
 

 

    ותחוויית העובד -מציאות משותפת של מלחמה     

 בקריה הרפואית רמב"ם  במלחמת לבנון השנייה ותהסוציאלי

 

 

 ארנוב–: יעל אונגר אתמ

 

 

 עבודת גמר מחקרית )תיזה(  המוגשת כמילוי חלק מהדרישות

 לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה"

 

 

 

 

 

 2009יולי 

 

 

 

 

 אוניברסיטת חיפה
 ימודי רווחה ובריאותהפקולטה לל

 ביה"ס לעבודה סוציאלית

 

 

 

 

 



 I 

 

  ותחוויית העובד -מציאות משותפת של מלחמה

 בקריה הרפואית רמב"ם  במלחמת לבנון השנייה ותהסוציאלי

 

 

 ארנוב–: יעל אונגר אתמ

 : ד"ר הדס גולדבלטבהנחיית

 ד"ר מיכל שמאי              

 

 

 

 לוי חלק מהדרישותעבודת גמר מחקרית )תיזה(  המוגשת כמי

 לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה"

 

 אוניברסיטת חיפה
 למדעי הרווחה והבריאות הפקולטה 

 ביה"ס לעבודה סוציאלית

 

 2009יולי 

 

 תאריך: ______________ מאושר על ידי: _________________

 )מנחת העבודה(                                                   
 תאריך: ______________ על ידי: _________________מאושר 

 )מנחת העבודה(                                                   
 

 _________________     תאריך:_______________מאושר על ידי: 

 )יו"ר ועדת מ"א(                                                  



 II 

 מילות תודה

 

 -הדס גולדבלט ולד"ר מיכל שמאילד"ר 

 חוקרות מבריקות ונשים גדולות שלימדו אותי שיעור גדול ולא רק באקדמיה. 

 

  -לד"ר אלי בוכבינדר

 שללא ידיעתו, מהווה בעשור האחרון "עמוד האש" שלי לסקרנות וללמידה.

 

  -לעובדות הסוציאליות המדהימות

 האמת, גם כשהייתה קשה. משתתפות המחקר, שפתחו את סגור ליבן והביאו את

 

 -לאבי זאב

 האקדמאי האמיתי במשפחה, שכה שמח בלימודי ילדיו. 

 

  –לנעם 

 בן זוגי, שלמרות היותו מהנדס בהכשרתו,  הוא העובד הסוציאלי האמיתי ביותר שיש. 

 

  -לאורי

 שקבלה אמא במינונים קטנים יותר והמשיכה להיות האור שלי.



 III 

 

 םתוכן ענייני

 V ......................................................................................................................... תקציר
 

 VIII .............................................................................................. רשימת טבלאות ואיורים
 

 1 ............................................................................................................................ מבוא
 

 3 ................................................................................................... . סקירת ספרות מדעית1
 3 .......................................................................... מלחמה והשפעתה על האוכלוסייה 1.1

 4 ....................................................... המלחמה כאירוע בעל פוטנציאל טראומטי  1.1.1
 4 ................................................................................ תגובות נפשיות למלחמה  1.1.2

 6 .................................................................................. השפעת מלחמה על מטפלים  1.2
 8 .................................................................................... טראומטיזציה משנית  1.2.1

 9 .................................................................... עבודה במציאות משותפת של מלחמה  1.3
 11 ............................................. חווית המפגש עם נפגעים במלחמה עבור המטפל  1.3.1

 12 .......................................................................... סיכום סקירת הספרות המדעית  1.4
 

 13 ....................................................................................................................... . שיטה2
 13 ......................................................................................... השיטה הפנומנולוגית  2.1
 14 ................................................................................ אוכלוסיית המחקר והמדגם  2.2
 15 ................................................................................................................ הליך  2.3

 16 ................................................................................................ כלי המחקר  2.3.1
 16 ................................................................................................ ניתוח הממצאים  2.4
 17 ................................................................................................ תוקף ומהימנות   2.5

 

 18 ................................................................................................................... . ממצאים3
 18 ................................................................................................................ מרחב 3.1

 18 ............................................................................................ מרחבים מפוצלים 3.1.1
 20 ........................................................................... חדירה וערבוב בין מרחבים 3.1.2
 26 ................................................ תנועה במרחב  הפיזי , תנועה במרחב החוויתי  3.1.3
 28 .............................................................................. תחושת הביטחון במרחב  3.1.4

 30 ........................................................................................................ מימד הזמן  3.2
 31 .................................................................................... חווית הזמן במלחמה 3.2.1
 32 ............................................................................... התמודדות על רצף הזמן 3.2.2
 36 ................................................................ עבר , הווה ועתיד –תנועתיות בזמן  3.2.3

 36 .......................................................................................... תנועה לעבר 3.2.3.1
 38 .........................................................................................תנועה בהווה 3.2.3.2
 39 ........................................................................................ תנועה לעתיד 3.2.3.3

 41 ........................................................................................... אחרים משמעותיים  3.3
 41 ........................... דת את המלחמההשפעת אחרים משמעותיים על תפיסת העוב 3.3.1
 42 ................................................................................. המטופל כמעניק כוחות 3.3.2
 44 ........................................................................עבודה בצוות כמעניקת כוחות 3.3.3
 44 ................................ השפעת אחרים משמעותיים על תפיסת העובדת את עצמה 3.3.4

 47 ............................................................................... מציאות משותפת של מלחמה 3.4
 47 ............................................. להתבונן במראה -פתתחילתה של מציאות משות 3.4.1
 51 ............... חווית העובדות הסוציאליות במפגש עם מציאות משותפת של מלחמה 3.4.2
 53 .............................................. לחמהייחודיות החוויה במציאות משותפת של מ 3.4.3
 56 ............................................. מטפורות בעבודה במציאות משותפת של מלחמה 3.4.4
"אי של ודאות  -התמודדות העובדות הסוציאליות בזמנים של מציאות משותפת 3.4.5

 58 ....................................................................................................................... באי הודאות"
 60 .................... השפעת המציאות המשותפת של המלחמה על העובדת הסוציאלית 3.4.6

 



 IV 

 63 .......................................................................................................................... . דיון4
 66 .................. מימדים המעצבים את חווית המציאות המשותפת כמעצימה או מחלישה 4.1
 71 .................................................................................................. מגבלות המחקר 4.2
 73 .................................................................................................. רסוגיות אתיות  4.3
 73 ................................................................................................ השלכות למחקר  4.4
 74 ............................................................................................ השלכות לפרקטיקה 4.5

 

 76 .................................................................................................................. ביבליוגרפיה
 

 נספחים:
 87 ....................................................................................... מכתב מקדים למשתתפת 1נספח 
 88 ...................................................................הסברים מקדימים לראיון ומדריך הראיון 2נספח 

 



 V 

בקריה הרפואית רמב"ם  במלחמת  ותהסוציאלי ותחוויית העובד -פת של מלחמהמציאות משות

 לבנון השנייה

 

 ארנוב-יעל אונגר

 תקציר

מחקר זה מבקש לעמוד על טיבה של חווית המציאות המשותפת של מלחמה אותה חלקו העובדות 

ה נחשפו לסכנה הסוציאליות בקריה הרפואית רמב"ם עם מטופליהן במלחמת לבנון השנייה, ואשר במהלכ

ולאיום בה בעת שסיפקו טיפול. מטרת המחקר הנוכחי לברר לעומקם את היבטיה השונים של חווית 

המציאות המשותפת של מלחמה. שאלת המחקר המרכזית היא:  כיצד חוו העובדות הסוציאליות בקריה 

המשמעות שהעניקו  הרפואית רמב"ם את המפגש עם נפגעי מלחמת לבנון השנייה )אזרחים וחיילים(, ומהי

 העובדות למפגש זה?.

