המקרי� שנבחנו במסגרת המחקר בכל. ית ומעשיתסויספקו ליתומי� הצעירי� תמיכה פי

, סבי� וסבתות:  קרובי משפחה שהתגייסו לשאת בעול גידול הילדי�ההנוכחי היו אל
התגייסות זו יוצרת מער! משפחתי . דודי� או אחיה� הבוגרי� של היתומי� הצעירי�

עמ� נפגשי� בתדירות זו או אחרת הופכי� הקרובי� ש, "רגילי�"מקרובי משפחה . חדש

במקביל ממשיכי� המגדלי� . לדמויות המפתח במילוי התפקידי� ההוריי�המגדלי� 

לסיטואציה המשפחתית " עסקת חבילה"המצטרפת כ, בניהול משפחת� המקורית

כדי להבי� לעומק את . מיוחדת ומורחבת, כ! נוצרת משפחה חדשה. המורכבת החדשה

� והגורמי� בני משפחותיה, המגדלי�, בה נתוני� היתומי�שמורכבות הסיטואציה 

נציג את ממצאי המחקר בהתא� לסוגיות המרכזיות שעלו , המקצועיי� המטפלי� בה�

סוגיות ,  חווי�המגדלי�שסוגיות הקשורות להיבטי� הרגשיי� : בקבוצת המיקוד

התמודדות המגדלי� ע� , מורכבות המער! המשפחתי(הקשורות למער! המשפחתי החדש 
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סוגיות הקשורות , )קו� המגורי� והשלכותיושאלת מ, היתומי� וע� המשפחה המורחבת

 . למישור המערכתי הרחב יותר והסוגיות הכלכליות על מורכבות�

 

ÌÈÏ„‚Ó‰ :„È˜Ù˙Ï ‰ÒÈ�Î‰ 

‰˘„Á ˙Â‰Ê ıÂÓÈ‡Â Ô„·Â‡‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ 

בני . ריה�חבהידיעה על מות שני ההורי� מטלטלת בעוצמה רבה את כל קרובי משפחת� ו

 הידיעה המרה כואבי� והמומי� ומתקשי� לעכל את המשפחה הקרובי� המקבלי� את
לעתי� . שינוי סדרי בראשית של חייה� מעתה ואיל!על עוצמת האסו� ואת השלכותיו 

 באותו פיגוע או ע� אחרי� פציעה של בני משפחה  ע�ע� מוות אומתמודדי� הקרובי� 

 .  קרובי� שנכחו ג� ה� בפיגועשלטראומה 

 יכולת לעבד את אבל� הפרטי ולהתמסר נובעת מאי� תחושת הדחק המידית של המגדלי

. מתקשי� האבלי� להתאבל, בשל המציאות המחייבת עשייה יומיומית מורכבת. ליגונ�

א" אינ� ) בהמש! לדמויות המשמעותיות המגדלות את היתומי�יהפכו ש(לעתי� האבלי� 
מי� רכי היתוויכולי� לשבת שבעה באופ� מלא בשל ההכרח לטפל באופ� מידי בצ

 ).ב"טיפולי שיקו� וכיו, אשפוזי� בבתי חולי�(

הנורא "המגדלי� ביטאו את תחושת� שאבל היתומי� הוא שמעובדי השיקו� עולה 

בוד האבל יחלק מהמגדלי� דיווחו שאי� ה� מתפני� לע. לעומתו" מתגמד"ואבל� " ביותר

. עמוקי�לחשוב או לגעת באופ� מלא ברגשותיה� ה, ה� מאפשרי� לעצמ� לבכותאי�  –

 .י� ג� לכאב זולת�תילעתי� ה� חוששי� מאובד� היכולת להיות אמפ

חווי� הקרובי� ג� דאגה ואחריות לגורל , לצד רגשות ההל� והכאב על אובד� יקיריה�

סלי מתו! קההחלטה לבחור להתגייס לתפקיד המגדלי� נעשית באופ� פרדו. היתומי�

 לנסיבות המחייבות אות� לקבל ה� נקלעושהמגדלי� חשי� . תחושה של העדר בחירה

החלטה גורלית ולהקדיש את עצמ� ואת משפחת� באופ� מוחלט לדאגה לשלומ� 

של צו פנימי שאינ� , ה� חשי� תחושה עמוקה של שליחות. ולרווחת� של היתומי�

 להערי!בלי , משמעות הדברי� היא שההחלטה מתקבלת באופ� אוטומטי. יכולי� לסרב לו
ה� ברמה האישית וה� ברמה , נושא בחובוהתפקיד יי� שהקשאת שיטתי באופ� 

ה� מתגמדי� לעומת ,  הנוחותעל איויתורי� ווג� א� עולי� הרהורי� על ה. המשפחתית

הקרובי� שלקחו על ש, מצאנו. עוצמת הצרכי� של היתומי� והרצו� לעשות הכול למענ�

� בתפקיד נשארו ברוב המקריעצמ� כבר בשלבי� המוקדמי� את הטיפול ביתומי� 

 . מגדלי� לאור! השני�ה

במהל! ההתמודדות היומיומית והבעיות , מעבודה ע� המשפחות נמצא שבמש! הזמ�
לעתי� המגדלי� .  הבחירה בתפקידעלחוזרות ועולות מחשבות , שצצות חדשות לבקרי�
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 המגדלי� אבל.  זאת על עצמ� או א� ה� המתאימי� ביותר לתפקידותוהי� למה ה� לקח

היו בוחרי� מחדש לקחת על ,  היה עליה� להחליט שובילודגישי� בנחישות שאחוזרי� ומ

 .עצמ� את המשימה

. משתנה המסגרת האישית והמשפחתית של המגדלי�, משעה שהתגייסו לגידול היתומי�

לעתי� מדובר . עד לא מכברבו החזיקו שינוי בהגדרת התפקיד ש חווי�  ה�ברמה האישית
 לעתי� . וה� נקראי� לחזור לתפקיד הורי, מזמ� מבית�בסבי� וסבתות שילדיה� יצאו

והיתומי� מצטרפי� ומרחיבי� את המשפחה , מדובר בדודי� שה� הורי� לילדיה� שלה�

כ! משני� עקב  ו,לעתי� מדובר באחי� בוגרי� המגדלי� את אחיה� הצעירי�. הגרעינית

. הופכי� מאח להורהו) 'ל וכו"לנסוע לחו, ללמוד, להתגייס(את תוכניותיה� העתידיות 

ומשקיעי� מאמצי� רבי� ,  עבור היתומי�מיטביהמגדלי� שואפי� להוות תחלי" הורי 

מצד . רצו� זה מוביל לקונפליקט קיומי של זהות". הורות רגשית"ליתומי� בניסיו� לספק 

בל מצד א, רכי היתומי� ולמלא את החלל בחייה�ולספק את כל צמייחלי�  המגדלי� אחד

המעורבי� במצב . יכולי� להרשות לעצמ� לקחת את מקו� ההורי� שנהרגו אי� ה� אחר

הא� ה� יכולי� ? הא� נית� לראות בה� תחלי" הורי�:  הגדרת זהות�בדברמתלבטי� 
 בולטות במיוחד במשפחות התחושות אל? ממלאי תפקיד הורי, לשמש כהורי� רגשיי�

