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"ìåãéâá úåéâåñ – "ä÷æçá íéîåúé
íéøåä éðùî íéîåúéá ìåôéèáå
øåøè éòåâéô á÷ò
,éøðéáö éøù 4,éàðé äéðú 3,æôøä úðò 2,ìàøä äøåøã 1,øéôåà äøù

5

ì÷ã ìçø 6,áâø éîòð

7

מותו של אד בטר עת מטלטל את כל סדרי העול של אוהביו וקרוביו.
משמעות האובד מתחדדת ומקצינה במצבי שבה נהרגי שני הורי .מטרת
המאמר לתאר ולאפיי את המצבי המורכבי והבעיות הייחודיות לסיטואציה
מזווית הראייה של עובדי השיקו ועל בסיס ניסיונ המקצועי .הנתוני
מתייחסי ל 17משפחות ,הכוללות  62ילדי יתומי משני הורי שנהרגו
בפיגועי טרור .המידע נאס! באמצעות קבוצות מיקוד שכללו עובדי שיקו
)עו"ס( מהמוסד לביטוח לאומי המטפלי באוכלוסייה זו .הסוגיות הנידונות
מתייחסות לכניסה לתפקיד של המגדלי ,סוגיות כלכליות ומעני נפשיי.
הממצאי מצביעי על המאפייני המורכבי של אוכלוסייה זו ועל העדר
מערכת חוקי ונהלי ייחודיי ליתמות זו ,ומעלי את הצור %בהנחיות
ממוסדות מחד גיסא ובפתרונות יצירתיי וגמישי מאיד %גיסא.
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תחו שיקו ,הביטוח הלאומי סני פתח תקווה.
תחו שיקו ,הביטוח הלאומי סני רמלה.
תחו שיקו ,הביטוח הלאומי סני פתח תקווה.
תחו שיקו ,הביטוח הלאומי סני כפר סבא/הרצליה.
תחו שיקו ,הביטוח הלאומי סני ירושלי.
תחו שיקו ,הביטוח הלאומי סני ירושלי.
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד ,אוניברסיטת בר איל.

ביטחון סוציאלי ,אלול תשס"ט ,אוגוסט  ,2009מס' 152-129 :80
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àåáî
מותו של אד אהוב בטר עת מטלטל את כל סדרי העול של אוהביו וקרוביו .אובד זה
משפיע על נפשו ,על התנהגותו ,על מצבו הפיסי ועל יחסיו הבינאישיי של האבל )רובי,
 .(1993משמעות האובד מתחדדת ומקצינה במצבי שבה נהרגי שני הורי ומותירי
את ילדיה יתומי .השלכותיו של אסו כזה נוגעות לא רק למעגל המשפחתי המצומצ
של ילדי ההרוגי ,אלא לכל המער! המשפחתי הרחב .בנוס" להתמודדות האישית ע
האובד ,עסוקי הקרובי בדאגה לשלומ ולרווחת הפיסית והנפשית של היתומי.
דאגה זו מתחילה ע היוודע דבר האסו והצור! להתמודד ע התחושה ש"העול
מתמוטט" וע תחושת החלל העצו שנפער .בהמש! נסבה הדאגה סביב גידול
והתפתחות של הילדי ,ועל הקרובי להחליט על מי יוטל למלא את מקומ של ההורי
שנספו .כדי להתמודד ע שינויי דרמטיי אלה זקוקה המשפחה לתמיכה ולסיוע
ממקורות חיצוניי ).(Silverman & Nickman, 1996
תופעת היתמות משני הורי אינה שכיחה ,א! מתרחבת בעשורי האחרוני ברחבי
העול .נית לייחס תופעה זו לגורמי שוני כגו מחלת האיידס ,אסונות טבע ,תאונות
דרכי ועלייה במספר פיגועי הטרור הקטלניי .בשנת  2005לבדה בוצעו ברחבי העול
 14,000ויותר פעולות טרור ,שגבו את חייה של כ( 20,000איש ) .(NCTC, 2007מאז
קו המדינה סבלה האוכלוסייה האזרחית בישראל מריבוי התקפות טרור ,השונות בהיקפ
ובצורת ,ובה הטמנת מטעני חבלה ,חדירת מחבלי ליישובי ,פיגועי התאבדות ,פיגועי
ירי ועוד .מאז שנת  ,2000שבה פרצה אינתיפאדת אל אקצה ,נהרגו בישראל קרוב ל(800
אזרחי ,אשר הצטרפו לאלפי האזרחי שנהרגו בפיגועי טרור מאז קו המדינה )מרכז
המידע למודיעי ולטרור.(2008 ,
נית להבחי בי מות של הורי במוות אלי ,מלחמה או אירועי טרור לבי מוות לא
אלי עקב מחלות ,ונמצאה שונות בתגובות האבל ) .(Bradach & Jordan, 1995ייתכ
שהדבר נובע מכ! שבמקרה של מחלה סופנית יש אפשרות להתכונ למוות ,בשונה ממוות
טראומטי שלא מותיר מקו כלשהו לפרידה ולתכנו העתיד ) .(Mahon, 1999אבל בעוד
הספרות חלוקה בשאלה א אפשרות הפרידה ההדרגתית אכ מקלה על מצוקת היתומי
) ,(Hope & Hodge, 2006הכול מסכימי שלכל הקשור לתכנו עתיד של היתומי יש
חשיבות מכרעת.
ילדי המאבדי את שני הוריה חווי ,פרט לאובד הישיר של ההורה ,ג אובדני
משניי ) ,(Smith, 1999הקשורי בעקיפי למוות או נובעי ממנו .למשל :אובד הבית
שגדלו בו והחברי שאית התרועעו עקב מעבר דירה; שינויי בהרגלי הצריכה עקב
אובד משכורות ההורי והיות סמוכי על שולחנ של אחרי .למספר האובדני
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המשניי יש השפעה על רווחת העתידית של היתומי ועל תהלי! עיבוד האבל שלה
).(Mahon, 1999; Hope & Hodge, 2006

˘Ï‡¯˘È· ÌÈ¯Â‰ È ˘Ó ÏÂÎ
בישראל יש הבחנה ,ה חברתית וה על פי חוק ,בי ארבע נסיבות שונות של מוות בטר
עת :מוות עקב השתתפות בפעילות צבאית ביטחונית; מוות עקב פעולות איבה; מוות עקב
תאונות עבודה; מוות עקב מחלות ,תאונות דרכי ,רצח בתו! המשפחה וכיו"ב )פלוריא,
מלקינסו וכשר .(1998 ,משפחות חללי צה"ל המטופלות במשרד הביטחו ומשפחות
חללי פעולות איבה המטופלות במוסד לביטוח לאומי זכאיות לתמיכה נפשית ולהטבות
כלכליות נרחבות .תגמולי אלה ניתני כפיצוי המבטא את רגש החובה שחשה המדינה
כלפי אנשי שנפגעו בנסיבות הקשורות לביטחו )ינאי ,פריאור ובר .(2005 ,במאמר זה
נדו באופ ספציפי במשפחות שבה נספו שני ההורי עקב פעולות איבה ,וה מטופלות
בידי המוסד לביטוח לאומי.
בבוא לטפל במשפחות אלה נסמכי עובדי הביטוח הלאומי על חוק התגמולי לנפגעי
פעולות איבה )התש"ל( ,הנשע על המסגרת החוקית של משרד הבטחו .משפחות
שכולות המטופלות במשרד הביטחו זכאיות לתגמולי ולהטבות מכוח חוק משפחות
חיילי שנספו במערכה ( תגמולי ושיקו )התש"י( .על חוקי אלה נוספו תקנות שקבעו
שמטרת השירות השיקומי היא "לאפשר למשפחות השכולות להגיע לתפקוד טוב ככל
האפשר בכל תחומי החיי :אישי ,משפחתי וחברתי" )משרד הביטחו ,ל.ת( .היצע
השירותי נרחב ,ומספק תמיכה נפשית וכלכלית כאחד :סיוע נפשי ,שירותי ייעו,
והכוונה ,תגמולי חודשיי ותשלומי מיוחדי ,שיקו כלכלי ,תעסוקה והכשרה
מקצועית ,סיוע בדיור ,סיוע בהנצחת הקרוב שנהרג והטבות שונות אחרות.
על בסיס הסדרי חוקיי אלה נגזרו ההסדרי עבור אזרחי נפגעי פעולות איבה )חוק
התגמולי לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל( .החוק קובע שאזרחי נפגעי פעולות איבה
ומשפחות הנספי זכאי לתגמולי ,לשיקו ,למענקי ולהטבות ששיעוריה נקבעי על
פי חוק משפחות חיילי שנספו במערכה ,והשירות נית בידי המוסד לביטוח לאומי.
התדרי! הפנימי שחיבר המוסד לביטוח לאומי מגדיר את הפעולות שיש לנקוט לאור!