לבחינת המשמעות הסובייקטיבית אותה מעניקה כל עובדת לחוויה זו נבחרה שיטת מחקר איכותנית 

בגישה הפנומנולוגית, המבקשת לברר תופעות בהקשרן הייחודי ולאפיין באופן זה את השונות והדמיון, 

החוויה הנחקרת. שיטת הדגימה שנבחרה היתה גם את הייחודיות, המתקיימים בקרב החווים את -כמו

 אנשים או נושאים בעלי רלוונטיות תיאורטית מוכחת הדוגמת ,(theoretical samplingתיאורטית )דגימה 

עובדות סוציאליות מהשירות הסוציאלי והפסיכיאטרי בקריה  15לתחום המחקר. בהתאם, נדגמו 

איסוף הנתונים נעשה באמצעות ראיונות עומק  הרפואית רמב"ם, אשר נתנו הסכמתן להשתתף במחקר.

 מובנים, שהוקלטו ושוכתבו מאוחר יותר. ניתוח הנתונים נעשה המשתתפות באמצעות ניתוח תוכן.  -חצי

ממצאי המחקר העלו ארבע תימות מרכזיות, המבנות יחדיו את החוויה הכוללת. תימות אלה מייצגות 

מנולוגית: זמן, מרחב ואחרים משמעותיים. בהמשך להם שלושה מימדים המאפיינים חוויה מבחינה פנו

מובאת התימה הרביעית, המציגה את שילובם של שלושת הממדים הנדונים בהקשר של חוויית מציאות 

משותפת. זאת על ציר שבין חווית מציאות משותפת מעצימה לבין מציאות משותפת מחלישה, להלן 

 יתוארו התימות:

מימד הזמן על החוויה הכוללת אותה חוו העובדות  תו של שפעה מוצגת זו תימהב .זמן  .1

זמן "אובייקטיבי" )זמן שעון(  - מרכזיים מרכיביםניתן לזהות שני כאן הסוציאליות במהלך המלחמה.  

שולט הזמן האובייקטיבי , בזמנים של יום -םבחיי היוש בעודוזמן "סובייקטיבי" )תפיסת זמן אישי( . 

. תימה זו סוקרת את מימד הזמן בחוויית העובדות הדומיננטי הוא  סובייקטיביכי הזמן ה מלחמה נראה

( התמודדות על רצף 2( חווית הזמן במלחמה, )1ות בשלושה נושאים מרכזיים: )הסוציאליות תוך התמקד
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מממצאי המחקר ניכר שינוי משמעותי בחוויית הזמן אצל  עתיד.ועבר, הווה ( תנועתיות בזמני 3)-הזמן ו

 ות על ציר שבין זמן קוהרנטי ומובנה )לינארי(, לבין זמן דיסוציאטיבי וכאוטי. העובד

תימה זו  מציגה את השפעת מימד המרחב על החוויה הכוללת אותה חוו העובדות  .מרחב  .2

-( מרחב העבודה )בית1הסוציאליות במהלך המלחמה. העובדות פעלו בשלושה מרחבים פיזיים עיקריים: )

החולים ואליו(. במקביל למרחב הפיזי -( מרחב הביניים )הנסיעות מבית3)-רחב הבית ו( מ2החולים(, )

התקיים מרחב נוסף, המרחב הרגשי של כל אחת מהעובדות.  ניתן לזהות ציר המתאר חוויות מרחב שונות 

ת אותן חוו העובדות, מחד חווית מרחב מופרד המאופיין ביכולת לחוש בטחון במרחב הפיזי. מאידך, חווי

מרחב פרוץ המתאפיין בקושי להציב גבולות בין המרחבים השונים, זליגה וערבוב של תכנים מהמרחבים 

 השונים ותחושת איום במרחב הפיזי.

תימה זו מציגה את השפעת האחרים המשמעותיים על חווית העובדות  .אחרים משמעותיים.  3

הדמות בודה. אנשים אלו הם לעיתים במהלך המלחמה. מדובר במטופלים, בני זוג, משפחה וחברים לע

ראייה זו  חוויית העובדות הסוציאליות את המלחמה ואת עצמן במהלכה.ברקע המרכזית ולעיתים  ה

מדגישה את חשיבותם הרבה של האחרים המשמעותיים עבור העובדות. בהקשר זה זוהה ציר המתאר את 

יק לעובדות תמיכה, משמעותיות ותחושת מקומם של האחרים המשמעותיים בחוויה  ונע בין יכולתם להענ

 ביחד, לבין קונפליקט, היעדר תמיכה ותחושת בדידות. 

תימה זו מאחדת את שלוש קודמותיה ובוחנת את החוויה הכללית  .של מלחמה .   מציאות משותפת4

נות אותה חוו העובדות במהלך המלחמה. התימה מדגישה את ייחודיותה של חוויה זו מול חוויות טיפול שו

בהן נתקלות העובדות במהלך עבודתן בשגרה ובחירום. כאן ניכרת החוויה על ציר שבין חווית מציאות 

משותפת חיובית ומעצימה, המאופיינת בתרומה ומשמעות, לבין חוויה של קושי בעלת מאפיינים 

 הישרדותיים ומשבריים.

על מימדים שונים  ניתן להצביע השאלה המרכזית העולה מממצאי המחקר מבקשת לברר, האם

המימדים  .ותת הסוציאליוהקובעים את היות חווית המציאות המשותפת מעצימה או מחלישה עבור העובד

המשפיעים על אופי החוויה נסקרו בהקשר לשלושת התימות הראשונות: זמן, מרחב ואחרים משמעותיים. 

כר, התואם ל"זמן שעון" אותו ניכר כי הזמן נחווה כאלמנט קבוע ומו בחוויית מציאות משותפת מעצימה

אנו מכירים מחיי היומיום וכן כנמצא בשליטת העובדת וניתן לסנכרון ותכנון מסוים מראש. המרחב נחווה 

כברור וניתן לבחינה על רקע מספר זירות מובחנות )מרחב בית, מרחב עבודה, מרחב ביניים(. האחרים 

לעובדות תחושת "ביחד" המדגישה תרומה  המשמעותיים מצטיירים כדומיננטיים, תומכים ומספקים

מדגישה את הזמן כאלמנט דיסוציאטיבי, שאינו  חווית מציאות משותפת מחלישהומשמעות. לעומת זאת, 

בשליטת העובדות והן חשות  כאובדות בתוכו. כמו כן, מתקיים קושי משמעותי להציב גבולות בין 

בין מרחב הבית לעבודה. האחרים המשמעותיים המרחבים השונים. כך מתקיימים ערבוב וחדירת תכנים 
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נחווים כמרוחקים, מתנגדים ואף מפריעים לעובדות. תחושות כקנאה ובדידות עולות בקרב העובדות, כמו 

 גם משמעות דלה לעבודתן ותרומה מועטה למטופליהן. 

וכן לאחר בירור המימדים המשפיעים על אופי חווית המציאות המשותפת מובאות מגבלות המחקר 

ניתן  הצעות למחקרים עתידיים. בהמשך מתוארות השלכות המחקר לפרקטיקה תוך דגש על השאלה כיצד

של מלחמה להיערך ולהכין עובדים סוציאליים למקרים הבאים בהם יידרשו  לעבודה במציאות משותפת 

,הכנה וכן . המלצות אלה מובאות בהקשר למערך העבודה, הדרכה וכיצד נכון לנהוג במהלך חוויה שכזו

 מערך תמיכה בהיבט הגופני והרגשי לעובדות.  
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 מבוא

חשפה נאת העורף הישראלי במרכז זירת הלחימה, כך והציבה  2006מלחמת לבנון השנייה פרצה ביולי 

החברה הישראלית למציאות חדשה. מלחמה זו התקיימה על רקע מציאות מתמשכת של טרור ופיגועים אותה 

שינתה המלחמה את מהלך חיי התושבים,  ,חווה מדינת ישראל בעוצמה רבה בשנים האחרונות. בדומה לטרור

חרדה, וכן העלתה בעיות אמון כלפי הצבא והמדינה. במהלך המלחמה תפקדה הקריה סיכנה חיים, עוררה פחד ו

וכן את החיילים שפונו משדה הרפואית רמב"ם כמרכז רפואי אזורי המשרת את כלל אזרחי הצפון המותקפים 

 החולים, ובכללו השירות הסוציאלי, עבד במתכונת-החולים. צוות בית-נפגעים הועברו לבית 800מעל  הקרב.