. מ� זיכרונות הוריי� ברורי�בו ה� נושאי� עשהיתומי� היו בגיל ש האסו� התרחש כ�בהש

ולרוב� תחושה ,  התמודדות המגדלי� שונה,מדובר בגידול תינוקות ופעוטותכש ואול�

מצו את הילדי� ובי� יאש בי� ,את ההורות הרגשיתיותר שביכולת� למלא באופ� מספק 

ותוהי� מה יקרה בבוא , א� כי ג� ה� חרדי� לעתיד, "בשר מבשר�"ה� רואי� בה� . לאש

 .לכשיגדלו הילדי�יו� ה

 רוב. כל משפחה בחרה להתמודד עמה באופ� שונהשונראה ,  לדילמת הזהות מגוו�מענהה

המגדלי� מעדיפי� לעקו" את העדר ההגדרה הרגשית והרשמית של זהות� ומשקיעי� את 

 יש. ללא מת� ש� וללא הגדרה ברורה, מילוי הצרכי� בפועלבמרצ� בהוויה היומיומית ו

קוראי� למגדלי� בה� ש, הילדי� גדולי� וזוכרי� את הוריה�ל אלה שאצבפרט , משפחות

נוטי� הילדי� , מדובר בגילאי� צעירי�שובפרט כ, במשפחות אחרות. בשמ� הפרטי

אחת המשפחות שיתפה את עובדת השיקו� בדברי יתו� ב� (לקרוא למגדלי� אבא ואמא 

יש "). א אמא שליסבתא שלי הי"סיפר בג� שהוא  .שהתיית� בהיותו תינוק, ארבע

כ! שמעבר להגדרת התפקיד , המגדלי� מוסיפי� לשמ� את ש� משפחת היתומי�ש

 .נבלעת במידה מסוימת ג� זהות� האישית

נולד אצל עובדי השיקו� ומבטא את " מגדלי�"המונח , מבחינת המטפלי� במשפחות

נח הוא נכנס לשימוש בהעדר מו.  ותפקיד�המצב המורכב של זהות העוסקי� במלאכה

, מדויק אחר ומתו! שלילת השימוש בביטויי� המקובלי� והטעוני� רגשית כמו מאמצי�

 ". רגשיי�"הורי� , תחלי" הורי�, משפחה אומנת, משמרוני�
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משתנה ג� מערכת היחסי� הקודמת בי� ,  התפקיד והזהותה החדשה שלמעבר להגדר

, שהיו קוד� לאסו�היחסי� החדשי� נרקמי� על רקע היחסי� . המגדלי� לבי� היתומי�

, כ!.  ועוד כיוצא באלה"המעצב�" האח ,"המפונק"האחיי� , "האהוב" הנכד וללי� אתכו

, כעת, וועוצמתהקשר קרובי משפחה יכלו לווסת את טיב " רק"בעוד שבזמ� היות� 

מאופיינת ו ,שיפוטיותו חשבונות נטולת עליה� לבנות תשתית חדשה ,בהיות� מגדלי�

 .ופיצוי אינסופיי�אהבה , נתינה, בהכלה

 

 È˙ÁÙ˘Ó‰ ‰�·Ó· ÈÂ�È˘‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ 

התווספות היתומי� למשפחת , מעבר להתמודדות האישית ע� האובד� וע� הזהות החדשה

ה� הגרעינית וה� (המגדלי� מביאה לשינויי� במערכות היחסי� בתו! המשפחה 

אליו ששפחתי עקב השינוי בתא המ. י�אחרבמקו� המגורי� ובהיבטי� רבי� , )המורחבת

חל שינוי דרמטי  ,אליו הורגלו המגדלי�שכמו ג� התא המשפחתי , הורגלו היתומי�

 . �הבאורח חיי

כרות ע� המגדלי� עולה תמונה מורכבת המשקפת את המציאות המורכבת ימהקשר והה
 יכולת� לתפקד איה� חשי� עקב שואת התסכול הרב מתמודדי� עמה המגדלי� ש

, בני זוג� וילדיה�,  משפחת� הגרעינית– מתחומי חייה�  בכל אחדבשלמות וותבמלא

 .יחסיה� ע� היתומי� ועוד, מקו� עבודת�

 מוקד ה� ,בי� בני הזוג וע� ילדיה�, יחסיה� של המגדלי� בתו! משפחת� הגרעינית

בשל " מפסידי�"שה� נפגעי� וחשי� המגדלי� , בנוגע לילדיה�. למצוקה ולתחושות דחק

 בידיה� מצויי�ה� חשי� שעליה� לחלק את המשאבי� ה. �התפקיד שקיבלו על עצמ
כשלראשוני� , ילדיה� הביולוגי�לבי� היתומי� ) ב"תשומת לב וכיו, קשב, אנרגיה, זמ�(

המצב מעורר רגשות אשמה על קיפוח ילדיה� . יתרו� ברור בהיות� חשוכי הורי�

הילדי� ": העובדותכפי שציינה אחת ". לה� יש הורי� בחיי�" כי ,הנדחקי� למקו� השני

א! הא� על חשבו� הילדי� הביולוגיי� של בני ,  עוד בני משפחה'מרוויחי�'היתומי� 

 "?הזוג

, תחושת� היא שעליה� לעשות ויתורי� רבי�. המגדלי� חשי� שאי� ה� עושי� די לבית�
 –ר מתו! כ! נותר התא המשפחתי חס. ולהפנות את עיקר משאביה� לטיפול ביתומי�

ונפגע תהלי! ההתפתחות של , ות האינטימיות הזוגית והמשפחתיתנפגעת התפתח

הנמצאי� בשלב בניית התא המשפחתי , יש בי� המגדלי� זוגות צעירי�. המשפחה

ה� נאלצי� לשנות תוכניות קודמות בתחומי . י והרגשיסבניית הבית הפי, הראשוני

 מורה סיפרה .הגדלת המשפחה או להתאימ� למער! המשפחתי החדש, קריירה, לימודי�

סטודנט נאל, לדחות את , שאי� ביכולתה להתפנות להכנת שיעורי� בשעות הערב בבית

 .ואישה בוגרת לא יכלה לשלב את הטיפול בילדי� בבית ע� עבודה מחו, לבית, לימודיו
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נאלצי� להסתגל לדמויות משמעותיות שהמגדלי� מתמודדי� ע� יתומי� בגילאי� שוני� 