הטיפול במשפחות נפגעי פעולות איבה :פצועי ומשפחות שכולות .הטיפול מתחיל ע
היוודע דבר האירוע; מיד ע קבלת המידע בסני" המקומי של הביטוח הלאומי ,על מנהל
תחו השיקו בשיתו" ע מנהל מחלקת הגמלאות ומנהל הסני" להיער! להתערבות
מהירה ,לש מת טיפול לנפגעי ולמשפחותיה .על מנהל תחו השיקו מוטלת
האחריות ליצור קשר ע השירותי החיוניי בקהילה )כגו שירותי רווחה ,בתי חולי(
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ולדאוג לחלוקת תפקידי מתואמת ביניה .במקביל נוצר הקשר הראשוני ע המשפחה,
המתמקד בתחילה בסיוע ,במידת הצור! ,בהסדרי הלוויה ובמת סעד ראשוני למשפחה.
מאוחר יותר ,בזמ השבעה ,מוש הדגש על איתור צרכי דחופי הדורשי את התערבות
עובדי השיקו .מכא ואיל! נית לנפגעי ולמשפחותיה טיפול פסיכו(סוציאלי רחב,
כולל וארו! טווח .במהל! השני הראשונות מדובר בטיפול אינטנסיבי במיוחד ,ובהמש!
המעורבות נקבעת על פי הצרכי בצמתי של מעגלי החיי השוני .עובדי השיקו
)עובדי סוציאליי בעלי הכשרה מיוחדת( בסניפי המוסד לביטוח לאומי עומדי לרשות
הזכאי לש ייעו ,,הדרכה והכוונה בכל בעיה הכרוכה בשיקומ מבחינה נפשית,
חברתית ומשפחתית ובנוגע לדרכי מימוש הזכויות והשירותי השוני .בעוד הטיפול
המקצועי הפסיכו(סוציאלי מופקד בידי עובדי השיקו ,הטיפול בתגמולי השוטפי
מופקד בידי פקידי התביעות.
החוק מדגיש את ייחודיות הטיפול בנפגעי פעולות איבה .המטפלי נדרשי לנקוט לאלתר
יוזמה לטיפול בנפגעי ובמשפחותיה ,תו! תשומת לב מיוחדת לרגישות הציבורית
הרבה לפיגועי חבלניי ובהתחשב במעורבות של גורמי שוני בעלי זיקה ישירה או
עקיפה לאירוע .יחד ע זאת ,על א" הייחודיות של היתמות משני הורי ,לא הציע החוק
התייחסות נפרדת ,המכירה במורכבות המצב .בשל כ! לא פותחו שירותי שיספקו מעני
הולמי למצבי הרגישי והמורכבי של משפחות חדשות המאגדות בתוכ שלוש
קבוצות :יתומי ,אלה המגדלי אות )להל המגדלי( וילדיה הטבעיי של המגדלי.
שלומ ורווחת של היתומי תלויי בצורה משמעותית בתפקוד של המגדלי.

¯˜ÁÓ‰ ˙¯ËÓ
בספרות המחקרית והתיאורטית יש התייחסות לטיפול בנפגעי פעולות איבה מחד גיסא
)למשל ,ינאי ,(2007 ,וליתמות בגיל צעיר מאיד! גיסא )למשלAyyash-Abdo, 1999; ,
 .(Worden, 1996אבל כמעט אי התייחסות למצב המורכב הנוצר כששני הורי נהרגי,
כלומר לצורכיה הייחודיי ש kהילדי ולבעיות הנלוות לטיפול בה ,כמו ג לצורכיה
הייחודיי של המגדלי .סקירה שבדקה את מצב של קרובי משפחה שאימצו יתומי
באפריקה מצביעה על קשיי רבי להמש! הגידול בידי קרובי המשפחה לאור המצב
הכלכלי המורכב בארצות אלה ) .(Madhavan, 2004מחקר שבו רואיינו מעל 500
משפחות מאמצות בארצות הברית ) (Atkinson & Gonet, 2007מצא ,שתמיכה
מתמשכת בהורי לאור! שני היא גור מרכזי בהתמודדות של המשפחות .התמיכה
שה קיבלו ,דר! קבוצות תמיכה להורי מאמצי ,דר! עזרה של עובדי מקצועיי
בשירות הסוציאלי ודר! התחושה שבשעת הצור! יש לה כתובת ,היוותה משאב מרכזי
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בהתמודדות .התמיכה התבטאה ג ברצונ של הורי אלה לקבל מידע על שירותי
אפשריי בקהילה ועל היבטי התפתחותיי של ילדי.
באג" השיקו הצטבר במהל! השני ניסיו טיפולי ומעשי רחב ביתומי משני הורי
עקב פיגוע טרור .הרגשת אחריות עמוקה והצור! בארגו בכתב של הניסיו המצטבר היו
הכוח המניע לכתיבת מאמר זה .המאמר מציג את הקשיי והאתגרי שעמ מתמודדי
המגדלי ומשפחותיה ועובדי השיקו של המוסד לביטוח לאומי מנקודת מבט של
עובדי השיקו .המאמר מתאר ומאפיי את המצבי המורכבי והבעיות הייחודיות
לסיטואציה על בסיס ניסיונ המקצועי של עובדי השיקו .המאמר ג מציג את הסוגיות
הקשורות בטיפול הפסיכו(סוציאלי הנית בידי עובדי השיקו .חשוב להדגיש שמאמר זה
לא בוח את קשייה ואת האובדני של היתומי עצמ .אובדני ייחודיי אלה דורשי
בחינה נפרדת.

äèéù
במהל! האינתיפאדה האחרונה כינס מטה אג" השיקו של המוסד לביטוח לאומי פורו
שד בנושאי ייחודיי שעמ התמודדו עובדי השיקו .אחד הנושאי היה ההתמודדות
ע משפחות שבה נהרגו שני ההורי .מתו! פורו זה הוק צוות שש לו למטרה לאסו"
את הידע המצטבר מהשדה ,למקדו ,להעמיק בהבנתו ולפרסמו כדי שיסייע לעובדי
הנדרשי להתמודד ע טיפול כזה.
הצוות כלל שש עובדות שיקו ,עובדות סוציאליות מארבעה סניפי מרכזיי ,המטפלות
ביתומי ובבני המשפחה המגדלת אות פרטנית ,משפחתית וקבוצתית .כול בעלות תואר
שני ,בנות  60(30ובעלות ותק שנע בי  10ל( 32שנה .לעובדות אלה הצטרפה ד"ר רחל
דקל מאוניברסיטת בר(איל.
בשלב הראשו נעשתה פנייה בכתב לכל מנהלי מחלקות השיקו באר ,,ובה הזמנה לכל
העובדי המטפלי באוכלוסייה זו לאור! שני להשתת" בקבוצת מיקוד .קבוצת המיקוד
כללה  30עובדי )ביניה ג שש חברות הצוות( ,והפגישה עמה בהנחיית ד"ר דקל ארכה
כארבע שעות .לעובדי נאמר שמטרת המפגש היא להיעזר בניסיונ המקצועי כדי לאסו"
מידע על תהלי! השיקו של יתומי משני הורי ,כדי לנתחו ולפרסמו בהמש!.
במהל! הפגישה נערכו סבבי אחדי של שאלות ,שהתייחסו לסוגיות מרכזיות .הראשו
עסק בסקירה היסטורית עובדתית של המשפחות :נסיבות האירוע הטראומטי ,מספר
הילדי המטופלי וגילאיה ,זהות המגדלי ,מקו המגורי וכו' .השני התייחס לדילמות
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העולות בתהלי! הטיפול במשפחות ,והעובדי התבקשו לציי דילמות שעלו לאור! ציר
הזמ מיו הפיגוע ועד היו .ההתייחסות העיקרית ,בשלב זה של הדיו ,היתה לבעיות
כלכליות ולבעיות האפוטרופסות של היתומי .לאור ההתייחסות המצומצמת התבקשו
המשתתפי לציי עוד דילמות העולות במהל! הטיפול .אז עלו סוגיות הקשורות למער!
המשפחתי החדש ,ליחסי בי המגדלי ליתומי ובי היתומי לבי עצמ .לאחר מכ
התבקשו העובדי לסקור את התערבויותיה ולהצביע על פעולות במהל! הטיפול
שבדיעבד לא היו עושי ועל פעולות שלא עשו ובדיעבד היו עושי .לאחר מכ מיקדה
החוקרת את השאלות לסוגיות ספציפיות ,שעל כל אחת מה נער! עוד סבב של תשובות:
שאלת האחריות כלפי היתומי ,מצב הנפשי(הרגשי וזיהוי הגורמי התומכי בה.
כל התכני שעלו בקבוצת המיקוד תומללו ,והקבוצה המצומצמת שכללה את שש
עובדות השיקו ניתחה בהנחיית ד"ר דקל את התכני שעלו .תחילה נער! מיפוי ,וגובשה
הסכמה על עולמות התוכ שעלו בקבוצת המיקוד .לאחר מכ נחלקו העובדות לשלושה
צוותי ,כל צוות היה אחראי לכתיבה ולניתוח של חלק מעולמות התוכ שעלו בקבוצת
המיקוד ,לארג ולהמשיג את הידע שהצטבר מהשדה .כל צוות הביא את עבודתו לדיו
בפורו השש ,בהנחיית ד"ר דקל ,שבמהלכו גובשה הסכמה על התכני ועל
משמעויותיה .כיוו שאיסו" הנתוני כלל שני שלבי ,והעובדות הסוציאליות בצוות
באו ממגוו סניפי והיו עתירות ניסיו ,אנו סבורות שהנתוני שנאספו משקפי את
נקודת המבט של עובדי השיקו ברחבי האר.,
המידע שהתקבל מהעובדות התייחס ל( 24משפחות בעלות מאפיי משות" – יתומי
משני הורי עקב פיגועי טרור ,מתוכ ילד אחד לפחות מתחת לגיל  17 .21מהמשפחות
נפגעו מפיגועי שהתרחשו לאחר שנת  .1996הממצאי להל מתייחסי למידע שהתקבל
מהעובדות אודות  17משפחות אלה.