מצד  החולים והצוות בוצע כולו תוך חירוף נפש והסתכנות-חירום וטיפל בנפגעים ובני משפחותיהם. תפקוד בית

מצאו עצמן מתמודדות שעה אחר שעה . העובדות הסוציאליות , תחת התקפות טילים כבדות שנורו לכיווןעובדיו

גע במהלך עבודתן. מציאות שדרשה מהן התמודדות שבה הן עצמן עלולות להיפ ,עם מציאות חדשה וקשה

אישית  -( הציבה במרכז הזירה הן את הנפגע והן את המטפל בהתמודדות כפולה shared realityמשותפת זו  )

 ומשותפת.

 Gidron)הנפגעים הישירים  הספרות המקצועית בתחום הטראומה עוסקת בעיקר בהשפעות הטראומה על

,2002; Keinan, Sadan, & Rosen, 2003; Schnyder, Moergeli, Klaghofer, & Buddeberg, 2001; 

Schuster et al., 2001; Shalev, Tuval-Mashiach, & Hadar, 2004; Vlahov et al., 2002; Yehuda, 1999 )

ומדגישה את היבטיה ההרסניים של החשיפה לאירועים בעלי פוטנציאל טראומטי. בשנים האחרונות הולך 

 ,Herman;2005שפעת הטראומה על מעגלים נוספים מעבר לנפגעים עצמם )מול, ומתבסס גוף ידע  הבוחן את ה

1992; Pearlman &;  MacIan, 1995 .) 

שש במסגרת עבודתי כעובדת סוציאלית המטפלת בנפגעי טרור ומשפחות שכולות בפרויקט המופעל ב

עברו טראומה קשה. שנים האחרונות בקריה הרפואית רמב"ם בחיפה, חוויתי מפגשים רבים עם אנשים שה

מצאתי עצמי פעם אחר פעם נשאבת לתוך עולם הטראומה, נוגעת, מריחה, מדמיינת, כואבת ומתקשה להתעלם 

כך  התחלתי -שעולמי משתנה, שמחשבותיי משתנות, שאני משתנה. מתוך ,מעוצמת הקושי והמורכבות. חשתי

היבטיה  לערה לנסות ולברר את החוויה להתעניין במשמעות הטיפול בנפגעי טראומה עבור המטפל, וזאת במט

  מנקודת מבטו של המטפל. ,השונים

בקריה הרפואית רמב"ם במהלך מלחמת  1מחקר זה מבקש לבדוק את חוויותיהן של העובדות הסוציאליות

כיצד חוו את העבודה במציאות  את הטיפול בנפגעי המלחמה, ר כיצד חוו העובדותלבנון השנייה. נבקש לבר

כיצד בא לידי ביטוי הפן האישי  - לחמהזמנית, כיצד השפיעה עליהן המ-הן מותקפות ומטפלות בומשותפת בה 

                                                 
תתואר אוכלוסיית המחקר בלשון  –, ולכןעובדות סוציאליות, נשים בלבד 45בשירות הסוציאלי בקריה הרפואית רמב"ם מועסקות ב

 נקבה.
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היבטים אלו  בהתמודדות עם מצב המלחמה, כיצד בא לידי ביטוי הפן המקצועי ומה בין שני הפנים הללו.

ד עם הנפגעים יחב ותהסוציאלי( אותה חוו העובדות shared realtyתוך בחינת המציאות המשותפת ) ייבדקו

מחקר זה עשוי לסלול דרך להעמקת ההבנה של חווית העובד הסוציאלי המטפל בנפגעים בזמן  .במהלך המלחמה

חירום ומלחמה, ולתרום לפיתוח מערכת מושגים המתארת את חווית המטפל. בשונה ממרבית המחקרים 

טראומטיזצייה משנית", בנושא, המשתמשים במושגים פתולוגיים לתיאור תגובות העובד הסוציאלי )"

וכך לבחון את חווית העובד הסוציאלי מנקודת מבט רחבה,  "תשישות קרבה", "הדבקה"(, מחקר זה מבקש

לתאר את החוויה מנקודת מבט שלמה לאפשר למרכיבים שאינם נובעים בהכרח מהראייה הפתולוגית 

  והוליסטית יותר.

טה בו תוצג שיטת המחקר האיכותנית והסיבות בראשית העבודה יובא רקע תיאורטי ולאחריו פרק השי

הסוקר את ממצאי הראיונות שבוצעו במהלך  אליהם יתווספו פרק הממצאיםלבחירתה לצורך ביצוע מחקר זה. 

 המחקר, וכן פרק הדיון המבקש ליצור דיאלוג בין ממצאי המחקר הנוכחי לבין התיאוריה הקיימת. 
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סקירת ספרות מדעית. 1  

קירת הספרות תקיף שלושה תחומי תוכן: מרכיב המלחמה, מרכיב היחסים בין המטפל לנפגע וההקשר ס

. בתחום המלחמה אסקור את משמעות המושג, השפעות מלחמה על החולים-בית –בו מתקיים המפגש 

אוכלוסיה, תגובות נפשיות למלחמה וכן את המפגש של עובדים סוציאליים עם נפגעי המלחמה. במרכיב 

על  רקע המלחמה וייחודםיחסים אבחן את השפעות החשיפה למלחמה על העובדים, מהות יחסי הטיפול על ה

החולים( בה מתקיים מפגש -תוך בירור השפעת הזירה )בית -כל זאת  .וכן עבודה במציאות משותפת רקע זה

 ייחודי זה  על אופי היחסים  וטיבם. 

 מלחמה והשפעתה על האוכלוסייה 1.1

מאבק אלים ממושך בין גופים מזוינים, אסון מעשה ידי אדם. בשונה מקרב בודד, מלחמה  אמלחמה הי

התנהלה ומערכה רחבת היקף בהיבט הכוחות ומשך הלחימה. תופעת המלחמה מוכרת מראשית האנושות  אהי

 (. בניגוד למצב בוwww.Wikipidedia.org, 2006מהרגע בו בחרו בני האדם לחיות ולהתארגן בקבוצות )

 - בלב האוכלוסייה האזרחית גם שדה הקרב מתחולל מלחמה ממוקדת בקרבות בין צבאות וחיילים, כאשר

האיום המתמשך משפיע גם על האוכלוסייה, אשר חשופה ישירות ובעקיפין להשלכות המלחמה. מתוך כך, 

בסכנה  להיות חיילעשוי  כך, שלעתים-הטיפול בנפגעים השתנה מטיפול ב"חייל" לטיפול ב"אזרח" עד כדי

גורם נזק נרחב היקף המלחמה (. 2006מלמד ובלייך, , )דורוןפחותה ממשפחתו, המתגוררת באזור מסוכן 

לאוכלוסיות רבות, מה שעשוי ליצור פגיעה במצב הכלכלי, עלייה במספר המובטלים, פינוי אוכלוסייה, שינויים 

ה את רמות המצוקה הפסיכולוגית של דמוגרפיים וכן ריבוי מקרי מוות ויתמות. נמצא, כי מלחמה מעל

 ;Miller et al., 2002שיעורי התחלואה הנפשית )זמנית את  ועשויה להעלות האוכלוסייה הנחשפת אליה

Roberto, Chaaya, Fares, & Abi- Khirs, 2006.) 

בתפיסת האדם את העולם כמקום בטוח, וכן  שרירותיות  לכלול אימת מוות הפוגעתעלולה מלחמה  

 תחושת חוסר ודאות בנוגע למשך הסבל כן,  מתעוררת-כמות תחושת מקריות, חוסר שליטה ואיום. היוצר

לפגיעה כל אלה, בנוסף  גוננות וההגנה העצמית,של אפשרויות ההת ו, חוסר אונים וצמצום משמעותיחומרתו

ון הבסיסי של במקביל, מתקיימת חשיפה לאכזריות המובילה לפגיעה באמ במשמעות החיים ובקשרים אישיים.

אירוע בעל פוטנציאל להיות  עלולה. מלחמה (2004,הורנצ'יק -פת; 1989)אילון,  הנפגעים, בעצמם ובעולם

 טראומטי עבור הנחשפים אליה בחשיפה ישירה או עקיפה. 