במיוחד מצאנו שיתומי� שהתייתמו כמתבגרי� אינ� מוכני� לקבל . ות בחייה�חדש

במציאות הקיימת זו שזאת ג� א� ה� מביני� . ולראות אד� אחר במקו� ההורי� שמתו

 . הטובה ביותר עבור�חלופהה

, רוב פי לע. קונפליקטי� ולבטי� רבי� עולי� ג� סביב סוגיות הקשורות לחינו! הילדי�

 הבדלי� ישהרי ש, באורח החיי� ובסול� הערכי בי� ההורי� לבי� המגדלי�על א" דמיו� 

שוני� סגנונות בחירת ,  כללי חלוקת התפקידי� בבית–בתפיסות העול� ובאמונות שונות 

לפעמי� . ב"אידיאולוגיות פוליטיות וכיו, הקפדה על מצוות ומנהגי�, ירפואשל טיפול 

פליקט בי� הרצו� לגדל את היתומי� לאור ה� חשי� קונשנפגשנו ע� מגדלי� שדיווחו 

. שלה�" אני מאמי�"בי� הרצו� לחנכ� בהתא� להשקפת עולמ� והלמורשת הוריה� 
ברוב המקרי� נוצר תהלי! מתמש! של סלילת דר! חדשה המשלבת בי� שמצאנו 

 .המאפייני� השוני�

 כיהלי! חינוכמו בכל ת. אחד הקשיי� המרכזיי� בחינו! הילדי� הוא סוגיית הצבת גבולות

. נדרשי� המגדלי� להציב גבולות ולהפגי� סמכות בהתמודדות היומיומית ע� היתומי�

בי� א� משו� שה� חשי� צור! ,  המגדלי� מסוגלי� לעשות זאתשאי�הבעיה מתעוררת כ

טחו� י באיובי� א� מתו! " הנחותלה� לעשות "ואת היתומי� " לפצות"פנימי עמוק 
המגדלי� אמרו בפירוש שהיו נוהגי� בצורה תקיפה וחד . ביכולת� לאכו" סמכות הורית

הוצאת , למשל סביב שעת חזרה מבילוי(לו היה מדובר בילד� הביולוגי אי ,משמעית יותר

דווח ג� על ). בחירת מסגרת לימוד או השתתפות במחאות פוליטיות, כספי� למותרות

זורקי� את ילדיה� "היו בה� הצהירו המגדלי� שעל התנהגות כזו שמקרי� קיצוניי� יותר 

 .א! כלפי היתומי� הפגינו אור! רוח ומתינות, "מהבית

 

‰ÏÈ‰˜‰Â ˙·Á¯ÂÓ‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙Â·¯ÂÚÓ 

יוצר , הכולל את המגדלי� ובני משפחת� ואת היתומי�, המבנה המשפחתי החדש

בה� ההורי� מגדלי� את שבשונה ממשפחות טבעיות . סיטואציה משפחתית ייחודית
בדר! כלל בהחלטות מעורבי� חה המורחבת נמצאי� ברקע ואינ�  ובני המשפ,ילדיה�

חויבות לרווחת� משותפות גורל ע� היתומי� וחשה משפחה המורחבת ה, יומיומיות

 מובילות למידה רבה של מעורבות המשפחה המורחבת בחיי התחושות אל. ולשלומ�

 .קיי�המוסיפה על המורכבות הקיימת ממילא במער! המשפחתי ה, משפחת המגדלי�

, בראש ובראשונה, מערכת היחסי� בי� משפחת המגדלי� למשפחה המורחבת תלויה

ביחסי� האישיי� בי� המגדלי� לבני המשפחה האחרי� ובנכונות לשיתו" פעולה ולרצו� 
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, הבדלי תרבות, היא מושפעת ג� מפערי גיל, ובדומה למשפחות אחרות, ע� זאת. טוב

 .יכולת ניידות ועוד, מרחק גיאוגרפי

בקרב חלק . שונות גדולה במידת המעורבות של המשפחה המורחבתיש כ! בשל 

 � וה,בקבלת החלטות חינוכיות ואחרות, מהמשפחות ניכרת מעורבות נרחבת בחיי היומיו�

בה� משפחות שעל מקרי� , למשל, דווח. יתומי�ל בנוגע ברמה יומיומית ותמעודכנ
במצב כזה המשפחה .  למגדלי� ולילדי�ות וקרובות להיות נגישכדי מקו� מגורי� החליפו

גור� המעורב בחיי עוד ולחוות שיתו" ושותפות ע� , לקבל סיוע ותמיכה שוטפי�זוכה 

 עד כדי נתק ,במשפחות אחרות המעורבות עלולה להוביל לחיכוכי� ולקשיי�. היתומי�

 תחרות על לב,  מצבי� של עוגמת נפשיש הבמשפחות אל. בי� בני משפחה בדרגה קרובה

כ! . עיבוד והתערבות של גורמי� טיפוליי�, הילדי� ומצבי אי נוחות שוני� הדורשי� סיוע

יש כעסי� על .  זוגות הסבי�שניאי� יחסי� תקיני� בי� : "למשל ציינה אחת העובדות

 ".קיימות ג� השמצות לגבי הצדדי� השוני�. �יענייני� פעוטי� כמו נעלי

רכי היתומי� ולסייע וובה ואחריות לספק את צחשה ח, על מגוו� מוסדותיה, ג� הקהילה

חושפי� ו, המשמעות היא שגורמי� רבי� חודרי� למערכת המשפחתית החדשה. למגדלי�

בעקבות . � ולהתערבות בחיי היומיו� היתומילהערות אודות דר! גידול,  לביקורתאותה

ת ניסיונותיה� של המגדלי� לבסס את מקומ� כדמות הורילעתי� החדירה נפגעי� 

 ה� משוועי� לעזרה  גיסאמחד:  לעזרה מבחו,נוגע ב�אמביוולנטיה� כ! עקב . סמכותית

ה� מתקשי� בחשיפה המתמדת ובהתערבות הגורמי� גיסא ומאיד! , ולחלוקה בנטל

הרי בסופו של ,  עזרה ממשית מהסביבה ומהממסדשניתנתג� כשחשוב לציי� . החיצוניי�

 .עמסה וההתמודדותדבר עדיי� נותרי� המגדלי� ע� עיקר המ

 

 ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜Ó 

אחת הסוגיות המידיות העולות לאחר האסו� היא שאלת מקו� המגורי� של המגדלי� 

הרי שאחריו ברור , בעוד שקוד� לאסו� גרו המגדלי� והיתומי� כל אחד בביתו. והיתומי�

 שלוש יש. יות והרגשיותס בית על משמעויותיו הפי,שעליה� לחלוק קורת גג משותפת

 בבית הוריה� שנפטרו והמגדלי� מצטרפי�  נשארי�היתומי�:  למקו� המגורי�ופותחל

 המשפחה ; להתגורר בבית המגדלי� עוברי� היתומי�;ע� משפחת� להתגורר בבית זה

 .להתגורר בבית חדש לכול�עוברת המורחבת החדשה 

, לבית היתומי�עוברי� המגדלי� שכ. לכל אחד מהפתרונות השלכות מעשיות ורגשיות

ג� .  לחוש שפלשו לטריטוריה הפרטית שלה� ושבית� הבטוח אבד לה�אלהעלולי� 

ה� חשי� כמו אורחי� לזמ� : המגדלי� ובני משפחת� נמצאי� בסיטואציה לא פשוטה

בה� המגדלי� אינ� מרשי� לעצמ� להכניס שינויי� בבית שמוכרי� מצבי� . בלתי מוגבל

 שלא כדיוגבלי� ביכולת� לעצב את הבית ה� מרגישי� מ. ערכיה� ורצונ�, פי טעמ� על
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 ,לעתי� נוצרת בעיית צפיפות. לפגוע בזכר� של ההורי� המתי� וברגשותיה� של היתומי�

מתעוררות ג� דילמות .  מקבלות משנה כוח"האורח"ומי " בעל הבית" מי מוושאלות כ

שר בהק. ' הכנסת ציוד חדש לבית וארגו� מחדש של החדרי� וכועלבעת קבלת החלטות 

ע� חדר , למשל, מה לעשות.  לציוד הנפטרי�נוגעתזה אחת ההחלטות הטעונות במיוחד 

פעמי� ? ינעל כחדר הנצחהיאו שמא , למגדלי�,  הא� יועבר לילדי�–השינה של ההורי� 

ר בבית ישאלה ציוד איזהואז עולות דילמות , נוצרות כפילויות בציוד הביתיא" רבות 

 � שלעל בני משפחה שעברו להתגורר בבית, למשל, דווח.  ועל איזה לוותרהחדש

שולח� פינת האוכל של בית . היתומי� והביאו עמ� את שולח� פינת האוכל מבית�
 ושני שולחנות האוכל העומדי� זה לצד זה מהווי� ,על מקומוהמשפחה נשאר ג� הוא 

 . על ערכיה ומנהגיה החדשי� והישני�, סמל לתרכובת המשפחתית החדשה

לבית משפחת המגדלי�  –ר רכבות עולות ג� כשהיתומי� עוברי� למקו� אחתחושות מו

ההחלטה לעזוב את בית ההורי� שנהרגו יכולה לנבוע משיקולי נוחות . או לבית חדש

בה� אירע הפיגוע בתו! הבית עלול להיווצר קושי שבמצבי� . מערכתיי� או מחוסר ברירה

החשיפה . בו שיפוצי� ותיקוני�ערכו י ג� א� י,רגשי להמשי! ולחיות באותו בית
המגדלי� ובני ג� על היתומי� ועל  ג�היומיומית לזיכרונות הטראומטיי� מקשה 

 .בוחרי� לעבור לגור בבית אחרה� בסופו של דבר ו, להמשי! לגור בביתמשפחת� 

בעקבות זאת ו, מקו� העבודה ומוסדות החינו!, המעבר יכול להביא לשינוי עיר המגורי�

אובד� בני המשפחה לש, כ!. ית וחברתית חדשהסהסתגל לסביבה פיל! צורה מתעורר

 .י של בית וסביבה מוכרת ובטוחהסהתמודדות ע� אובד� פימצטרפת 

,  המשפחות המגדלות בתפקיד� החדששעמה מתמודדותחלק זה הדגיש את המורכבות 

ה� מחויבי� לקבל שנראה . משפחותיה� הישנות ואת היתומי�את מורכבות המערבת 

 נסקור את ההתמודדות ע� הסוגיות להל�. החלטות רבות וכי לכל החלטה השלכות רבות

 .הכספיות

 

˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈ‚ÂÒ 

מחלקת תביעות :  שתי מחלקות העובדות בשיתו" פעולהישבמוסד לביטוח לאומי 

סוציאלי )מדובר בטיפול פסיכו. האמונות על פי חוק על הטיפול ביתומי�, ומחלקת שיקו�

בהערכת צרכי� ייחודיי� ובחיפוש , בסיוע במיצוי זכויות והטבות, תומי�ארו! טווח בי
 .מעני� ופתרונות למצבי� שאינ� מוגדרי� בהוראות

ביקור זה נעשה ניסיו� להכיר בכבר . במהל! השבעה מגיעי� עובדי השיקו� לבית האבלי�

ה או במהל! השבע, בסמו! לפיגוע.  בהאת הילדי� ולעמוד על אופי המערכת שה� חיי�

 .הגשת התביעהל הדרכה בנוגע מקבלת המשפחה מפקיד התביעות ,אחריה
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 הוודאות אל איהמרגישי� מידה של אחריות כלפי היתומי� פוני� מתו! רבי�  גורמי� 

חלק� מתייחסות להיבטי� כספיי� או למימו� שעובדי השיקו� ומציפי� אות� בשאלות 

י� הכספיי� יכסו על גודל הפגיעה  פנטזיה שהמשאבישלעתי� נראה ש. כספי של צרכי�

לבי� האחריות , נמצא שהעובדי� נקרעי� בי� הצור! לתת מענה מספק למשפחות. הרגשית

צור הרגלי� לא י לבי� החשש שמא מת� בלתי מבוקר של כספי� י,והדאגה לכספי הציבור

י בתקופה זו יש חשיבות לכניסה לחי, ע� זאת. נכוני� וציפיות לא מציאותיות מהמערכת

הוצאות הנדרשות הבמימו� מלבד הגמלאות מסייע הביטוח הלאומי  ולכ�, שגרה חדשי�

 . 'לטיפול בילדי� וכו, לבישול, לניהול משק הבית

בשלב השני מועברי� כספי גמלאות המיועדי� למימו� שוט" של ההוצאות הכרוכות 

 ,בועות היק" הסיוע הכלכלי שמעבר לגמלאות הקמצטמצ�בשלב זה . בגידול היתומי�

המשפחה שכ, לעתי�. והמשפחה מתחילה להסתגל למציאות הכספית החדשה שנוצרה

קבל כדי לשוב ול הביטוח הלאומי היא מנסה לשאת ולתת ע�, נהל כלכליתהתמתקשה ל

 המשפחות רובבשלב השלישי . גמלאות בשלב הקוד�מלבד ה שקיבלההטבות את ה

ידי הביטוח בהכלכליי� הניתני� הסעדי� . סוללות את דרכ� לניהול עצמאות כלכלית
, עולי� צרכי� מיוחדי� חדשי�א� ורק , הגבולות ברורי� יותר, הלאומי נהירי� יותר

 . נשקלת מסגרת הסיוע מחדש

קביעת כמו ,  ה� חוקיות וה� טיפוליות,הסוגיה הכלכלית מעלה כמה נקודות חשובות

ט מתחי� רגשיי� נלווי� ולא מע, אופ� הקצאת המשאבי�, הגור� האחראי לניהול הכספי�

ובאחת , בה� המשפחה המגדלת חיה בדוחק ובצמצו� רבשמצבי� , למשל, יש. אליה

 .  הכלכליתהמתחילי� לזרו� כספי� המיועדי� ליתומי� המשפרי� את רווחת

 משמעות מביני� אתבו ש כשהיתומי� גדלי� ומגיעי� לגיל ,לעתי� מתעוררות בעיות

ודורשי� את הכספי� המגיעי� לה� , � המגדלי� שמתעמתי� ע כאלהה�ביש . הכס"

הנדרשי� להיכנס לרשות , נוצרי� ג� חיכוכי� ע� נציגי האפוטרופוס הכללי. דיבבאופ� בל

 .  הפרטיי� של משפחות המגדלי��הפרט ולהיות מעורבי� בניהול חשבונותיה

 

ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ È„ÚÈ  

: אליה� יופנו המשאבי�שעדי� אחת הסוגיות המרכזיות בענייני הכספי� מתייחסת לי

הא� חלק� מיועדי� ? הא� הכספי� מיועדי� למחיה שוטפת ולפתרו� בעיות יומיומיות

אחת השאלות הרלוונטיות ? ה� התקציבי� שיש להקצות לש� כ!ה מ? סכו� עתידיילח

 מי אחראי על חלוקת המשאבי� ועל : כלומר;מי עונה על השאלות הללו, כמוב�, היא

על  אמונות ועל,  נשענות על ערכי�ההחלטות אל. קובע את החלוקהבסיס מה הוא 

 .מוקד לחיכוכי� ולמריבות, כאמור,  עלולות להוותעל כ� ו,תפיסות עול�
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לעתי� נוצר מצב שבו עד .  נשאלת השאלה כיצד לכלכל את היתומי� לאור! השני�

 בלא, חסיתלקבל כספי� המחזיקי� אות� ברמת מחיה גבוהה יזכאי� לבגרות היתומי� 

באי� הורי� או , וה� מוצאי� עצמ� מול שוקת שבורה,  נפסקת זכאות�21בהגיע� לגיל 

מצב שבו גדלו היתומי� במצב כלכלי , למשל, יתכ�י. מקור אחר שיספק משענת כלכלית

במצב שכזה נשאלת .  בעקבות הזכאות לכספי� מצב� הכלכלי עשוי להשתפרבלא, קשה

או שמא הכס" אליה� הורגלו שול בנורמות הקיומיות השאלה א� ימשיכו הילדי� לגד

כ! שהילדי� יורגלו לרמת חיי� חדשה , על האובדני�" פיצוי"יהווה איזשהו סוג של 

 .משפחה המגדלתל תו! הפרדה בי� היתומי� הנדו� בסוגיות אל? ושונה

 

 ÌÈÓÂ˙È‰ 

שמטבע , מדובר בקטיני�א� . גיל היתומי� מגדיר למי יועברו כספי הביטוח הלאומי

 חלק א�. אזי ממונה לה� אפוטרופוס, הדברי� אינ� כשירי� לטפל בענייניה� הכספיי�

זכאי� הבוגרי� לקבל לידיה� את , )18מעל לגיל (מהיתומי� קטיני� וחלק בוגרי� 

ימצאו מתאימי� להתמנות כאפוטרופוסי� על אחיה� יה� אפשר ג� ש. כספיה� האישיי�

 . את כספי הקטיני� אז יקבלו לידיה� ג� ;הקטיני�

א אפוטרופוס היל בנוגעחשוב לציי� שא" שההחלטה , מנקודת מבטו של עובד השיקו�

הוא חש לא אחת מידה גדולה של ,  אחריותובתחו�נושא זה אי� וא" ש,  משפטיתהחלטה

 : כ! למשל אמרה אחת העובדות. דאגה ואחריות למצב

שליוו אותי היא תחושת אחת התחושות העיקריות . מתחושותי נגזר ג� התפקיד

שירותי הרווחה קבעו את , במקרה יתומי� שאני בקשר אית�. האחריות העמוקה
 אני לא בדיוק יודעת אי! נקבע )א(:  אני עומדת מהצד ורואה.האפוטרופסות

 . אי� ליווי ופיקוח על התהלי!)ב( ;התהלי!

צעירי� שזה עתה יש לזכור שמדובר ב, כבוגרי�, חוקית, א" שמדובר ביתומי� המוגדרי�

ל והיוספק א� יש בידיה� הכלי� והניסיו� הנדרשי� לנ, חוו טראומה שהפכה את עולמ�

כ! . את ניהול כספיה� וכספי אחיה� הצעירי�, בי� היתר, חיי� עצמאיי� הכוללי�

 שאמרה פי כ,שהעובדי� מצייני� ג� את הנושא הזה כנושא שבו עולה שאלת האחריות
 הא� המוסד לביטוח לאומי אחראי לילדי� או ;תבכתהבעיה מס: "אחת העובדות

והוסיפה " ?הא� אנחנו עוזרי� למגדלי� או שזו אחריות שלנו? שהמגדלי� ה� האחראי�

ו אחראי� חנהא� אנ, ואנחנו אחראי� וג� המקור של הכס", א� אי� הורי�: "עובדת אחרת

 " ?ג� על מה שה� עושי� ע� הכס"

מי מלווה : עולות בהקשר זה כמה סוגיות חשובות, י�ממונה אפוטרופוס לניהול הכספשכ

באיזו מידה ? מי מסייע בידו ומקנה לו כלי� שיעזרו לו בקבלת החלטות? את האפוטרופוס
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עד : ועוד בעניי� זה? רגישי� ממילאהעובד השיקו� להיות מעורב בענייני� הכספיי� על 

ידוע לו שהיתומי� שערב כהא� עליו להת?  להיות מעורב בניהול הכספי�עליואיזה גיל 

 רכישת סמי�(הבגירי� המנהלי� את כספיה� עצמאית עושי� בו שימוש לא הול� 

 ?)למשל

 � ה, כמו ג� על גו",נוי אפוטרופוס על כס"י למת� חוות דעת למ�אחראיהיש לזכור ש
פני בית המשפט על מינוי להממליצי�  של המחלקה לשירותי� חברתיי� פקידי הסעד

עובדי השיקו� , ומתו! תחושת האחריות, במקרי� רבי�, יחד ע� זאת. האפוטרופוס

 ע� המשפחות ומודעי� לתפקיד� לטווח הרחוק מעורבי� בתהלי! רצי"קשר ב הנמצאי�

.  נדרשי� לכ! מבחינה רשמית� ה� ג� א� אי,ההמלצה של פקידי הסעד לבתי המשפט

,  הדיווחי�על פי. מקרה למקרהמנה תשממידת המעורבות של עובדי השיקו� שמצאנו 

 בי� זיקההעמקת האמו� והלבה� היתה מעורבות היא תרמה בהמש! הטיפול שבמקרי� 

 .המשפחות לבי� עובדי השיקו�

 

 ˙Ï„‚Ó‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ 

 תכננהעצמה בהוצאות כספיות שלא את משפחה המגדלת יתומי� עלולה למצוא 

, יומי של היתומי�מעבר להוצאות המידיות והברורות הנוגעות לקיומ� היומ. מלכתחילה

כדי , עבודהעזוב מקו� עולה לעתי� צור! ל,  למשל,כ!.  הוצאות רבותנוספות עוד

 כדי להכיל את המשפחה ,צור! להרחיב או להחלי" דירה קיימת, להתמסר לטיפול בילדי�

 . צור! בכלי רכב גדולי� ועוד, המורחבת

 ת המשפטפנות לבי להמאפשריש הלי! משפטי , המשפחה המגדלת היא האפוטרופוסשכ
לא דווח על . סכו� זה נית� מתו! ס! הכנסותיה� של היתומי�. בבקשה לקבל שכר טרחה