פיגועי הטרור מ( 1996ואיל! הותירו  62ילדי יתומי משני הורי; מתוכ  12פעוטות
עד גיל שלוש 17 ,ילדי בני  21 ,12(3ילדי בני  ,21(12ו( 12יתומי בוגרי מעל גיל .21
מספר היתומי במשפחה נע בי אחד לתשע .בחלק מהמשפחות כל היתומי השתייכו
לאותה קבוצת גיל ,ובחלק היה פיזור בי ינקות למתבגרי.
רוב )שמונה משפחות( גדלי מאז האסו ע הדודי ,אחרי גדלי ע אחיה הבוגרי
)חמש משפחות( ,ואחרי גדלי ע הסבי והסבתות )ארבע משפחות( .רוב משפחות
היתומי )שמונה משפחות( עברו להתגורר בבית של אות קרובי משפחה )המגדלי(,
ארבע משפחות עברו ביחד ע המגדלי להתגורר בבית חדש ,שתי משפחות נותרו
להתגורר בבית ההורי שנהרגו ,ובשלוש מהמשפחות עברו המגדלי להתגורר בבית
היתומי .אצל שלוש משפחות עבר תהלי! מציאת החלופה המיטבית לקביעת המגדלי
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ומקו המגורי גלגולי אחדי .המשפחות החדשות שנוצרו )המורכבות מיתומי,
מגדלי וילדי מגדלי( מונות משלוש עד  17נפשות.
ברוב המקרי נהרגו שני ההורי באותו פיגוע טרור .במשפחות אחרות נהרג הורה אחד
בפיגוע ,וההורה השני נפטר )לפני הפיגוע או אחריו( בנסיבות אחרות.
פיגועי הטרור שפגעו במשפחות התרחשו באופני שוני :בארבע משפחות נרצחו
ההורי בידי מחבלי מתאבדי )באוטובוסי או בבתי קפה( ,בשתי משפחות נרצחו
ההורי עקב חדירת מחבלי לבית המשפחה ,והשאר נרצחו בפיגועי ירי ,פיגוע בחופשה
בסיני ועוד .בחלק מהמקרי היו מעורבי בפיגוע בני משפחה אחרי .אצל ארבע
מהמשפחות נהרגו עוד בני משפחה פרט להורי ,אצל ארבע מהמשפחות נפצעו בני
משפחה אחרי ,ואצל שבע משפחות נכחו בפיגוע בני משפחה אחרי.
בנוגע למאפייני הדמוגרפיי מצאנו שרוב המשפחות ) (11מנהלות אורח חיי דתי,
והשאר )שש משפחות( מנהלות אורח חיי חילוני .מיעוט )ארבע משפחות( עלו לאר,
שני אחדות לפני האירוע ,ורוב ) 13משפחות( ותיקות באר .,מבחינה גיאוגרפית,
המשפחות מפוזרות מהצפו עד לדרו ,כולל יישובי ביהודה ושומרו.

íéàöîî
בעקבות האסו עולה צור! מידי ב"מילוי" מקומ של ההורי שנספו .כבר במהל!
השבעה מתחילה להתגבש ההחלטה אודות המבוגרי המחליפי שיהוו משענת רגשית
ויספקו ליתומי הצעירי תמיכה פיסית ומעשית .בכל המקרי שנבחנו במסגרת המחקר
הנוכחי היו אלה קרובי משפחה שהתגייסו לשאת בעול גידול הילדי :סבי וסבתות,
דודי או אחיה הבוגרי של היתומי הצעירי .התגייסות זו יוצרת מער! משפחתי
חדש .מקרובי משפחה "רגילי" ,שעמ נפגשי בתדירות זו או אחרת הופכי הקרובי
המגדלי לדמויות המפתח במילוי התפקידי ההוריי .במקביל ממשיכי המגדלי
בניהול משפחת המקורית ,המצטרפת כ"עסקת חבילה" לסיטואציה המשפחתית
המורכבת החדשה .כ! נוצרת משפחה חדשה ,מיוחדת ומורחבת .כדי להבי לעומק את
מורכבות הסיטואציה שבה נתוני היתומי ,המגדלי ,בני משפחותיה והגורמי
המקצועיי המטפלי בה ,נציג את ממצאי המחקר בהתא לסוגיות המרכזיות שעלו
בקבוצת המיקוד :סוגיות הקשורות להיבטי הרגשיי שהמגדלי חווי ,סוגיות
הקשורות למער! המשפחתי החדש )מורכבות המער! המשפחתי ,התמודדות המגדלי ע
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היתומי וע המשפחה המורחבת ,שאלת מקו המגורי והשלכותיו( ,סוגיות הקשורות
למישור המערכתי הרחב יותר והסוגיות הכלכליות על מורכבות.

„È˜Ù˙Ï ‰ÒÈ Î‰ :ÌÈÏ„‚Ó‰
‰˘„Á ˙Â‰Ê ıÂÓÈ‡Â Ô„·Â‡‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰
הידיעה על מות שני ההורי מטלטלת בעוצמה רבה את כל קרובי משפחת וחבריה .בני
המשפחה הקרובי המקבלי את הידיעה המרה כואבי והמומי ומתקשי לעכל את
עוצמת האסו ואת השלכותיו על שינוי סדרי בראשית של חייה מעתה ואיל! .לעתי
הקרובי מתמודדי ע מוות או ע פציעה של בני משפחה אחרי באותו פיגוע או ע
טראומה של קרובי שנכחו ג ה בפיגוע.
תחושת הדחק המידית של המגדלי נובעת מאי יכולת לעבד את אבל הפרטי ולהתמסר
ליגונ .בשל המציאות המחייבת עשייה יומיומית מורכבת ,מתקשי האבלי להתאבל.
לעתי האבלי )שיהפכו בהמש! לדמויות המשמעותיות המגדלות את היתומי( א" אינ
יכולי לשבת שבעה באופ מלא בשל ההכרח לטפל באופ מידי בצורכי היתומי
)אשפוזי בבתי חולי ,טיפולי שיקו וכיו"ב(.
מעובדי השיקו עולה שהמגדלי ביטאו את תחושת שאבל היתומי הוא "הנורא
ביותר" ואבל "מתגמד" לעומתו .חלק מהמגדלי דיווחו שאי ה מתפני לעיבוד האבל
– אי ה מאפשרי לעצמ לבכות ,לחשוב או לגעת באופ מלא ברגשותיה העמוקי.
לעתי ה חוששי מאובד היכולת להיות אמפתיי ג לכאב זולת.
לצד רגשות ההל והכאב על אובד יקיריה ,חווי הקרובי ג דאגה ואחריות לגורל
היתומי .ההחלטה לבחור להתגייס לתפקיד המגדלי נעשית באופ פרדוקסלי מתו!
תחושה של העדר בחירה .המגדלי חשי שה נקלעו לנסיבות המחייבות אות לקבל
החלטה גורלית ולהקדיש את עצמ ואת משפחת באופ מוחלט לדאגה לשלומ
ולרווחת של היתומי .ה חשי תחושה עמוקה של שליחות ,של צו פנימי שאינ
יכולי לסרב לו .משמעות הדברי היא שההחלטה מתקבלת באופ אוטומטי ,בלי להערי!
באופ שיטתי את הקשיי שהתפקיד נושא בחובו ,ה ברמה האישית וה ברמה
המשפחתית .ג א עולי הרהורי על הוויתורי ועל אי הנוחות ,ה מתגמדי לעומת
עוצמת הצרכי של היתומי והרצו לעשות הכול למענ .מצאנו ,שהקרובי שלקחו על
עצמ כבר בשלבי המוקדמי את הטיפול ביתומי נשארו ברוב המקרי בתפקיד
המגדלי לאור! השני.
מעבודה ע המשפחות נמצא שבמש! הזמ ,במהל! ההתמודדות היומיומית והבעיות
שצצות חדשות לבקרי ,חוזרות ועולות מחשבות על הבחירה בתפקיד .לעתי המגדלי
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תוהי למה ה לקחו זאת על עצמ או א ה המתאימי ביותר לתפקיד .אבל המגדלי
חוזרי ומדגישי בנחישות שאילו היה עליה להחליט שוב ,היו בוחרי מחדש לקחת על
עצמ את המשימה.
משעה שהתגייסו לגידול היתומי ,משתנה המסגרת האישית והמשפחתית של המגדלי.
ברמה האישית ה חווי שינוי בהגדרת התפקיד שהחזיקו בו עד לא מכבר .לעתי מדובר
בסבי וסבתות שילדיה יצאו מזמ מבית ,וה נקראי לחזור לתפקיד הורי .לעתי
מדובר בדודי שה הורי לילדיה שלה ,והיתומי מצטרפי ומרחיבי את המשפחה
הגרעינית .לעתי מדובר באחי בוגרי המגדלי את אחיה הצעירי ,ועקב כ! משני
את תוכניותיה העתידיות )להתגייס ,ללמוד ,לנסוע לחו"ל וכו'( והופכי מאח להורה.