בפרט, המקשים על  ם באירועים טראומתיים בכלל ובמלחמהמימדים הקיימימוסיף ( 2000נוי )

יו, טראומה מחסירה מהאדם שלושה מרכיבים משמעותיים: שליטה, חוקיות המתמודדים עימם. לדבר

מימדים אלו הופכים את האירוע לבעל פוטנציאל טראומטי. מראשית חייו נדרש האדם  .והתמודדות פעילה

לתחושת השליטה מחוברת גם ן הבסיסי מושתתת על תפיסה זו. תחושת האמו .עולםב( masteryלהפגין שליטה )
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כן, -אשר מקנה ביטחון גם כאשר למעשה, אין לאדם שליטה מלאה בעולם. כמו ,יות ויכולת הניבויתחושת החוק

עליו להוכיח התמודדות פעילה עם מטלות החיים ולא להיתפס כחסר ישע. ככל שהאדם פעיל יותר כך 

גם -מצטמצמות תחושות חוסר האונים שלו. טראומה כטרור ומלחמה, מחסירה מהנפגעים הישירים כמו

תחושת החוקיות  , את, טיפול בנפגעים( את השליטהמהנחשפים אליה בדרכים לא ישירות )כמו תקשורת

 היכולת להתמודד התמודדות פעילה.ו

 המלחמה כאירוע בעל פוטנציאל טראומטי  1.1.1

בהשאלה מעולם  .(2000יעה על קרע או חתך ברקמה )נוי, המונח טראומה במילה יוונית המצב של מקורו

, טראומה נפשית מצביעה על שבר בנפשו של האדם. מקורה של הטראומה הנפשית באירוע קשה בו עמד הרפואה

(. הוא חש חסר אונים מול איום חיצוני על חייו ואין לו Herman, 1992הנפגע חסר ישע לנוכח כוח החזק ממנו )

כרוכים בדרך כלל באיום (. אירועים טראומתיים 2000 המשאבים )החיצוניים והפנימיים( להתמודדות )נוי,

הטראומה הנפשית נגרמת  משמעותי על החיים או על השלמות הגופנית או במפגש קרוב עם אלימות או אובדן.

והוא בודד  כאשר קריאתו של האדם לעזרה אינה נענית והוא חש במהלך האירוע הטראומתי כי נזנח וננטש

( ובכל המערכות הסובבות את הנפגע self) להוביל לפגיעה משמעותית בעצמי ואבוד. תחושה זו עשויה

(Herman, 1992 .) אבדנים  - מערך חייהםברבים  מרכיבים מרכזייםבטראומות השונות מאבדים הנפגעים

ברכוש. צרכיהם של נפגעים לאחר חשיפה לטראומה מתמקדים לרוב בהיבט הבסיסי הכולל מזון, בנפש, בגוף ו

הטיפול הנפשי  -נות התווסף לרשימה זו מענה נוסף ים האחרוהביטחון. בשנ ה, טיפול רפואי והשבתמחס

 ( .Gersons & Olff, 2005) המבקש לתת הקלה לקשיים המשמעותיים הנלווים לחשיפה לטראומה

המרכיב המשמעותי בקביעה האם אירוע  הוא טראומטי קשור בעיקר בדרך בה מפרש האדם את האיום 

(. הנחשפים לטראומה  מגיבים Yule, Williams, & Joseph, 1999ומידת הפחד והאימה הנלווים אליו )

( דרך הפרעת דחק Acute Stress Reaction - ASR)בתגובות שונות, הנעות על רצף שבין תגובת דחק ראשונית 

(Acute Stress Disorder - ASDוכלה בהפרעה פוסט )-( טראומטיתPost Traumatic Stress Disorder - 

PTSDהזמן, אופי הסימפטומים וחומרתם.  לפי המרכיב תגובות השונות הוא (. המבדיל בין ה-DSM-IV, 

הימנעות מגירויים  טראומטית: נטייה לחוויה מחודשת,-שלושה קריטריונים נדרשים בכדי לאבחן הפרעה פוסט

 הקשורים בטראומה ועוררות מוגברת. במקביל נמצא, כי אירועים טראומטיים עשויים לעורר תגובות נפשיות

 (. Bleich, Gelkopf, & Solomon, 2003נוספות של מצוקה, חרדה ודיכאון )

 מלחמהתגובות נפשיות ל  1.1.2 

 ,כמלחמה וטרור ,מרבית הנחשפים לאירועים בעלי פוטנציאל טראומטיממחקרים רבים שנעשו עולה, כי 

חלוקות הדעות. מחקרים  -לגבי אחוז הנחשפים המפתחים הפרעות שונות  , אולםתחים תחלואה נפשיתפאינם מ
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 ,Gidron, 2002; Salmon & Bryant; 2005משיח ושליו, -)תובל 24% -ל 8%שונים מצאו שכיחויות הנעות בין 

טראומטית תלוי במשתנים רבים, ביניהם: סוג הטראומה, -(. אחוז הנפגעים המפתחים תחלואה פוסט2002

 עצמתה, רמת החשיפה, מגדר וגיל.

בישראל נמצאה עלייה בצריכת תרופות נוגדות חרדה וכן  הראשונה מת המפרץממחקר שנערך לאחר מלח

שקט, קשיי שינה וסומטיזציה נרשמו בקרב -עלייה במספר הפניות לסיוע נפשי. תלונות רבות על חרדה, אי

החולים -מהמפונים לבתי 70%-(. במהלך המלחמה אובחנו כBliech & Kutz, 2002האוכלוסייה בישראל )

וניכר כי הציבור כולו סבל מהאיום הביטחוני וקטיעת הרציפויות בחיי הפרט והקהילה )אילון,  כנפגעי נפש

כי למרות האיום המלחמתי  ,(. עם זאת, ממחקרים שנערכו בצפון אירלנד ולונדון בתקופת הבליץ מסתמן2005

משיח  -תובלחזרה לשגרה )לתפקד ומתאושש במהירות יחסית תוך  ךהמתמשך, רובה של האוכלוסייה ממשי

כי האוכלוסייה המקומית  ,נמצא 2000בדומה לאירלנד, גם בלבנון לאחר נסיגת ישראל  בשנת  (.2005ושליו, 

מרמות דומות של מצוקה פסיכולוגית למדינות שלא חוו מלחמה, מה שעשוי ללמד על חזרה מהירה  סבלה

שלילים של חשיפה לטראומה. בשנים  עד כה סקרנו את היבטים (. Roberto et al., 2006לשגרה והתאוששות )

 ,McMillenהאחרונות החלה התעניינות  בצד "האחר" של הטראומה ובהיבטים של  צמיחה וגדילה ממנה )

1999; Tedeschi & Calhoun, 2004;  Tedeschi, Park, & Calhoun, 1998;  Turner & Cox, 2004 .)

במבנה החיים, תפיסת העצמי והאחר, לספק משמעות אירועים שלילים  כמלחמה עשויים לשמש הארה, שינוי 

כי  ,( שהדגישChristopher, 2004הגדיל וטען כריסטופר ) (.Calhoun & Tedeschi, 1999, 2006)ומטרה לחיים 

 התגובה הנורמאלית  לחשיפה לטראומה. אהיצמיחה 

יהם: הגברת תפיסת מאגד בתוכו היבטים רבים בינ (post traumatic growth)  המושג צמיחה מטראומה

הקומפטנטיות, הגברת החוסן, שיפור ביחסים בינאישיים, שינוי בסדרי עדיפויות, תחושת ערך רב יותר לחיים, 

החשיפה כי  ,נראה (.Tedeschi et al., 1998) התחזקות אמונה או רוחניות וכן מתן משמעות לחיים ולסבל 

גורמת , ורפלקציה מחודשת על החיים תנפגע, מעודדבעלת השפעה מכרעת על תפיסת עולמו של ההיא לטראומה 

הערכת את מעודדת החשיפה לטראומה , כן-כמולאדם לשאול שאלות נוקבות על החיים ועל משמעותם. 