בני המשפחה שעובדות השיקו� בקבוצת המיקוד שיערו . משפחות שמימשו אפשרות זו

בה� ש מקרי� אחדי�ב. נוח לבקש שכר שיילקח מכספי היתומי�לא מרגישי� 

 .  לקבל שכר טרחהוזכותאת מימש שהוא  , דווחמשפחה המגדלתאינו מההאפוטרופוס 

) ל"התש, חוק התגמולי� לנפגעי פעולות איבה(עד היו� לא ניתנו בחוק , כפי שציינו

למגדלי� אי� כ! בשל . רכי היתומי�ומעני� לחלק מהסיטואציות המיוחדות הכרוכות בצ
צור! לדאוג ואי� ה� זכאי� להטבות ולזכויות הנובעות מה, ולבני משפחת� מעמד רשמי

 . רכי היתומי�ולצ

,  אחר מעני� יצירתיי�לחפשצור! את ה עלההעדר פתרונות מתאימי� המעוגני� בחוק מ

: נדו� בשלושה תחומי� עיקריי�. חריגי� והולמי� לצרכי� הייחודיי� של כל משפחה

 .רכב וטיפול פסיכולוגי, דיור
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¯ÂÈ„:בהרחבת מבנה המגורי� ע� קבלת ההחלטה להפו! למגדלי� עולה הצור! ,  כאמור

. או במעבר לבית חדש שגודלו יענה על הצרכי�) פינת אוכל, שירותי�, חדרי�(הקיי� 

יש .  כרוכי� בעלויות כספיות גבוהות שאינ� מקבלות מענה בחוק הקיי�הפתרונות אל

. לאלמנות וליתומי� בוגרי� שנישאו ובוני� בית�, רכי דיור להורי� שכולי�וסיוע לצ

 . רי� ולמגדלי� החיי� במשק בית משות" אי� זכאויות לסיוע בבעיות הדיורליתומי� צעי

מיהו בעליו של : לסוגיית הדיור מתלוות שאלות מעשיות הדורשות מענה ברמה העקרונית

 הא� ;מה דינו של הבית שלא גרי� בו יותר? המגדלי� או שניה�, היתומי�, הבית החדש

מי יסייע למשפחת ? ה ההשכראוכירה מי ייהנה מפירות המ? למכרו? יש להשכירו

  ?)זוגות צעירי�במדובר בדודי� רווקי� או שכ, למשל(מגדלי� שטר� רכשה לעצמה דירה 

·Î¯ ˙Â„ÈÈ�Â:  ובפרט עבור המשפחות , בימינו. קושי מעשי הוא קושי בניידותעוד

הרכב נחו, . רכב מהווה צור! בסיסי לניהול אורח חיי� תקי�, המורחבות החדשות
, לחוגי�, הסעת הילדי� למסגרות החינוכיות. רגנות יעילה בסדר היו� העמוס שנוצרלהתא

 יש(המשפחות גדולות שכ. לחברי� או לכל פעילות יומיומית אחרת דורשת זמ� ומשאבי�

לעתי� עולה צור! . מותא� לגודל המשפחההנחו, רכב )  נפשות17משפחות המונות 

 זמנו בהסעות הילדי� רובל יהיה עסוק בלתי אפשרי שהמגדכי , במת� סיוע בהסעות

זאת בשונה מהזכאות ( זכאות לסיוע ברכב ליתומי� ולמגדלי� אי�בחוק הקיי� . לפעילויות

 ).לסיוע ברכב להורי� שכולי� ולאלמנות

שיסייע עלה הצור! ברכב  ,חלק� בוגרי�,  אחדי�במשפחה שבה נותרו יתומי�,  למשל,כ!

 ובאופ� חריג אושר סיוע ברכישת ,יקו� חיפש פתרו�אג" הש. את שגרת היומיו� להחזיק

 .  כמקובל אצל אלמנה,רכב באמצעות מענק והלוואה

ג� . שמירת קשר ע� המשפחה הקרובהש�  למימו� הסעות להחוק ג� אינו מתייחס 

התקבלו עד היו� החלטות פרטניות וייחודיות לכל , בדומה לסוגיות האחרות, בסוגיה זו

איזו מ? על ש� מי יהיה הרכב: למשל;  עולות שאלות עקרוניותת הרכביבסוגי. משפחה
מי יממ� את ההסעות לשמירת קשר ע� ?  ירדו החזרי ההלוואות לקניית הרכבקצבה

בה� נהרגו שני הורי� מתגוררות שחלק מהמשפחות מכיוו� ש, לבסו" ?המשפחה הקרובה

 שאלהבדה והחשש תחושת האחריות הכ. ע עלתה שאלה ייחודית של רכב ממוג� ירי"ביש

 רכב ממוג� לאשרצור! את ה י� מעל ייקלעו שוב לפיגועשכבר חוו אובד� כה מחריד

 .אחיה� החדשי�ליתומי� ול

È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÏÂÙÈË/È˘Ù� : מימו� טיפול נפשיאהכרוכה בעניי� הכספי היאחרת סוגיה  .
ת בה נתוני� היתומי� והמגדלי� מרגע היוודע דבר האסו� נמשכשהמערבולת הרגשית 

אי� , במהל! התקופה הסמוכה לפיגוע, פעמי� רבותשנמצא . דולאור! תקופה ארוכה מא

בשלבי� . המשפחה פנויה להתמודד ע� ההשלכות הרגשיות של האבל והאובד�

הפסדי� "בהיומיומית ו, הראשוני� מתמקדי� המגדלי� והיתומי� בהישרדות הקיומית
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לבירור ולהסתגלות לדפוסי  מופני�  העיקריי�המשאבי�. האסו�עקב " המעשיי�

מקומו של כל אחד מבני , חלוקת סמכויות ותפקידי�, נורמות: המשפחה החדשה

 –� אובד� ההוריהרגשי של עיבוד ה. ב"ארגו� סדר היו� וכיו, הצבת גבולות, המשפחה

רוב  פי לע הנדח –ה אידיאליזציהאשמה וה ,געגועה,  והכאבצערההתמודדות ע� ה

 מבהירי� את הצור! הממשי בליווי פסיכולוגי התהליכי� אל. לתקופות מאוחרות יותר

בסעד פסיכולוגי למגדלי� ולבני ג� למע� רווחת היתומי� יש צור! לעתי� . לאור! שני�

 .משפחת� המצטרפי� אליה� לתפקיד

נפגעי� מדרגה ראשונה ,  לקשר ולליווי המידי של עובדי השיקו�פרט, במצב החוקי הקיי�

מענה לא נות� חוק ה . שלוש שני�במש!) פרטני ומשפחתי(ולוגי  לטיפול פסיכי�זכא

כפי שציינה . טיפול במגדלי� ובמשפחת� הגרעיניתבטיפול לאור! זמ� ולצור! בלצור! 