המגדלי שואפי להוות תחלי" הורי מיטבי עבור היתומי ,ומשקיעי מאמצי רבי
בניסיו לספק ליתומי "הורות רגשית" .רצו זה מוביל לקונפליקט קיומי של זהות .מצד
אחד המגדלי מייחלי לספק את כל צורכי היתומי ולמלא את החלל בחייה ,אבל מצד
אחר אי ה יכולי להרשות לעצמ לקחת את מקו ההורי שנהרגו .המעורבי במצב
מתלבטי בדבר הגדרת זהות :הא נית לראות בה תחלי" הורי? הא ה יכולי
לשמש כהורי רגשיי ,ממלאי תפקיד הורי? תחושות אלה בולטות במיוחד במשפחות
שבה האסו התרחש כשהיתומי היו בגיל שבו ה נושאי עמ זיכרונות הוריי ברורי.
ואול כשמדובר בגידול תינוקות ופעוטות ,התמודדות המגדלי שונה ,ולרוב תחושה
שביכולת למלא באופ מספק יותר את ההורות הרגשית ,בי שאימצו את הילדי ובי
שלא .ה רואי בה "בשר מבשר" ,א כי ג ה חרדי לעתיד ,ותוהי מה יקרה בבוא
היו לכשיגדלו הילדי.
המענה לדילמת הזהות מגוו ,ונראה שכל משפחה בחרה להתמודד עמה באופ שונה .רוב
המגדלי מעדיפי לעקו" את העדר ההגדרה הרגשית והרשמית של זהות ומשקיעי את
מרצ בהוויה היומיומית ובמילוי הצרכי בפועל ,ללא מת ש וללא הגדרה ברורה .יש
משפחות ,בפרט אצל אלה שהילדי גדולי וזוכרי את הוריה ,שבה קוראי למגדלי
בשמ הפרטי .במשפחות אחרות ,ובפרט כשמדובר בגילאי צעירי ,הילדי נוטי
לקרוא למגדלי אבא ואמא )אחת המשפחות שיתפה את עובדת השיקו בדברי יתו ב
ארבע ,שהתיית בהיותו תינוק .הוא סיפר בג ש"סבתא שלי היא אמא שלי"( .יש
שהמגדלי מוסיפי לשמ את ש משפחת היתומי ,כ! שמעבר להגדרת התפקיד
נבלעת במידה מסוימת ג זהות האישית.
מבחינת המטפלי במשפחות ,המונח "מגדלי" נולד אצל עובדי השיקו ומבטא את
המצב המורכב של זהות העוסקי במלאכה ותפקיד .הוא נכנס לשימוש בהעדר מונח
מדויק אחר ומתו! שלילת השימוש בביטויי המקובלי והטעוני רגשית כמו מאמצי,
משמרוני ,משפחה אומנת ,תחלי" הורי ,הורי "רגשיי".

 138שרה אופיר ,דרורה הראל ,ענת הרפז ,תניה ינאי ,שרי צבינרי ,נעמי רגב ורחל דקל
מעבר להגדרה החדשה של התפקיד והזהות ,משתנה ג מערכת היחסי הקודמת בי
המגדלי לבי היתומי .היחסי החדשי נרקמי על רקע היחסי שהיו קוד לאסו,
וכוללי את הנכד "האהוב" ,האחיי "המפונק" ,האח "המעצב" ועוד כיוצא באלה .כ!,
בעוד שבזמ היות "רק" קרובי משפחה יכלו לווסת את טיב הקשר ועוצמתו ,כעת,
בהיות מגדלי ,עליה לבנות תשתית חדשה נטולת חשבונות ושיפוטיות ,ומאופיינת
בהכלה ,נתינה ,אהבה ופיצוי אינסופיי.
È˙ÁÙ˘Ó‰ ‰·Ó· ÈÂÈ˘‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰
מעבר להתמודדות האישית ע האובד וע הזהות החדשה ,התווספות היתומי למשפחת
המגדלי מביאה לשינויי במערכות היחסי בתו! המשפחה )ה הגרעינית וה
המורחבת( ,במקו המגורי ובהיבטי רבי אחרי .עקב השינוי בתא המשפחתי שאליו
הורגלו היתומי ,כמו ג התא המשפחתי שאליו הורגלו המגדלי ,חל שינוי דרמטי
באורח חייה.
מהקשר וההיכרות ע המגדלי עולה תמונה מורכבת המשקפת את המציאות המורכבת
שהמגדלי מתמודדי עמה ואת התסכול הרב שה חשי עקב אי יכולת לתפקד
במלאות ובשלמות בכל אחד מתחומי חייה – משפחת הגרעינית ,בני זוג וילדיה,
מקו עבודת ,יחסיה ע היתומי ועוד.
יחסיה של המגדלי בתו! משפחת הגרעינית ,בי בני הזוג וע ילדיה ,ה מוקד
למצוקה ולתחושות דחק .בנוגע לילדיה ,המגדלי חשי שה נפגעי ו"מפסידי" בשל
התפקיד שקיבלו על עצמ .ה חשי שעליה לחלק את המשאבי המצויי בידיה
)זמ ,אנרגיה ,קשב ,תשומת לב וכיו"ב( בי היתומי לילדיה הביולוגי ,כשלראשוני
יתרו ברור בהיות חשוכי הורי .המצב מעורר רגשות אשמה על קיפוח ילדיה
הנדחקי למקו השני ,כי "לה יש הורי בחיי" .כפי שציינה אחת העובדות" :הילדי
היתומי 'מרוויחי' עוד בני משפחה ,א! הא על חשבו הילדי הביולוגיי של בני
הזוג?"
המגדלי חשי שאי ה עושי די לבית .תחושת היא שעליה לעשות ויתורי רבי,
ולהפנות את עיקר משאביה לטיפול ביתומי .מתו! כ! נותר התא המשפחתי חסר –
נפגעת התפתחות האינטימיות הזוגית והמשפחתית ,ונפגע תהלי! ההתפתחות של
המשפחה .יש בי המגדלי זוגות צעירי ,הנמצאי בשלב בניית התא המשפחתי
הראשוני ,בניית הבית הפיסי והרגשי .ה נאלצי לשנות תוכניות קודמות בתחומי
לימודי ,קריירה ,הגדלת המשפחה או להתאימ למער! המשפחתי החדש .מורה סיפרה
שאי ביכולתה להתפנות להכנת שיעורי בשעות הערב בבית ,סטודנט נאל ,לדחות את
לימודיו ,ואישה בוגרת לא יכלה לשלב את הטיפול בילדי בבית ע עבודה מחו ,לבית.
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ÌÈÓÂ˙È‰ ÌÚ ÌÈÒÁÈ‰
המגדלי מתמודדי ע יתומי בגילאי שוני שנאלצי להסתגל לדמויות משמעותיות
חדשות בחייה .במיוחד מצאנו שיתומי שהתייתמו כמתבגרי אינ מוכני לקבל
ולראות אד אחר במקו ההורי שמתו .זאת ג א ה מביני שבמציאות הקיימת זו
החלופה הטובה ביותר עבור.
קונפליקטי ולבטי רבי עולי ג סביב סוגיות הקשורות לחינו! הילדי .על פי רוב,
על א" דמיו באורח החיי ובסול הערכי בי ההורי לבי המגדלי ,הרי שיש הבדלי
בתפיסות העול ובאמונות שונות – כללי חלוקת התפקידי בבית ,בחירת סגנונות שוני
של טיפול רפואי ,הקפדה על מצוות ומנהגי ,אידיאולוגיות פוליטיות וכיו"ב .לפעמי
נפגשנו ע מגדלי שדיווחו שה חשי קונפליקט בי הרצו לגדל את היתומי לאור
מורשת הוריה לבי הרצו לחנכ בהתא להשקפת עולמ וה"אני מאמי" שלה.
מצאנו שברוב המקרי נוצר תהלי! מתמש! של סלילת דר! חדשה המשלבת בי
המאפייני השוני.
אחד הקשיי המרכזיי בחינו! הילדי הוא סוגיית הצבת גבולות .כמו בכל תהלי! חינוכי
נדרשי המגדלי להציב גבולות ולהפגי סמכות בהתמודדות היומיומית ע היתומי.
הבעיה מתעוררת כשאי המגדלי מסוגלי לעשות זאת ,בי א משו שה חשי צור!
פנימי עמוק "לפצות" את היתומי ו"לעשות לה הנחות" ובי א מתו! אי ביטחו
ביכולת לאכו" סמכות הורית .המגדלי אמרו בפירוש שהיו נוהגי בצורה תקיפה וחד
משמעית יותר ,אילו היה מדובר בילד הביולוגי )למשל סביב שעת חזרה מבילוי ,הוצאת
כספי למותרות ,בחירת מסגרת לימוד או השתתפות במחאות פוליטיות( .דווח ג על
מקרי קיצוניי יותר שבה הצהירו המגדלי שעל התנהגות כזו היו "זורקי את ילדיה
מהבית" ,א! כלפי היתומי הפגינו אור! רוח ומתינות.