 .(Linley, 2005 Joseph &, בחינה מחודשת של אמונות והעלאת רמת המודעות )םוהוקרת הפרטים הקטנים

יעור כואב אך משמעותי. במחקר שבדק נפגעי תאונות דרכים קשות הטראומה מעודדת רביזיה בחיים ומהווה ש

 ,טענו כן-כמו יתה.יאו בחוו טראומהמהטראומה בחשיפה לחיוביים  היבטיםכי כלל המשתתפים הדגישו  ,נמצא

(. שני Turner & Cox,  2004כי הטראומה תרמה להם בטווח הארוך וכי לא היו מוותרים עליה בדיעבד )

ות והחוזק. פרדוקס האובדן ם מאפיינים את הצומחים מטראומה, האובדן והרווח, הפגיעפרדוקסים עיקריי

בדן למול רווח. ומבטא את הקושי לקבל במשותף את שני האלמנטים המנוגדים המגולמים במושגים א והרווח
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ס השני האם ישנה אפשרות ששני אלו ידורו בכפיפה אחת? האם אני יכול לאבד ובמקביל גם להרוויח?. הפרדוק

 ,( במידה רבהvulnerableפגיע )כמאז הטראומה חווה הנפגע את עצמו  -קשור בפגיעות ובחוסן של האדם, מחד

כי הצמיחה והגדילה  ,(. מתוך הפרדוקסים מודגשTedeschi & Calhoun, 1998חזק ומסוגל ) - אך עם זאת

טראומה וחווה את עצמו כלא ( ולא מהחשיפה לטראומה עצמה. אדם שנחשף לcopingנובעת מההתמודדות )

מתמודד עימה, סביר שלא יחווה צמיחה וגדילה מהטראומה. בהתאם לזאת נראה כי ייתכן כי הנפגע יחווה 

 .(2006טראומטית יחד עם צמיחה וגדילה )בלייך,  -במקביל כאב ומצוקה פוסט

 השפעת מלחמה על מטפלים  1.2 

יר, צצים בשנים האחרונות מחקרים על מקומם של בהתאם לעניין ההולך וגובר בהשפעה על הנפגע היש

המטפלים )כמו עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, אחים ואחיות( בתהליך המורכב של מתן טיפול ומפגש עם 

ממחקרים אלה מסתמן, כי הקרבה החברתית והפיזית לנפגעים, פריצת הגבולות והלחצים  מלחמה וטראומה.

גובה מתן  כן, -(. כמו2000בצורות שונות )אילון ושחם,  המטפל עלשפיע הקשים בהם נתון המטפל, עשויים לה

 ,Figley, 2002; Herman,1992; Zimeringהטיפול מחירים נפשיים כבדים בהיבט המקצועי והאישי )

Munroe, & Bird Gulliver, 2003 ההשפעות על המטפלים נתונות על רצף הנע בין  סינדרום הטראומה .)

 ,Figley)המדגיש את המחירים אותם משלם המטפל ) ,(secondary traumatization syndromeהמשנית )

(, המדגישה את הרווחים מהחשיפה לטראומה posttraumatic-growth, לבין הצמיחה מטראומה )1995

((Tedeschi et al., 1998 . 

 nearם, הניצולים בנס )( מזהה שלושה מעגלי פגיעות לאחר אירוע טראומטי: הקורבנות הישירי1989אילון )

miss( שהיו קרובים בצורה כלשהי לאירוע וכן המטפלים )caregivers בקורבנות. ממחקרים שונים שבדקו את )

השפעות החשיפה העקיפה לטראומה עולה, כי מלחמה משפיעה לא רק על הנפגעים הישירים  כי אם גם על 

 ,.Charney & Pearlman, 1998; Figley, 1995, 2002;  Stamm, 1999; Vlahov et alאנשים שכלל לא נפגעו )

-(. נמצא, כי חלק משמעותי באוכלוסיה שנחשפה בצורה עקיפה מדווח על זיכרונות וסימפטומים פוסט2002

(. במחקר שנערך כשבוע לאחר Keinan, Sadan, & Rosen, 2003; Schuster et al., 2001טראומטיים נוספים )

מהאוכלוסייה המתגוררת  ברדיוס של מאה מיילים מהאירוע  61%כי  ,נמצאההתקפה על מגדלי התאומים 

(. קירבה גיאוגרפית Schuster et al., 2001; Vlahov et al., 2002טראומטיים )-דיווחו על סימפטומים פוסט

 כל אלה חלים במלואם על –ופסיכולוגית למוקדי האירוע, היכרות אישית עם הנפגעים  וחשיפה  לסיכון עצמי 

אנשי המקצועות הטיפוליים בישראל. מכאן ניתן להסיק, כי עובדים סוציאליים עשויים להוות אוכלוסייה 
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בסיכון לטראומה בהיותם אזרחי המדינה והקהילה המותקפת, ועל אחת כמה וכמה בהיותם מטפלים ישירים 

 בנפגעים.

רמות הזדהות עם הקורבן, חוסר  :מוזכריםישפיע הטיפול על המטפל  בין הגורמים המשפיעים על האופן בו

הלימה בין ציפיות לא ריאליות להצלה לבין יכולת מוגבלת במתן הסיוע, ואבדנים בחייו של המטפל כתוצאה 

הוודאות,  -אי היבט(. בתחום הטראומה מתחזק McCann & Pearlman, 1990; Shamai, 2005מהאסון )

יידרש למעבר מהיר משגרה לחירום על כל היבטיו   של  המטפל לצפות את הרגע בו ושמדגיש את חוסר יכולת

בזמן מלחמה נדרש העובד הסוציאלי לשינוי רדיקלי בסגנון עבודתו,  .(2005פלד ועמיתיה, ;2000)אילון ושחם, 

(. לוי וזילברמן 2000(, בגבולות ובאסטרטגיות הטיפול )קלינגמן, settingבתפיסות תפקידו, במערך ההתערבות )

כי התערבות כזו מזמינה גישה וסגנון עבודה שונים מאופי העבודה היומיומית, מה שמחייב את  ( טוענות,1996)

המטפל לעבור מגישה מסורתית לטיפול שאינו משאיר זמן להתלבטויות. במחקר  שבדק את התמודדותם של 

יעו להם עובדים סוציאליים  לאחר אסון התאומים דיווחו העובדים כי חשו שכל המודלים המוכרים לא סי

בהתערבויות עם הנפגעים, מה שדרש מהם לסגל טכניקות התערבות חדשות המותאמות למצב. גם העובדים 

עלול  ,(. במקבילSeeley, 2003המנוסים ביותר בטיפול בטראומה חשו חסרי אונים ומבולבלים למול הזוועה )

אי הביטחון המאפיין את  דאות לפגום ביכולתו של המטפל ליצור לעצמו מרחב בטחון בתוךוהו-מצב אי

(. חשיפה חוזרת ונשנית לסיפורי זוועה עלולה לגרום למטפל לפגיעה 2006להד,  ;2000הסיטואציה )אילון ושחם, 

באמון הבסיסי, הגברת תחושת הפגיעות ועלייה בחשדנות ובציניות. בנוסף לכך, חולק המטפל עם המטופל את 

 ,Hermanעטה בערכו העצמי, איבוד בטחונו ואף תקוותו )חווית חוסר הישע, מה שעלול לגרום למטפל המ

1992 .) 

( מגדירות מספר McCann & Pearlman, 1990(, גם מק'קאן ופרלמן )Herman, 1992בדומה להרמן )

פגיעה באמון הבסיסי של המטפל בעולם, איום על הביטחון  -מימדים של פגיעה אפשרית במטפלים, ביניהם 

ים ופגיעות, דיכאון ואף קושי באינטימיות. החוויה הטראומטית מעוררת אצל הבסיסי, תחושת חוסר אונ

המטפל רגשות בעלי עוצמה המקשים עליו לאזן בין הדרישות המקצועיות לקבלה ואמפתיה, לבין ניסיונו לשמור 

מושג (. ההשפעות שנידונו עד כה אוגדו  תחת ה1993על תחושת הביטחון האישי והזהות המקצועית שלו )עופרי, 

(, מה שעודד יצירת גוף ידע בנושא השפעת המפגש עם Figley, 1988) "טראומטיזציה משנית", אותו טבע פיגלי 

החולים נחשפים -במסגרת בתי נפגע טראומה על המטפל מנקודת המבט של הפתולוגיה המשותפת של שניהם.