הוא מוגבל . אני מרגישה אחריות על הבנק של הטיפול הפסיכולוגי: "אחת העובדות

הא� לגמור את כל , ולואתה חושב שהוא צרי! טיפ, שבעכשהיתו� בגיל .  שני�שלושל

 "?לא כדאי לשמור אותו? 14הא� הוא יצטר! טיפול בגיל ? הטיפול עכשיו

אג" השיקו� בביטוח הלאומי הבי� את הצרכי� המורכבי� של התמודדות ע� אבל 

להעניק סיוע במימו� , פי שיקול דעת מקצועי על, לכ� הוא מאפשר. והסתגלות משפחתית

לצמתי� , דיה� בנוס" למוגדר בהוראות לתקופה ארוכהטיפול פסיכולוגי למגדלי� וליל

בכל הנוגע לסוגיות שנית� לראות . במעגלי החיי� השוני� ובהרכבי� משפחתיי� שוני�

יחד ע� זאת נראה . הכספיות הצרכי� מורכבי� ורבי� ואינ� מנותקי� מדילמות ערכיות

 .ההמוסד מגלה גמישות במת� מענה לצרכי� אלש

 

ïåéã 

הייחודיות של מצבי יתמות על מר הנוכחי היתה לעמוד על המורכבות ומטרתו של המא

 המעורר קשיי� ,רווי כאב וצער, זהו מצב טעו�. פיגוע טרור בישראלעקב הורי� המשני 
המשפחה המורחבת , המשפחה המגדלת,  היתומי�–בכל ממד בחיי המעורבי� בו 

דת המבט של עובדי הממצאי� המובאי� בעבודה מוצגי� מנקו. והגורמי� המטפלי�

יש קושי להשוות שחשוב לציי� . השיקו� של המוסד לביטוח לאומי המטפלי� במשפחות

 יש. את הסיטואציה הנבחנת במאמר לסיטואציות של יתומי� במקומות אחרי� בעול�

 ,Musisi, Kinyanda: משלל( במדינות אפריקה  איידסעל יתומיענפה ספרות 
Nakasujja, & Nakigudde, 2007(מו, תינוקות יתומי� ממדינות י כמו ג� ספרות על א

לאור השונות בנסיבות החיי�  .)Fuglestad et al., 2007: משלל(מזרח אירופה 

 . הדיו� בהשלכות הממצאי� הנוכחיי� על מערכת השיקו� באר,יתמקד  אלהדוגמאות ב
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יילי� מתבסס כאמור על חוק משפחות ח) ל"תשה(בה חוק התגמולי� לנפגעי פעולות אי

העתקתו של חוק זה לעניי� יתומי� משני ). י"התש( תגמולי� ושיקו� )שנספו במערכה 

לכ� מוקד הבעיה להערכתנו נעו, . הורי� מותירה צרכי� שאינ� זוכי� למענה בחוק

 ,חווי� יתומי� משני הורי�שהאובדני� . בהעדר מערכת חוקי� ונהלי� ייחודיי� ליתמות זו

 שוני� מורכבי� והנובעי� מיתמות זוהצרכי� ו, אות�כמו ג� המשפחות המקיפות 

ולפיכ! אינ� משתקפי� , אלמנות או הורי� שכולי�, יתומי� מהורה אחדשל  מצורכיה�

העדר כיסוי חוקי אי� משמעו העדר מענה שיש לציי� , ע� זאת. כיאות בהגדרות החוק

לעג� חוקית את מצב זה מעלה את הצור! . אלא קבלת מעני� באישורי� חריגי�, לצרכי�
ולהכליל� בסל השירותי� , את אות� מעני� חריגי�הצרכי� המשותפי� אשר קיבלו 

 . הקיי�

 אי� בכוונתה לזנוח את חשיבות הגמישות וההתייחסות ,קריאה זו להכללה ולמיסוד

, בסוג הצרכי�( שונות רבה בי� היתומי� יש, בשל מורכבות המצב.  לכל משפחהפרטניתה

כ! שיש לאפשר מרחב , )במידת ההיזקקות לסיוע ועוד, ע� האבלבאופי ההתמודדות 

השאיפה . צרכיה הייחודיי� של כל משפחה לעבאמצעותו נית� יהיה לענות ג� שתמרו� 
א! תותיר מרחב מספק , "בדר! המל!", שתספק מעני� כוללניי�, היא לעג� התוויה כללית

 . וקבלת החלטה בהלי! חריגה ייחודית ילהתמודדות ע� מצבי� מורכבי� המחייבי� ראי

על עצמ� תפקיד מרכזי מקבלי� המגדלי� , מרגע שהתקבלה ההחלטה לגדל את היתומי�

יתר . מעמד� אינו מעוג� בחוק, על א" החשיבות והקריטיות של תפקיד�. בגידול הילדי�

הא� יש להעניק לה� זכויות על : עדיי� לא הוכרעה הסוגיה מה נכו� וראוי להסדיר, על כ�

 לכל חלופה ?יס פיצויי או שמא יש לערו! רשימת צרכי� מפורטת ולספק לה מעני�בס
 דיו� מעמיק ערו!א! אי� ספק שיש ל, אפשרית השלכות שונות ומשמעויות נגזרות אחרות

 . שיתווה קווי� מנחי� לזכאויות שיש להעניק למשפחות המגדלות

ההתמודדות היומיומית ע� מ בלתי נפרד שהיא חלקאחת הסוגיות הבסיסיות שנית� לראות 

כדי משו� ש, להיבט זה משמעויות קונקרטיות. יתמות משני הורי� היא הסוגיה הכלכלית

במשמעויות ג� א! הוא טעו� , לקיי� את שגרת היומיו� נדרשי� משאבי� כספיי� גבוהי�

כמו ,  רגשית התמודדותהיא ג�לעתי� ההתמודדות ע� הסוגיות הכספיות . רגשיות
יפחת , ר יתמלא בפיצוי כספי גדול יותרופעהשככל שהחלל ,  לעתי�א מודעתהפנטזיה הל

העדר חקיקה שתסדיר את המענקי� הניתני� ליתומי� . הכאב ותקט� תחושת החסר

 אנו ממליצות לגבש נהלי� לכ�. ולמשפחות מעלה שאלות רבות שנידונו לאור! העבודה

 מדד עללגבש הסכמה , פחות ל25שיבטיחו את ביטחונ� הכלכלי של היתומי� עד גיל 

פני המערכת על להמהווה סכו� מינימלי בסיסי הנדרש לה� לקיומ� היומיומי וכ� להמלי, 

 .הפניית חלק מכספי הגמלאות לאפיק של חיסכו� לעתיד�
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 מבוססת על עקרו� הפיצוי על המערכת התגמולי� והשיקו� לנפגעי� אלשחשוב לציי� 