‰ÏÈ‰˜‰Â ˙·Á¯ÂÓ‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙Â·¯ÂÚÓ
המבנה המשפחתי החדש ,הכולל את המגדלי ובני משפחת ואת היתומי ,יוצר
סיטואציה משפחתית ייחודית .בשונה ממשפחות טבעיות שבה ההורי מגדלי את
ילדיה ,ובני המשפחה המורחבת נמצאי ברקע ואינ מעורבי בדר! כלל בהחלטות
יומיומיות ,המשפחה המורחבת חשה שותפות גורל ע היתומי ומחויבות לרווחת
ולשלומ .תחושות אלה מובילות למידה רבה של מעורבות המשפחה המורחבת בחיי
משפחת המגדלי ,המוסיפה על המורכבות הקיימת ממילא במער! המשפחתי הקיי.
מערכת היחסי בי משפחת המגדלי למשפחה המורחבת תלויה ,בראש ובראשונה,
ביחסי האישיי בי המגדלי לבני המשפחה האחרי ובנכונות לשיתו" פעולה ולרצו
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טוב .ע זאת ,ובדומה למשפחות אחרות ,היא מושפעת ג מפערי גיל ,הבדלי תרבות,
מרחק גיאוגרפי ,יכולת ניידות ועוד.
בשל כ! יש שונות גדולה במידת המעורבות של המשפחה המורחבת .בקרב חלק
מהמשפחות ניכרת מעורבות נרחבת בחיי היומיו ,בקבלת החלטות חינוכיות ואחרות ,וה
מעודכנות ברמה יומיומית בנוגע ליתומי .דווח ,למשל ,על מקרי שבה משפחות
החליפו מקו מגורי כדי להיות נגישות וקרובות למגדלי ולילדי .במצב כזה המשפחה
זוכה לקבל סיוע ותמיכה שוטפי ,ולחוות שיתו" ושותפות ע עוד גור המעורב בחיי
היתומי .במשפחות אחרות המעורבות עלולה להוביל לחיכוכי ולקשיי ,עד כדי נתק
בי בני משפחה בדרגה קרובה .במשפחות אלה יש מצבי של עוגמת נפש ,תחרות על לב
הילדי ומצבי אי נוחות שוני הדורשי סיוע ,עיבוד והתערבות של גורמי טיפוליי .כ!
למשל ציינה אחת העובדות" :אי יחסי תקיני בי שני זוגות הסבי .יש כעסי על
ענייני פעוטי כמו נעליי .קיימות ג השמצות לגבי הצדדי השוני".
ג הקהילה ,על מגוו מוסדותיה ,חשה חובה ואחריות לספק את צורכי היתומי ולסייע
למגדלי .המשמעות היא שגורמי רבי חודרי למערכת המשפחתית החדשה ,וחושפי
אותה לביקורת ,להערות אודות דר! גידול היתומי ולהתערבות בחיי היומיו .בעקבות
החדירה נפגעי לעתי ניסיונותיה של המגדלי לבסס את מקומ כדמות הורית
סמכותית .עקב כ! ה אמביוולנטי בנוגע לעזרה מבחו :,מחד גיסא ה משוועי לעזרה
ולחלוקה בנטל ,ומאיד! גיסא ה מתקשי בחשיפה המתמדת ובהתערבות הגורמי
החיצוניי .חשוב לציי שג כשניתנת עזרה ממשית מהסביבה ומהממסד ,הרי בסופו של
דבר עדיי נותרי המגדלי ע עיקר המעמסה וההתמודדות.
ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜Ó
אחת הסוגיות המידיות העולות לאחר האסו היא שאלת מקו המגורי של המגדלי
והיתומי .בעוד שקוד לאסו גרו המגדלי והיתומי כל אחד בביתו ,הרי שאחריו ברור
שעליה לחלוק קורת גג משותפת ,בית על משמעויותיו הפיסיות והרגשיות .יש שלוש
חלופות למקו המגורי :היתומי נשארי בבית הוריה שנפטרו והמגדלי מצטרפי
ע משפחת להתגורר בבית זה; היתומי עוברי להתגורר בבית המגדלי; המשפחה
המורחבת החדשה עוברת להתגורר בבית חדש לכול.
לכל אחד מהפתרונות השלכות מעשיות ורגשיות .כשהמגדלי עוברי לבית היתומי,
עלולי אלה לחוש שפלשו לטריטוריה הפרטית שלה ושבית הבטוח אבד לה .ג
המגדלי ובני משפחת נמצאי בסיטואציה לא פשוטה :ה חשי כמו אורחי לזמ
בלתי מוגבל .מוכרי מצבי שבה המגדלי אינ מרשי לעצמ להכניס שינויי בבית
על פי טעמ ,ערכיה ורצונ .ה מרגישי מוגבלי ביכולת לעצב את הבית כדי שלא
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לפגוע בזכר של ההורי המתי וברגשותיה של היתומי .לעתי נוצרת בעיית צפיפות,
ושאלות כמו מי "בעל הבית" ומי "האורח" מקבלות משנה כוח .דילמות מתעוררות ג
בעת קבלת החלטות על הכנסת ציוד חדש לבית וארגו מחדש של החדרי וכו' .בהקשר
זה אחת ההחלטות הטעונות במיוחד נוגעת לציוד הנפטרי .מה לעשות ,למשל ,ע חדר
השינה של ההורי – הא יועבר לילדי ,למגדלי ,או שמא יינעל כחדר הנצחה? פעמי
רבות א" נוצרות כפילויות בציוד הביתי ,ואז עולות דילמות איזה ציוד להשאיר בבית
החדש ועל איזה לוותר .דווח ,למשל ,על בני משפחה שעברו להתגורר בבית של
היתומי והביאו עמ את שולח פינת האוכל מבית .שולח פינת האוכל של בית
המשפחה נשאר ג הוא על מקומו ,ושני שולחנות האוכל העומדי זה לצד זה מהווי
סמל לתרכובת המשפחתית החדשה ,על ערכיה ומנהגיה החדשי והישני.
תחושות מורכבות עולות ג כשהיתומי עוברי למקו אחר – לבית משפחת המגדלי
או לבית חדש .ההחלטה לעזוב את בית ההורי שנהרגו יכולה לנבוע משיקולי נוחות
מערכתיי או מחוסר ברירה .במצבי שבה אירע הפיגוע בתו! הבית עלול להיווצר קושי
רגשי להמשי! ולחיות באותו בית ,ג א ייערכו בו שיפוצי ותיקוני .החשיפה
היומיומית לזיכרונות הטראומטיי מקשה ג על היתומי וג על המגדלי ובני
משפחת להמשי! לגור בבית ,ובסופו של דבר ה בוחרי לעבור לגור בבית אחר.
המעבר יכול להביא לשינוי עיר המגורי ,מקו העבודה ומוסדות החינו! ,ובעקבות זאת
מתעורר הצור! להסתגל לסביבה פיסית וחברתית חדשה .כ! ,שלאובד בני המשפחה
מצטרפת התמודדות ע אובד פיסי של בית וסביבה מוכרת ובטוחה.
חלק זה הדגיש את המורכבות שעמה מתמודדות המשפחות המגדלות בתפקיד החדש,
מורכבות המערבת את משפחותיה הישנות ואת היתומי .נראה שה מחויבי לקבל
החלטות רבות וכי לכל החלטה השלכות רבות .להל נסקור את ההתמודדות ע הסוגיות
הכספיות.

˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈ‚ÂÒ
במוסד לביטוח לאומי יש שתי מחלקות העובדות בשיתו" פעולה :מחלקת תביעות
ומחלקת שיקו ,האמונות על פי חוק על הטיפול ביתומי .מדובר בטיפול פסיכו(סוציאלי
ארו! טווח ביתומי ,בסיוע במיצוי זכויות והטבות ,בהערכת צרכי ייחודיי ובחיפוש
מעני ופתרונות למצבי שאינ מוגדרי בהוראות.
במהל! השבעה מגיעי עובדי השיקו לבית האבלי .כבר בביקור זה נעשה ניסיו להכיר
את הילדי ולעמוד על אופי המערכת שה חיי בה .בסמו! לפיגוע ,במהל! השבעה או
אחריה ,מקבלת המשפחה מפקיד התביעות הדרכה בנוגע להגשת התביעה.
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גורמי רבי המרגישי מידה של אחריות כלפי היתומי פוני מתו! אי הוודאות אל
עובדי השיקו ומציפי אות בשאלות שחלק מתייחסות להיבטי כספיי או למימו
כספי של צרכי .לעתי נראה שיש פנטזיה שהמשאבי הכספיי יכסו על גודל הפגיעה
הרגשית .נמצא שהעובדי נקרעי בי הצור! לתת מענה מספק למשפחות ,לבי האחריות
והדאגה לכספי הציבור ,לבי החשש שמא מת בלתי מבוקר של כספי ייצור הרגלי לא
נכוני וציפיות לא מציאותיות מהמערכת .ע זאת ,בתקופה זו יש חשיבות לכניסה לחיי
שגרה חדשי ,ולכ מלבד הגמלאות מסייע הביטוח הלאומי במימו ההוצאות הנדרשות
לניהול משק הבית ,לבישול ,לטיפול בילדי וכו'.