יות בעת אירועים רבי נפגעים, העובדים הסוציאליים להתמודדויות רבות הקשורות בטראומה ומשבר, התערבו

 (Beaulieu, 2002 ;1999אסונות ותאונות )מנור, 
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 טראומטיזציה משנית  1.2.1

ההתייחסות לתהליך אותו עבר המטפל התמקדה במפגש בין הקונפליקטים הלא מודעים של  ,בעבר

 פני עצמה  )ברגר,הסיוע למטפל נתפס בעיקר כאמצעי להבנת המטופל ולא כמטרה ב ,מתוך כך .המטופל והמטפל

טראומטית -עם כניסת האבחנה של תסמונת פוסט ,1980בשנת  טיפול בטראומה, ניתן לראות כי(. כך, גם ב2001

-המהווה תנאי לקיומה של הפרעה פוסט ,לא נכללה בהגדרה של אירוע טראומטי, ההיחשפות המשנית DSM-ל

, 1994בשנת כעבור יותר מעשור שנים,  ,ותרטראומטית. ההכרה בקיומה של טראומה משנית הגיעה רק מאוחר י

העניין בהשפעות הנפשיות בקרב מטפלים העובדים עם  ,. כךDSM-IV-TR (APA, 2000)בעקבות כניסתו של  

 .20-של המאה ה 90-נפגעי טראומה קבל תאוצה משמעותית רק מאמצע שנת ה

(, "תשישות חמלה" secondary traumatic stress"טראומת לחץ משנית" )מושגים כמו  כך, התפתחו

(compassion fatigue( )Figley,1988; 1995) ,ו( "טראומה עקיפה"vicarious traumatization) (McCann & 

Pearlman, 1990). (.2001 החלה להתפתח ספרות ענפה בתחום )ברגר,כן, -כמו ( פיגליFigley,1988 היה )

ר יותר את המושג "טראומה ( ומאוחsecondary victimizationהראשון שטבע את המושג "קורבנות משנית" )

דמויי הפרעת דחק  הקשור להופעה פתאומית של סימפטומים STS- (secondary traumatic stress)משנית" 

ההבדל העיקרי בין שני הסינדרומים הללו הוא רמת החשיפה לאירוע הטראומטי. במקרה של  טראומטי . -פוסט

חשת חשיפה היא ישירה, ואילו הטראומה המשנית היא חשיפה עקיפה המתרטראומטית ה-הפרעת דחק פוסט

( אותו cost) ( את המחירFigley, 1995פיגלי ). עוד מציין כתוצאה מהיחס הטיפולי האמפתי שמעניק המטפל

 -טראומטית -(. הוא עלול לסבול מסימפטומים מקבילים להפרעה הפוסטcaringמשלם המטפל על מתן הטיפול )

 שינויים באינטראקציות עם בני המשפחה. סיוטי לילה, הימנעות, חרדה וביניהם 

 vicariousאת המושג טראומה עקיפה ) ( הציעו McCann & Pearlman, 1990מק'קאן ופרלמן )

traumatization)  .הטראומה כמייצג את השינויים החלים במטפל בעקבות הנגיעה בתכנים טראומטיים

(. Terr, 1991)( ripple effect -"אפקט הגל" ים את הנפגע )נוספים המקיפמתפשטת ומשפיעה על מעגלים 

לסיוע עבודה עם נפגעי טראומה עלולה להעמיד את המטפל במידה של סיכון ולעיתים הוא עצמו זקוק 

 (. Cerney, 1995; Neumann & Gamble, 1995בהתמודדות עם הטראומה שלו  )

בין טראומה מעברו של המטפל להתפתחות ת לקשר ( טוענוPearlman & MacIan, 1995ן )'יאפרלמן ומק

בעקבות הסיכון מטפלים שעברו טראומה אישית פגיעים במיוחד  טראומה משנית לאחר טיפול בנפגע טראומה.

(. לעומת זאת, ישנם מחקרים המתנגדים לרעיון Figley, 1995; Herman, 1992)להפעלת הטראומה הקודמת 

 ,Adams, Matta, & Harringtonת והשפעתה המכרעת על תגובתו של המטפל )מרכזיות הטראומה הקודמ
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2001; Creamer & Liddle, 2005; Follette, Polusny, & Mikbeck, 1994; Schauben & Frazier, 1995 .)

את הקשר בין היסטוריה אישית של התעללות מינית בילדות לבין טראומה עקיפה בקרב   במחקר שבדק

הבדלים משמעותיים בין מטפלים שנחשפו  ומצאנים בטיפול בנפגעי התעללות מינית, לא מטפלים העוסק

 ו  מטפלים שוניםשבדק ים . מחקרBenatar,2000))ו נחשפ אבעברם לטראומות משמעותיות לבין כאלו של

ואה בהשו וני התמודדות חיוביים יותרשל טראומה דיווחו על שימוש במנגנ ו, כי מטפלים שחוו היסטוריהמצא

 (.Follette et al.,  1994; Schauben & Frazier, 1995פלים שלא חוו היסטוריה טראומטית )למט

ליים העובדים בתחום הבריאות השפעות של עבודה עם נפגעי טראומה על עובדים סוציאמחקר שבדק ב

חבה חשיפה רעקב  טראומה משנית ותשישות קרבה כי אוכלוסיה זו נמצאת בסיכון גבוה ביותר לפתח  נמצא,

( בדקו במחקרן עובדים 2004דקל, גינזבורג והנטמן ). (Harlan, 2004)וקבועה לנפגעי טראומה לסוגיה 

עובדים סוציאליים המטפלים  144במחקר השתתפו  .דה השנייהאחולים כלליים באינתיפ-סוציאליים בבתי

משנית מובהקת. מספר גורמי  מטראומטיזציה ומהעובדים סבל  9%כי  ,בנפגעי טרור במהלך עבודתם. נמצא

החולים בו עובדים המטפלים ואינטנסיביות -לפיתוח טראומה משנית וביניהם: מיקום בית וסיכון נמצא

 . הפיגועים באזור

והצמיחה שעשויים לקרות אצל  מדגישים את ההיבטים החיוביםבהתאמה לנפגעים הישירים, יש ה

( מציגה את הכוחות Bell, 2003בל ) (. (Linley, Joseph, & Loumidis, 2005נפגעי טראומההמטפלים ב

תחושת שביעות בין כוחות אלו  ם.סימפטומים של טראומה משנית ולהפחיתמהמסייעים למטפלים להימנע  

שלו, אובייקטיביות בטיפול ועיבוד מוצלח של טראומות אישיות קודמות. רצון של המטפל מאופן ההתמודדות 

תה יטענו כי העבודה עם נפגעי טראומה הימהמטפלים  40%כי  ים באלימותעוד מצאה בל במחקרה על מטפל

 .בעלת השפעה חיובית עליהם

 של מלחמה עבודה במציאות משותפת  1.3

אותה עלול מונחי הטראומה אותם הבאנו עד כה בהקשר של המטפל אינם מתחשבים בטראומה הישירה 

( הוא shared traumaהמושג "טראומה משותפת" )המטפל לחוות בנסיבות דומות לאלו בהן מצוי המטופל. 