 ,העניק פיצוי על פגיעה או נזק שנגרמו לאד�קרו� זה מבקש ליע. אובד� או פגיעה

קרו� זה מבטא את מחויבותה יע). 2002, גל(למשפחתו או א" לקבוצה חברתית מסוימת 

מת� פיצוי לנפגעי� , יחד ע� זאת.  שנפגעו או שסבלו מאובד�ההמוסרית של המדינה לאל

סות בידי  א! לא עקב הנסיבות המכו,מסוימי� משמעו שאחרי� הסובלי� מאובד� דומה

 ). 2007, גל(לא יזכו בסיוע זה , התוכניות המעניקות פיצוי

למוסד .  מער! של שירותי� פורמליי� האמו� על הטיפול ביתומי�ישבמדינת ישראל 

המחלקה לשירותי� חברתיי� , יחד ע� זאת. לביטוח לאומי נית� המנדט החוקי והמרכזי

 מלבד זאת. שעות הראשונות ה24 מרגע היוודע דבר האסו� ובמש! לאלתרמגויסת 

.  על הטיפול בתהלי! של מינוי אפוטרופוס זמני ובהמש! קבוע ליתומי�המחלקהאחראית 

שירותי בריאות , הספר והשירות הפסיכולוגי החינוכי בתי,  מעורבי� בית המשפטעוד

 מערכת יחסי גומלי� מורכבת ישבי� כל הארגוני� . מס רכוש וארגוני� התנדבותיי�, הנפש

לאור! כל תהלי! הליווי של ,  המשפיע על כל המעורבי� בדבר,עלת במצב רגשי עדי�הפו

במצב הנוכחי אי� נהלי� המגדירי� את תחומי האחריות והסמכות של הגופי� . המשפחות
יש .  ובמידת מעורבות�שונות גדולה במידת שיתו" הפעולה ביניה�יש כ! ש, המטפלי�

 ;לכאורה אינ� תחת אחריות�ש בתחומי� בה� עובדי השיקו� מעורבי� ג�שמקרי� 

 באחריות שירותי נמצא שבאופ� רשמי עניי� , בסוגיית מינוי אפוטרופוס ליתומי�למשל

 חשיבה מחדש שתביא לעיגו� של הגדרת ת דורשסוגיה זו. הרווחה והמערכת המשפטית

מי� תחומי אחריות ואופ� שיתו" הפעולה בי� הגורמי� הממסדיי� המעורבי� בטיפול ביתו

 .ומגדליה�

.  של המשפחות המגדלות� קשייההמבליטה אתלכאורה יוצר המאמר תמונה לא מאוזנת 

, הקשיי� המלווי� את התמודדות�שלמרות המגדלי� מצייני� שחשוב לנו להדגיש ואול� 

ת ותחוששה� מתקשי� להביע יתכ� י. לא היו משני� את החלטת�, הרי מרגע שבחרו

החלקי� שיתכ� יכ! ש.  באסו� ובמה שנגזר עליה��י מקורכ, על עשיית�סיפוק וגאווה 

 יותר ! זמ� ארומש!יש צור! בש ג�יתכ� י. א! ה� קיימי�,  מספיקהמאוזני� אינ� נשמעי�

איונות ע� ישהתבסס על ר, ממצאי המחקר מארצות הברית. ה אלהיבטי� לראות כדי

 ואת החות אל מחזקי� את הדיווח על הקשיי� המתמשכי� של משפ,משפחות מאמצות

 ). Atkinson & Gonet, 2007(הצור! בתמיכה וליווי לאור! זמ� 

 הדאגה ואהכוח העיקרי אשר הניע את היוזמה לכתיבת המאמר השיש לזכור , לבסו"

" מצוקת העובדי�"נית� להניח ש. המתמשכת של עובדי השיקו� המטפלי� במשפחות אלו

עוצמתה של יתמות ייחודית זו לבי�  בי� ההשקהאחד הוא מקור . ניזונה מכמה מקורות

הספרות המקצועית . מורכבות המעורבות הרגשית והמעשית של העובדי� המטפלי�

 נפגעי טראומה בכלל  מתייחסת לאפשרות של תופעות שחיקה ומצוקה בקרב מטפלי�

)McCann & Pearlman, 1990 (וטרור בפרט) Bscarino, Figley, & Adams, 2004.( 
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 ,במצב של אי בהירות ובמציאות של צרכי� רבי� ומורכבי�לי� ג� פוע העובדי� אל

 .הנותרי� ללא מענה חוקי ומוגדר

ד גדולה בקרב העובדי� ולכמיהה ואי הבהירות תורמת לקיומה של תחושת אחריות מא

סדר ובהירות צפויי� להפחית שברור . כללי� והוראותעוד  דר!למלא חלק מהחלל החוקי 

בה� שאלות , שאלות רבותייוותרו א! עדיי� ,  וכובד המשימהמעט את תחושת האחריות
משו� כ! מומל, ללוות את הקשר המקצועי בהדרכה לעובדי� . פתוחות, ערכיות

עבודה זו היא חלק . המטפלי� וכ� לפרס� את המידע והניסיו� הטיפולי שהצטבר עד כה

 . ממאמ, זה

במחקר הנוכחי התמקדנו . הראשונה קשורה לגורמי היתמות. לעבודה זו כמה מגבלות

הא� נית� . מדובר בקבוצה מצומצמת יחסית. פעולות איבהעקב ביתומי� משני הורי� 

יתומי� אחרי� משני הורי� ששכלו את הוריה� לא בפעולות  לע ה ממצאי� אללהכליל
נסיבות השכול משפיעות על מער! שיתכ� י ?'מחלות וכו, אלא בתאונות דרכי�, איבה

 היכולת להקיש מממצאי� לכ�.  ההתמודדות ע� האירוע הטראומטיהצרכי� ועל אופ�

 .כלל היתומי� משני הורי� הינה מצומצמת לע האל

הממצאי� המובאי� כא� משקפי� את , ראשית.  נעוצה במשתתפי המחקראחרתמגבלה 

נקודת מבט� של העובדי� הסוציאליי� באג" השיקו� של המוסד לביטוח לאומי 

צוות המטפלי� כולל ג� פסיכולוגי� ומטפלי� אחרי� . פחת�המטפלי� ביתומי� ובמש
חסרה נקודת מבט� ליצירת תמונה כוללת ומקיפה ש  אפואיתכ�יו, שלא השתתפו במחקר

 מחקר זה את הנושא באופ� ישיר מנקודת מבט� של היתומי� ושל כמו כ� לא בדק. יותר

מגבלה עוד . ל�חשוב מאוד לשמוע ולקחת בחשבו� את קו. המשפחות המגדלות אות�

! וערל אפואמומל, . זמ� הקצר יחסית לאחר האובד� שבו נאס" המידעמרחק הקשורה ל

 .רכיה� המשתני� לאור! השני�ומחקר מעקב שיערי! את מצב היתומי� ואת צ

המוקד המרכזי העובר כחוט השני בי� הסוגיות השונות שנסקרו בעבודה שנראה , לסיכו�
במצב זה כל . וחת� של היתומי� שבית� חרב עליה�הוא תחושת האחריות לשלומ� ורו

דאגה וחשיבה אישית ומקצועית , אחריות, הגורמי� המעורבי� מתגייסי� מתו! מסירות

כל סדרי בראשית מופרי� בה מ� היסוד שחשוב לציי� שמציאות זו . לטובת הילדי�

 קיהעמל כדי יש לפעול ,א� כ�. מוגבלת במידה שנית� להכניס בה סדר ולקבוע מסמרות

להיות ערוכי� להתמודדות יצירתית בכל פע� מחדש ע� נסיבות בה בעת  א! ,ת הסדרא

זה העול , זוהי משימת� של היתומי� מרגע שניחת עליה� האסו�. מורכבות ובלתי מוכרות

 וזהו הדבר אשר מצופה מאלה אשר מלווי� אות� ,אשר מונח על כתפי המגדלי� אות�

 .בהתמודדות�
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