בשלב השני מועברי כספי גמלאות המיועדי למימו שוט" של ההוצאות הכרוכות
בגידול היתומי .בשלב זה מצטמצ היק" הסיוע הכלכלי שמעבר לגמלאות הקבועות,
והמשפחה מתחילה להסתגל למציאות הכספית החדשה שנוצרה .לעתי ,כשהמשפחה
מתקשה להתנהל כלכלית ,היא מנסה לשאת ולתת ע הביטוח הלאומי כדי לשוב ולקבל
את ההטבות שקיבלה מלבד הגמלאות בשלב הקוד .בשלב השלישי רוב המשפחות
סוללות את דרכ לניהול עצמאות כלכלית .הסעדי הכלכליי הניתני בידי הביטוח
הלאומי נהירי יותר ,הגבולות ברורי יותר ,ורק א עולי צרכי מיוחדי חדשי,
נשקלת מסגרת הסיוע מחדש.
הסוגיה הכלכלית מעלה כמה נקודות חשובות ,ה חוקיות וה טיפוליות ,כמו קביעת
הגור האחראי לניהול הכספי ,אופ הקצאת המשאבי ,ולא מעט מתחי רגשיי נלווי
אליה .יש ,למשל ,מצבי שבה המשפחה המגדלת חיה בדוחק ובצמצו רב ,ובאחת
מתחילי לזרו כספי המיועדי ליתומי המשפרי את רווחתה הכלכלית.
לעתי מתעוררות בעיות ,כשהיתומי גדלי ומגיעי לגיל שבו מביני את משמעות
הכס" .יש בה כאלה שמתעמתי ע המגדלי ,ודורשי את הכספי המגיעי לה
באופ בלבדי .נוצרי ג חיכוכי ע נציגי האפוטרופוס הכללי ,הנדרשי להיכנס לרשות
הפרט ולהיות מעורבי בניהול חשבונותיה הפרטיי של משפחות המגדלי.
ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ È„ÚÈ
אחת הסוגיות המרכזיות בענייני הכספי מתייחסת ליעדי שאליה יופנו המשאבי:
הא הכספי מיועדי למחיה שוטפת ולפתרו בעיות יומיומיות? הא חלק מיועדי
לחיסכו עתידי? מה ה התקציבי שיש להקצות לש כ!? אחת השאלות הרלוונטיות
היא ,כמוב ,מי עונה על השאלות הללו; כלומר :מי אחראי על חלוקת המשאבי ועל
בסיס מה הוא קובע את החלוקה .החלטות אלה נשענות על ערכי ,על אמונות ועל
תפיסות עול ,ועל כ עלולות להוות ,כאמור ,מוקד לחיכוכי ולמריבות.
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נשאלת השאלה כיצד לכלכל את היתומי לאור! השני .לעתי נוצר מצב שבו עד
לבגרות היתומי זכאי לקבל כספי המחזיקי אות ברמת מחיה גבוהה יחסית ,אבל
בהגיע לגיל  21נפסקת זכאות ,וה מוצאי עצמ מול שוקת שבורה ,באי הורי או
מקור אחר שיספק משענת כלכלית .ייתכ ,למשל ,מצב שבו גדלו היתומי במצב כלכלי
קשה ,אבל בעקבות הזכאות לכספי מצב הכלכלי עשוי להשתפר .במצב שכזה נשאלת
השאלה א ימשיכו הילדי לגדול בנורמות הקיומיות שהורגלו אליה או שמא הכס"
יהווה איזשהו סוג של "פיצוי" על האובדני ,כ! שהילדי יורגלו לרמת חיי חדשה
ושונה? נדו בסוגיות אלה תו! הפרדה בי היתומי למשפחה המגדלת.
ÌÈÓÂ˙È‰
גיל היתומי מגדיר למי יועברו כספי הביטוח הלאומי .א מדובר בקטיני ,שמטבע
הדברי אינ כשירי לטפל בענייניה הכספיי ,אזי ממונה לה אפוטרופוס .א חלק
מהיתומי קטיני וחלק בוגרי )מעל לגיל  ,(18זכאי הבוגרי לקבל לידיה את
כספיה האישיי .אפשר ג שה יימצאו מתאימי להתמנות כאפוטרופוסי על אחיה
הקטיני; אז יקבלו לידיה ג את כספי הקטיני.
מנקודת מבטו של עובד השיקו ,חשוב לציי שא" שההחלטה בנוגע לאפוטרופוס היא
החלטה משפטית ,וא" שאי נושא זה בתחו אחריותו ,הוא חש לא אחת מידה גדולה של
דאגה ואחריות למצב .כ! למשל אמרה אחת העובדות:
מתחושותי נגזר ג התפקיד .אחת התחושות העיקריות שליוו אותי היא תחושת
האחריות העמוקה .במקרה יתומי שאני בקשר אית ,שירותי הרווחה קבעו את
האפוטרופסות .אני עומדת מהצד ורואה) :א( אני לא בדיוק יודעת אי! נקבע
התהלי!; )ב( אי ליווי ופיקוח על התהלי!.
א" שמדובר ביתומי המוגדרי ,חוקית ,כבוגרי ,יש לזכור שמדובר בצעירי שזה עתה
חוו טראומה שהפכה את עולמ ,וספק א יש בידיה הכלי והניסיו הנדרשי לניהול
חיי עצמאיי הכוללי ,בי היתר ,את ניהול כספיה וכספי אחיה הצעירי .כ!
שהעובדי מצייני ג את הנושא הזה כנושא שבו עולה שאלת האחריות ,כפי שאמרה
אחת העובדות" :הבעיה מסתבכת; הא המוסד לביטוח לאומי אחראי לילדי או
שהמגדלי ה האחראי? הא אנחנו עוזרי למגדלי או שזו אחריות שלנו?" והוסיפה
עובדת אחרת" :א אי הורי ,ואנחנו אחראי וג המקור של הכס" ,הא אנחנו אחראי
ג על מה שה עושי ע הכס"?"
כשממונה אפוטרופוס לניהול הכספי ,עולות בהקשר זה כמה סוגיות חשובות :מי מלווה
את האפוטרופוס? מי מסייע בידו ומקנה לו כלי שיעזרו לו בקבלת החלטות? באיזו מידה
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על עובד השיקו להיות מעורב בענייני הכספיי הרגישי ממילא? ועוד בעניי זה :עד
איזה גיל עליו להיות מעורב בניהול הכספי? הא עליו להתערב כשידוע לו שהיתומי
הבגירי המנהלי את כספיה עצמאית עושי בו שימוש לא הול )רכישת סמי
למשל(?
יש לזכור שהאחראי למת חוות דעת למינוי אפוטרופוס על כס" ,כמו ג על גו" ,ה
פקידי הסעד של המחלקה לשירותי חברתיי הממליצי לפני בית המשפט על מינוי
האפוטרופוס .יחד ע זאת ,במקרי רבי ,ומתו! תחושת האחריות ,עובדי השיקו
הנמצאי בקשר רצי" ע המשפחות ומודעי לתפקיד לטווח הרחוק מעורבי בתהלי!
ההמלצה של פקידי הסעד לבתי המשפט ,ג א אי ה נדרשי לכ! מבחינה רשמית.
מצאנו שמידת המעורבות של עובדי השיקו משתנה ממקרה למקרה .על פי הדיווחי,
במקרי שבה היתה מעורבות היא תרמה בהמש! הטיפול להעמקת האמו והזיקה בי
המשפחות לבי עובדי השיקו.
˙Ï„‚Ó‰ ‰ÁÙ˘Ó‰
משפחה המגדלת יתומי עלולה למצוא את עצמה בהוצאות כספיות שלא תכננה
מלכתחילה .מעבר להוצאות המידיות והברורות הנוגעות לקיומ היומיומי של היתומי,
נוספות עוד הוצאות רבות .כ! ,למשל ,עולה לעתי צור! לעזוב מקו עבודה ,כדי
להתמסר לטיפול בילדי ,צור! להרחיב או להחלי" דירה קיימת ,כדי להכיל את המשפחה
המורחבת ,צור! בכלי רכב גדולי ועוד.
כשהמשפחה המגדלת היא האפוטרופוס ,יש הלי! משפטי המאפשר לפנות לבית המשפט
בבקשה לקבל שכר טרחה .סכו זה נית מתו! ס! הכנסותיה של היתומי .לא דווח על
משפחות שמימשו אפשרות זו .עובדות השיקו בקבוצת המיקוד שיערו שבני המשפחה
מרגישי לא נוח לבקש שכר שיילקח מכספי היתומי .במקרי אחדי שבה
האפוטרופוס אינו מהמשפחה המגדלת דווח ,שהוא מימש את זכותו לקבל שכר טרחה.
כפי שציינו ,עד היו לא ניתנו בחוק )חוק התגמולי לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל(
מעני לחלק מהסיטואציות המיוחדות הכרוכות בצורכי היתומי .בשל כ! אי למגדלי
ולבני משפחת מעמד רשמי ,ואי ה זכאי להטבות ולזכויות הנובעות מהצור! לדאוג
לצורכי היתומי.
העדר פתרונות מתאימי המעוגני בחוק מעלה את הצור! לחפש אחר מעני יצירתיי,
חריגי והולמי לצרכי הייחודיי של כל משפחה .נדו בשלושה תחומי עיקריי:
דיור ,רכב וטיפול פסיכולוגי.
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„ :¯ÂÈכאמור ,ע קבלת ההחלטה להפו! למגדלי עולה הצור! בהרחבת מבנה המגורי
הקיי )חדרי ,שירותי ,פינת אוכל( או במעבר לבית חדש שגודלו יענה על הצרכי.