 ,Altman & Davis, 2002; Saakvitne, 2002; Seeleyמושג חדש יחסית, שצבר תאוצה לאחר אסון התאומים )

כמו למשל בעת מלחמה  ביחד וכל אחד לחוד מטופל -( ומתייחס לטראומה המשותפת אותה חווים מטפל2003

חשיפת שני השותפים בטיפול  אליה משתייכים הן המטפל והן המטופל. או איום משותף על כלל האוכלוסייה

ר ת טראומה של האחייווית טראומה פרטית ובד בבד נחשף לחלטראומה יוצרת מצב בו כל אחד מהם חווה חוו

נקודת המבט  השפעות הדדיות על סכמות המחשבה, עשויה ליצור משותפת זו  . חשיפהולדרך בה הוא מתמודד

 (.Tosone & Bialkin, 2004) יבטים רגשיים של השותפים בטראומהעל העולם וה
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וכן   ת המטופלימעורבות בחווי-להישאר לשמור על מידה של איטראומה משותפת מקשה על המטפלים 

את  להציב (. מצב זה עלולTosone & Bialkin, 2004; Tosone et al., 2003) לשמור על גבולות עבודה ברורים

 ,Shamai( הן כנפגעים והן כמשתייכים לקהילה הטיפולית )double roleתייכות כפולה )המטפלים בעמדת הש

כי הקושי המרכזי  ,עובדים סוציאליים שטיפלו בנפגעי אסון התאומים נמצאעל במחקר שנערך  (.2003 ,1998

 ,ווה. נראהטמון בניסיון העובד להבין מה עובר עליו ובמקביל לסייע לאחרים הסובלים מקשיים שהוא עצמו ח

משתנים כמו תפיסת המטפל  .כי מתקיים קשר הדוק בין חווית הטראומה של המטפל לבין יכולתו לספק טיפול

את האיום, תחושת חוסר האונים אותה הוא חווה, המשאבים העומדים לרשותו ושביעות רצונו מההתמודדות 

מתיאורי  לממצאים אלו נגזרת כה נוספתהטיפול אותו הוא מעניק. תמים על כל אלה משפיעי –מפגין  הוא אותה

, עובדים סוציאליים 1982-2000 הקטיושות בשניםעובדים סוציאליים מאזור הגליל העליון בזמן התקפות 

( וכן עובדים סוציאליים שעבדו במהלך מלחמת Shamai, 2003מאזור יהודה שומרון בתקופת האינתיפדות )

נבו, בהדגישן את הצורך העז  -לדברי צוויקל, קסן וסלונים. (Cwikel, Kacen, & Slonim-Nevo, 1993המפרץ )

מנוסים מצאו עצמם מגיבים בתגובות לחץ וחרדה שונות אפילו מטפלים  ,של המטפל לעסוק בעצמו ראשית

מדברים אלו עולה, שבתקופות של אי ודאות מתמשכת ומלחמה למול הסכנה והתקשו להתמקד במתן טיפול. 

 ישי למקצועי המביא עמו תחושות קשות של כפל מחויבות אצל המטפלים.נוצר קונפליקט בין הא

. למטפלים ולמטופליהם המלחמה מזמנת סיטואציות של מציאות משותפת ,כמו בישראל, כך גם בעולם

כי דעתו ועמדתו  ,( לאחר מלחמת האזרחים נמצאCramer, 1999; Foeken, 1999במחקרים שנערכו בבוסניה )

כי קיים קושי  ,כן נמצא-ה ועל המלחמה משפיעות רבות על יכולתו לספק טיפול. כמושל המטפל על המדינ

 mirroringלהפריד בין אני )המטפל( לבין הוא )המטופל(, מה שעלול ליצור את "תופעת המראה" )

phenomenon הכוללת השפעות הדדיות חזקות בין המטפל למטופל. השפעות אלו עשויות לפגוע באיכות חייו )

(well-being של המטפל ולגרום  לסימפטומים של חולשה, מחלות שונות וסיוטים. בארצות הברית לאחר אסון )

התאומים וכן בתקופת איום האנתרקס חוו העובדים הסוציאליים מציאות טראומטית משותפת, אחריה תיארו 

תמודדות האישית הטיפול הקשה עליהם את ההאת הדואליות שחשו כלפי העבודה בתקופה שכזו. מחד, מתן 

במציאות טראומטית משותפת (. Tosone & Bialkin, 2004זק ונתן משמעות )יח -ויצר "משא כפול", מאידך 

העברה נגדית של המטפל בתגובה למטופל ולסיפורו. העברה זו עלולה להוביל לתגובות הכחשה,  עלולה להיווצר

( מכנים זאת מתח אמפתי Wilson & Lindy, 1994)ניתוק, הזדהות יתר וקושי בשמירת גבולות. וילסון ולינדי 

(empathic strain.הנגרם כתוצאה מבעיות בעיבוד ההעברה הנגדית, הפוגמות ביכולתו האמפתית של המטפל ,) 

תגובות הימנעות ותגובות  -אומה מצביעים על שני סוגים של העברה נגדית המתקיימים בטיפול בטרהם 

וביות, ריחוק והתנתקות. תגובות עיוות, תגובות פ ופיינות בהכחשה, צמצום,הזדהות יתר. תגובות הימנעות מא
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לצד רגשות אשם אצל המטפל בגלל תחושה שהוא אינו מספק  ,הזדהות יתר קשורות באידיאליזציה של המטופל

 עזרה מתאימה ומועילה.

וצאה כתטענו, כי ההעברה מתרחשת אצל המטפל  (McCann & Pearlman, 1990מק'קאן ופרלמן )

. מטפלים אשר עובדים עם נפגעי טראומה עלולים לגלות כי מערך ית עם החוויה הטראומטיתממעורבות אמפת

. עוד מושכת לחוויות טראומטיותהסכמות הקוגניטיביות שלהם משתנה ואף מתעוות כתוצאה מחשיפה מ

א חר ויכולה להבימוסיפות החוקרות, כי העברה נגדית בטיפול בטראומה היא רחבה יותר מבכל טיפול א

 מטפל. לשינויים בעולם הקוגניטיבי של ה

לעומת מצבים לאחר אסון התאומים דיווחו המטפלים על העברה נגדית חזקה ברמה גבוהה בהרבה 

ם כבדים, חלקם אף בכו טיפוליים אחרים. לדבריהם, בעקבות הזדהות ואמפתיה מרובה שגבתה מהם מחירי

ל תחושה  שהם נושאים עימם את סיפורי הזוועה, מה שגרם להם לחוש לראשונה בטיפול. המטפלים דיווחו ע

  (.Boscarino, Figley, & Adams, 2004; Seeley, 2003שהם עומדים להתמוטט מעומס החוויה )

 חווית המפגש עם נפגעים במלחמה עבור המטפל  1.3.1

לי את עצמו, את תכונותיו המטפל מהווה כלי עבודה מרכזי בתהליך הטיפולי. הוא מביא לתהליך הטיפו 

(. רמה גבוהה של מעורבות מצד המטפל עשויה ליצור חוויה משמעותית המשפיעה על Corey, 1996וניסיונו )

 (.Pearlman & Saakvitne, 1995זהותו ותפיסת עולמו  )

 ( מציינים את ייחודיותה של החוויה הטיפולית על רקע טראומה, בעצם היות המטפל2005פלד ועמיתיה )

איש מקצוע ואדם פרטי בכפיפה אחת. טשטוש הגבולות בין  האישי למקצועי מוביל לפגיעה בתחושת השליטה 

הבסיסית וקושי להבדיל בין הקשיים הפרטיים למקצועיים. מטפלים שהתערבו לאחר אסון  התאומים, החלו 

יפורים רבים מפי הורים ס לילדיהם וכן לחשוש לחייהם, וזאת על רקע שמיעתלחוש חרדה מוגברת בכל הקשור 

שילדיהם נפגעו. מפגש עם טראומות שונות עשוי להעלות במטפלים זיכרונות קשים מעברם, ועיסוק בטראומות 

 ;Campbell, Raja, & Grining, 1999; Goldblatt & Buchbinder, 2003; Illife & Steed, 2000)קודמות 

Seeley, 2003;  Stoler, 2002( מדגישים את השוני בין יחסי מטפל מטופל בטיפול 2000ון )יוסף ואל-(. לוין, בר

מפתח המטופל טיפול בנפגע טראומה טיפולים אחרים. לדבריהם, במהלך ה על רקע טראומה ומלחמה למול

רמות גבוהות של תלות במטפל וחציית גבולות המתבטאות בצורך עז בהנחיה צמודה וסיוע בפתרון בעיות 

ת משימה קשה הכוללת שמירה על האיזון העדין בין מעורבות הכרחית לבין יומיומיות. על המטפל מוטל