פתרונות אלה כרוכי בעלויות כספיות גבוהות שאינ מקבלות מענה בחוק הקיי .יש
סיוע לצורכי דיור להורי שכולי ,לאלמנות וליתומי בוגרי שנישאו ובוני בית.
ליתומי צעירי ולמגדלי החיי במשק בית משות" אי זכאויות לסיוע בבעיות הדיור.
לסוגיית הדיור מתלוות שאלות מעשיות הדורשות מענה ברמה העקרונית :מיהו בעליו של
הבית החדש ,היתומי ,המגדלי או שניה? מה דינו של הבית שלא גרי בו יותר; הא
יש להשכירו? למכרו? מי ייהנה מפירות המכירה או ההשכרה? מי יסייע למשפחת
מגדלי שטר רכשה לעצמה דירה )למשל ,כשמדובר בדודי רווקי או בזוגות צעירי(?
¯ :˙Â„ÈÈÂ ·Îעוד קושי מעשי הוא קושי בניידות .בימינו ,ובפרט עבור המשפחות
המורחבות החדשות ,רכב מהווה צור! בסיסי לניהול אורח חיי תקי .הרכב נחו,
להתארגנות יעילה בסדר היו העמוס שנוצר .הסעת הילדי למסגרות החינוכיות ,לחוגי,
לחברי או לכל פעילות יומיומית אחרת דורשת זמ ומשאבי .כשהמשפחות גדולות )יש
משפחות המונות  17נפשות( נחו ,רכב המותא לגודל המשפחה .לעתי עולה צור!
במת סיוע בהסעות ,כי בלתי אפשרי שהמגדל יהיה עסוק רוב זמנו בהסעות הילדי
לפעילויות .בחוק הקיי אי זכאות לסיוע ברכב ליתומי ולמגדלי )זאת בשונה מהזכאות
לסיוע ברכב להורי שכולי ולאלמנות(.
כ! ,למשל ,במשפחה שבה נותרו יתומי אחדי ,חלק בוגרי ,עלה הצור! ברכב שיסייע
להחזיק את שגרת היומיו .אג" השיקו חיפש פתרו ,ובאופ חריג אושר סיוע ברכישת
רכב באמצעות מענק והלוואה ,כמקובל אצל אלמנה.
החוק ג אינו מתייחס למימו הסעות לש שמירת קשר ע המשפחה הקרובה .ג
בסוגיה זו ,בדומה לסוגיות האחרות ,התקבלו עד היו החלטות פרטניות וייחודיות לכל
משפחה .בסוגיית הרכב עולות שאלות עקרוניות; למשל :על ש מי יהיה הרכב? מאיזו
קצבה ירדו החזרי ההלוואות לקניית הרכב? מי יממ את ההסעות לשמירת קשר ע
המשפחה הקרובה? לבסו" ,מכיוו שחלק מהמשפחות שבה נהרגו שני הורי מתגוררות
ביש"ע עלתה שאלה ייחודית של רכב ממוג ירי .תחושת האחריות הכבדה והחשש שאלה
שכבר חוו אובד כה מחריד ייקלעו שוב לפיגוע מעלי את הצור! לאשר רכב ממוג
ליתומי ולאחיה החדשי.
 :È˘Ù/È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÏÂÙÈËסוגיה אחרת הכרוכה בעניי הכספי היא מימו טיפול נפשי.
המערבולת הרגשית שבה נתוני היתומי והמגדלי מרגע היוודע דבר האסו נמשכת
לאור! תקופה ארוכה מאוד .נמצא שפעמי רבות ,במהל! התקופה הסמוכה לפיגוע ,אי
המשפחה פנויה להתמודד ע ההשלכות הרגשיות של האבל והאובד .בשלבי
הראשוני מתמקדי המגדלי והיתומי בהישרדות הקיומית ,היומיומית וב"הפסדי
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המעשיי" עקב האסו .המשאבי העיקריי מופני לבירור ולהסתגלות לדפוסי
המשפחה החדשה :נורמות ,חלוקת סמכויות ותפקידי ,מקומו של כל אחד מבני
המשפחה ,הצבת גבולות ,ארגו סדר היו וכיו"ב .העיבוד הרגשי של אובד ההורי –
ההתמודדות ע הצער והכאב ,הגעגוע ,האשמה והאידיאליזציה – נדחה על פי רוב
לתקופות מאוחרות יותר .תהליכי אלה מבהירי את הצור! הממשי בליווי פסיכולוגי
לאור! שני .למע רווחת היתומי יש צור! לעתי ג בסעד פסיכולוגי למגדלי ולבני
משפחת המצטרפי אליה לתפקיד.
במצב החוקי הקיי ,פרט לקשר ולליווי המידי של עובדי השיקו ,נפגעי מדרגה ראשונה
זכאי לטיפול פסיכולוגי )פרטני ומשפחתי( במש! שלוש שני .החוק לא נות מענה
לצור! בטיפול לאור! זמ ולצור! בטיפול במגדלי ובמשפחת הגרעינית .כפי שציינה
אחת העובדות" :אני מרגישה אחריות על הבנק של הטיפול הפסיכולוגי .הוא מוגבל
לשלוש שני .כשהיתו בגיל שבע ,ואתה חושב שהוא צרי! טיפול ,הא לגמור את כל
הטיפול עכשיו? הא הוא יצטר! טיפול בגיל  ?14לא כדאי לשמור אותו?"
אג" השיקו בביטוח הלאומי הבי את הצרכי המורכבי של התמודדות ע אבל
והסתגלות משפחתית .לכ הוא מאפשר ,על פי שיקול דעת מקצועי ,להעניק סיוע במימו
טיפול פסיכולוגי למגדלי ולילדיה בנוס" למוגדר בהוראות לתקופה ארוכה ,לצמתי
במעגלי החיי השוני ובהרכבי משפחתיי שוני .נית לראות שבכל הנוגע לסוגיות
הכספיות הצרכי מורכבי ורבי ואינ מנותקי מדילמות ערכיות .יחד ע זאת נראה
שהמוסד מגלה גמישות במת מענה לצרכי אלה.

ïåéã
מטרתו של המאמר הנוכחי היתה לעמוד על המורכבות ועל הייחודיות של מצבי יתמות
משני ההורי עקב פיגוע טרור בישראל .זהו מצב טעו ,רווי כאב וצער ,המעורר קשיי
בכל ממד בחיי המעורבי בו – היתומי ,המשפחה המגדלת ,המשפחה המורחבת
והגורמי המטפלי .הממצאי המובאי בעבודה מוצגי מנקודת המבט של עובדי
השיקו של המוסד לביטוח לאומי המטפלי במשפחות .חשוב לציי שיש קושי להשוות
את הסיטואציה הנבחנת במאמר לסיטואציות של יתומי במקומות אחרי בעול .יש
ספרות ענפה על יתומי איידס במדינות אפריקה )למשלMusisi, Kinyanda, :
 (Nakasujja, & Nakigudde, 2007כמו ג ספרות על אימו ,תינוקות יתומי ממדינות
מזרח אירופה )למשל .(Fuglestad et al., 2007 :לאור השונות בנסיבות החיי
בדוגמאות אלה יתמקד הדיו בהשלכות הממצאי הנוכחיי על מערכת השיקו באר.,
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חוק התגמולי לנפגעי פעולות איבה )התש"ל( מתבסס כאמור על חוק משפחות חיילי
שנספו במערכה ( תגמולי ושיקו )התש"י( .העתקתו של חוק זה לעניי יתומי משני
הורי מותירה צרכי שאינ זוכי למענה בחוק .לכ מוקד הבעיה להערכתנו נעו,
בהעדר מערכת חוקי ונהלי ייחודיי ליתמות זו .האובדני שחווי יתומי משני הורי,
כמו ג המשפחות המקיפות אות ,והצרכי הנובעי מיתמות זו מורכבי ושוני
מצורכיה של יתומי מהורה אחד ,אלמנות או הורי שכולי ,ולפיכ! אינ משתקפי
כיאות בהגדרות החוק .ע זאת ,יש לציי שהעדר כיסוי חוקי אי משמעו העדר מענה
לצרכי ,אלא קבלת מעני באישורי חריגי .מצב זה מעלה את הצור! לעג חוקית את
הצרכי המשותפי אשר קיבלו את אות מעני חריגי ,ולהכליל בסל השירותי
הקיי.
קריאה זו להכללה ולמיסוד ,אי בכוונתה לזנוח את חשיבות הגמישות וההתייחסות
הפרטנית לכל משפחה .בשל מורכבות המצב ,יש שונות רבה בי היתומי )בסוג הצרכי,
באופי ההתמודדות ע האבל ,במידת ההיזקקות לסיוע ועוד( ,כ! שיש לאפשר מרחב
תמרו שבאמצעותו נית יהיה לענות ג על צרכיה הייחודיי של כל משפחה .השאיפה
היא לעג התוויה כללית ,שתספק מעני כוללניי" ,בדר! המל!" ,א! תותיר מרחב מספק
להתמודדות ע מצבי מורכבי המחייבי ראייה ייחודית וקבלת החלטה בהלי! חריג.
מרגע שהתקבלה ההחלטה לגדל את היתומי ,המגדלי מקבלי על עצמ תפקיד מרכזי
בגידול הילדי .על א" החשיבות והקריטיות של תפקיד ,מעמד אינו מעוג בחוק .יתר
על כ ,עדיי לא הוכרעה הסוגיה מה נכו וראוי להסדיר :הא יש להעניק לה זכויות על
בסיס פיצויי או שמא יש לערו! רשימת צרכי מפורטת ולספק לה מעני? לכל חלופה
אפשרית השלכות שונות ומשמעויות נגזרות אחרות ,א! אי ספק שיש לערו! דיו מעמיק
שיתווה קווי מנחי לזכאויות שיש להעניק למשפחות המגדלות.
נית לראות שאחת הסוגיות הבסיסיות שהיא חלק בלתי נפרד מההתמודדות היומיומית ע
יתמות משני הורי היא הסוגיה הכלכלית .להיבט זה משמעויות קונקרטיות ,משו שכדי
לקיי את שגרת היומיו נדרשי משאבי כספיי גבוהי ,א! הוא טעו ג במשמעויות
רגשיות .לעתי ההתמודדות ע הסוגיות הכספיות היא ג התמודדות רגשית ,כמו
הפנטזיה הלא מודעת לעתי ,שככל שהחלל הפעור יתמלא בפיצוי כספי גדול יותר ,יפחת
הכאב ותקט תחושת החסר .העדר חקיקה שתסדיר את המענקי הניתני ליתומי
ולמשפחות מעלה שאלות רבות שנידונו לאור! העבודה .לכ אנו ממליצות לגבש נהלי
שיבטיחו את ביטחונ הכלכלי של היתומי עד גיל  25לפחות ,לגבש הסכמה על מדד
המהווה סכו מינימלי בסיסי הנדרש לה לקיומ היומיומי וכ להמלי ,לפני המערכת על
הפניית חלק מכספי הגמלאות לאפיק של חיסכו לעתיד.
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חשוב לציי שמערכת התגמולי והשיקו לנפגעי אלה מבוססת על עקרו הפיצוי על
אובד או פגיעה .עיקרו זה מבקש להעניק פיצוי על פגיעה או נזק שנגרמו לאד,
למשפחתו או א" לקבוצה חברתית מסוימת )גל .(2002 ,עיקרו זה מבטא את מחויבותה
המוסרית של המדינה לאלה שנפגעו או שסבלו מאובד .יחד ע זאת ,מת פיצוי לנפגעי
מסוימי משמעו שאחרי הסובלי מאובד דומה ,א! לא עקב הנסיבות המכוסות בידי
התוכניות המעניקות פיצוי ,לא יזכו בסיוע זה )גל.(2007 ,
במדינת ישראל יש מער! של שירותי פורמליי האמו על הטיפול ביתומי .למוסד
לביטוח לאומי נית המנדט החוקי והמרכזי .יחד ע זאת ,המחלקה לשירותי חברתיי
מגויסת לאלתר מרגע היוודע דבר האסו ובמש!  24השעות הראשונות .מלבד זאת
אחראית המחלקה על הטיפול בתהלי! של מינוי אפוטרופוס זמני ובהמש! קבוע ליתומי.
עוד מעורבי בית המשפט ,בתי הספר והשירות הפסיכולוגי החינוכי ,שירותי בריאות
הנפש ,מס רכוש וארגוני התנדבותיי .בי כל הארגוני יש מערכת יחסי גומלי מורכבת
הפועלת במצב רגשי עדי ,המשפיע על כל המעורבי בדבר ,לאור! כל תהלי! הליווי של
המשפחות .במצב הנוכחי אי נהלי המגדירי את תחומי האחריות והסמכות של הגופי
המטפלי ,כ! שיש שונות גדולה במידת שיתו" הפעולה ביניה ובמידת מעורבות .יש
מקרי שבה עובדי השיקו מעורבי ג בתחומי שלכאורה אינ תחת אחריות;
למשל בסוגיית מינוי אפוטרופוס ליתומי ,עניי שבאופ רשמי נמצא באחריות שירותי
הרווחה והמערכת המשפטית .סוגיה זו דורשת חשיבה מחדש שתביא לעיגו של הגדרת
תחומי אחריות ואופ שיתו" הפעולה בי הגורמי הממסדיי המעורבי בטיפול ביתומי
ומגדליה.
לכאורה יוצר המאמר תמונה לא מאוזנת המבליטה את קשייה של המשפחות המגדלות.
ואול חשוב לנו להדגיש שהמגדלי מצייני שלמרות הקשיי המלווי את התמודדות,
הרי מרגע שבחרו ,לא היו משני את החלטת .ייתכ שה מתקשי להביע תחושות
סיפוק וגאווה על עשיית ,כי מקור באסו ובמה שנגזר עליה .כ! שייתכ שהחלקי
המאוזני אינ נשמעי מספיק ,א! ה קיימי .ייתכ ג שיש צור! במש! זמ ארו! יותר
כדי לראות היבטי אלה .ממצאי המחקר מארצות הברית ,שהתבסס על ריאיונות ע
משפחות מאמצות ,מחזקי את הדיווח על הקשיי המתמשכי של משפחות אלה ואת
הצור! בתמיכה וליווי לאור! זמ ).(Atkinson & Gonet, 2007
לבסו" ,יש לזכור שהכוח העיקרי אשר הניע את היוזמה לכתיבת המאמר הוא הדאגה
המתמשכת של עובדי השיקו המטפלי במשפחות אלו .נית להניח ש"מצוקת העובדי"
ניזונה מכמה מקורות .מקור אחד הוא ההשקה בי עוצמתה של יתמות ייחודית זו לבי
מורכבות המעורבות הרגשית והמעשית של העובדי המטפלי .הספרות המקצועית
מתייחסת לאפשרות של תופעות שחיקה ומצוקה בקרב מטפלי נפגעי טראומה בכלל
) (McCann & Pearlman, 1990וטרור בפרט ).(Bscarino, Figley, & Adams, 2004
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עובדי אלה פועלי ג במצב של אי בהירות ובמציאות של צרכי רבי ומורכבי,
הנותרי ללא מענה חוקי ומוגדר.
אי הבהירות תורמת לקיומה של תחושת אחריות מאוד גדולה בקרב העובדי ולכמיהה
למלא חלק מהחלל החוקי דר! עוד כללי והוראות .ברור שסדר ובהירות צפויי להפחית
מעט את תחושת האחריות וכובד המשימה ,א! עדיי ייוותרו שאלות רבות ,בה שאלות
ערכיות ,פתוחות .משו כ! מומל ,ללוות את הקשר המקצועי בהדרכה לעובדי
המטפלי וכ לפרס את המידע והניסיו הטיפולי שהצטבר עד כה .עבודה זו היא חלק
ממאמ ,זה.
לעבודה זו כמה מגבלות .הראשונה קשורה לגורמי היתמות .במחקר הנוכחי התמקדנו
ביתומי משני הורי עקב פעולות איבה .מדובר בקבוצה מצומצמת יחסית .הא נית
להכליל ממצאי אלה על יתומי אחרי משני הורי ששכלו את הוריה לא בפעולות
איבה ,אלא בתאונות דרכי ,מחלות וכו'? ייתכ שנסיבות השכול משפיעות על מער!
הצרכי ועל אופ ההתמודדות ע האירוע הטראומטי .לכ היכולת להקיש מממצאי
אלה על כלל היתומי משני הורי הינה מצומצמת.
מגבלה אחרת נעוצה במשתתפי המחקר .ראשית ,הממצאי המובאי כא משקפי את
נקודת מבט של העובדי הסוציאליי באג" השיקו של המוסד לביטוח לאומי
המטפלי ביתומי ובמשפחת .צוות המטפלי כולל ג פסיכולוגי ומטפלי אחרי
שלא השתתפו במחקר ,וייתכ אפוא שחסרה נקודת מבט ליצירת תמונה כוללת ומקיפה
יותר .כמו כ לא בדק מחקר זה את הנושא באופ ישיר מנקודת מבט של היתומי ושל
המשפחות המגדלות אות .חשוב מאוד לשמוע ולקחת בחשבו את קול .עוד מגבלה
קשורה למרחק הזמ הקצר יחסית לאחר האובד שבו נאס" המידע .מומל ,אפוא לערו!
מחקר מעקב שיערי! את מצב היתומי ואת צורכיה המשתני לאור! השני.
לסיכו ,נראה שהמוקד המרכזי העובר כחוט השני בי הסוגיות השונות שנסקרו בעבודה
הוא תחושת האחריות לשלומ ורווחת של היתומי שבית חרב עליה .במצב זה כל
הגורמי המעורבי מתגייסי מתו! מסירות ,אחריות ,דאגה וחשיבה אישית ומקצועית
לטובת הילדי .חשוב לציי שמציאות זו שכל סדרי בראשית מופרי בה מ היסוד
מוגבלת במידה שנית להכניס בה סדר ולקבוע מסמרות .א כ ,יש לפעול כדי להעמיק
את הסדר ,א! בה בעת להיות ערוכי להתמודדות יצירתית בכל פע מחדש ע נסיבות
מורכבות ובלתי מוכרות .זוהי משימת של היתומי מרגע שניחת עליה האסו ,זה העול
אשר מונח על כתפי המגדלי אות ,וזהו הדבר אשר מצופה מאלה אשר מלווי אות
בהתמודדות.
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