המרחק הטיפולי. סיטואציה טיפולית שכזו מחייבת את המטפל לנטוש את הגישה המרוחקת, מה שעלול לאיים 

 .(2000אלישע , על הניטרליות  ולהוביל לחציית קוים מאמפתיה להזדהות בלתי ניתנת לריסון )
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  ת הספרות המדעיתסקירסיכום   1.4

מתוך סקירת הספרות שנערכה ניכרות שתי מגמות מרכזיות הבאות לידי ביטוי בחקר האינטראקציה 

אודות השפעת המציג ממצאים הטיפולית על רקע מלחמה בהקשר של המטפל.  מחד, גוף ידע  הולך ומתרחב 

מנחה את חקר ההשפעות הללו. מיעוט של תיאוריה הפגע הטראומה על המטפל. מאידך, המפגש הטיפולי עם נ

כלל המחקרים שנערכו עד היום בנושא מתבססים על עולם המושגים הפסיכופתולוגי, המשמש לאבחנות 

קליניות של הפרעות שונות. מחקרים אלו בחנו את מקומו של המטפל בתוך התהליך הטיפולי מתוך ראייה 

פל. מושגים כמו טראומטיזציה משנית, פתולוגית והדגישו את ההשפעות הפתולוגיות האפשריות על המט

טראומטית ובחינת המטפל על רקע המטופל. -תשישות קרבה והדבקה, גזורים כולם מתוך ההפרעה הפוסט

 ,טראומטיות", מה שהוביל ליצירת מערכת מושגים ושפה-נראה, כי הנושא כולו נצפה מתוך "משקפיים פוסט

ביות והפתולוגיות לטראומה. מערכת מושגים זו אינה בנויה המציגים את חווית המטפל דרך תגובותיו הנורמטי

להכיל מושגים שאינם תואמים את גישתה הבסיסית, ומביאים פנים נוספות בחוויית המטפל. חשוב להדגיש, כי 

העיסוק בחווייתו של המטפל בטראומה הוא תחום מחקר צעיר, המתפתח בעשר השנים האחרונות. תקופה 

אשונה לבחון תהליכים העוברים על המטפל, אופיינה בהקשר של גילוי ופחות בביסוס קצרה זו, בה התאפשר לר

יש מקום להרחיב את כפי שקורה למחקר בראשית דרכו. כעת, עשור מפתיחת הצוהר לנושא נראה, כי תיאוריה, 

מנת ליצור תמונה מלאה ושלמה יותר. במחקר זה נבקש מגוון היבטים נוספים -על המחקר בתחום זה

 קיימים בחוויית המטפל במפגשו עם נפגעי המלחמה. המת

בקריה הרפואית  העובדות הסוציאליותשאלת המחקר המרכזית במחקר זה היא כיצד חוו  שאלות המחקר:

סוציאליות ההעובדות העניקו ומה המשמעות ש ,רמב"ם את המפגש עם נפגעים במהלך מלחמת לבנון השנייה

  למפגש זה?
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שיטה . 2  

 פנומנולוגיתהשיטה ה  2.1

המחקר האיכותני  משיג תיאור מפורט,  הפנומנולוגית.במסורת  ערךנואיכותני הינו מחקר המחקר הנוכחי 

מעמיק וכולל של תהליכים ופרשנויות תוך התמקדות במדגם קטן של אנשים שחוו את התופעה הנחקרת 

(Creswell, 1998; Padgett, 1998 ממאפייני מחקר זה: דגש על  משמעות .) ולא על סיבתיות(Lincoln & 

Guba, 1985; Patton, 1980; Spinelli, 1996ס(, רפלק( יביות,  אינדוקטיביות והוליסטיותMcLeod, 1999 .)

מאחר שהמחקר האיכותני מתאר תהליכים של יצירת משמעות, החוקר אינו מחפש הסברים סיבתיים או 

הנחותיו  ,ציפיותיויבי לאורך כל שלבי המחקר כלפי ה הנלמדת. החוקר נדרש להיות רפלקטחוקיות ביחס לתופע

התופעה תוך כדי השמה מודעת של כל אלו את ללמוד ואודות התופעה, על  דע שנתון מראשויהמוקדמות 

מתבטאת בכך, שמשמעותה של החוויה הנלמדת  ותהאינדוקטיבי(. Moustakas, 1994) (bracketingבסוגריים )

  .משתתפיםביחס להשערות הנחות ו מבלי שהחוקר ניסח מראשמתגלה 

 ; 1990יהושע,  -צבר בן ;2001היא גישה ללימוד תופעות ואירועים באמצעים תיאוריים )גבתון, פנומנולוגיה 

Sokolowski, 2000 Becker, 1992;),  קולם של המשתתפים לשם הבנה מעמיקה של התופעה ולהשמעת

נבחן הקיום  לכןכאבן הפינה והבסיס של העולם כולו.  הפנומנולוגיה מגדירה את החוויה האנושיתהנחקרת. 

 lived)ללמוד את משמעות החוויה החוקר בגישה זו מבקש  מנקודת מבטה של החוויה הסובייקטיבית.

experience)  של המשתתפים במחקר באמצעות בירור לעומק של המשמעויות(meanings והפירושים )

(interpretations) פיסות עולמם  שלהם לחוויותיהם ולת(Moustakas, 1994; Rosenblatt & Fischer, 1993). .

 בסיסים לבחינת העולם האנושיהחוויה, כפי שהיא מצטיירת בגישה הפנומנולוגית, מורכבת משלושה מימדים 

  .(Van den Berg, 1972) ואחרים משמעותיים מרחב, זמן  תוך השמת דגש על האופן בו חווה אותם האדם: 

 experiential( וזמן חוויתי )clock timeהפנומנולוגיה מזהה שני סוגים של זמן: זמן שעון ) .(time) זמן

time .)ידי אמצעים כשעון ולוח -הניתנות לתזמון על ,יחידות מדידות של דקות, שעות וימיםמ מורכב זמן שעון

וצות אנושיות גדולות קבחווית שינוי והתקדמות, מה שמאפשר ל. חלוקה זו מאפשרת (Becker, 1992שנה )

מימד  ו. זההזמן כפי שחווה אותו האדםהוא  זמן חוויתיזמנים ולהגדיר פרקי זמן שונים. ביניהן לתאם 

לעומתו, מתאר את חלוקת הזמן בעולם  ,אינו מחולק ליחידות קבועות  ושוות בגודלן. זמן השעוןשסובייקטיבי 

בין  הנזכרבמקביל לשוני . מות על כל החברה האנושיתומוסכאובייקטיבית ליחידות קבועות הניתנות למדידה 

המדגישה את קיום הזמנים  ,אריות של זמן השעוןיהלינ :זמן חוויתי לזמן שעון, ניתן לציין הבדלים נוספים כגון
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אין זמנים ברורים ותחומים בו שעשויה להתקיים בזמן החוויתי  ,המובחנים עבר, הווה ועתיד,  מול המעגליות

(Becker, 1992) . 

בדומה לזמן, גם מימד המרחב מתחלק למרחב חוויתי ומרחב מדיד )פיזי(. המרחב החוויתי  .(spaceמרחב )

מציין את המרחב העצמי אותו חש האדם ביחס לזולת, בעוד המרחב המדיד מתייחס לחלוקת החלל ליחידות 

המרחב המדיד בהיותו קבועות ומדידות של סנטימטרים, מטרים וקילומטרים. המרחב החוויתי שונה מ

, יכול האדם להימצא כן-כמוהנובעת מתפיסת האדם החווה מרחב זה.  ,סובייקטיבי ונתון להשתנות מתמדת

 בעת ובעונה אחתבעוד אין ביכולתו להימצא ביותר ממרחב פיזי אחד  ,במספר מרחבים חווייתיים במקביל

(Becker, 1992) . 

 ,בניית החוויה האנושית. ניכרהדגיש את חשיבות הזולת בהפנומנולוגיה מבקשת לה .אחרים משמעותיים

 ,Becker( ומתרחשת ביניהם )co-createdאיננה מצויה באדם או בזולת, אלא נוצרת ) לחוויה זו  המשמעותכי  

 משמעות עבורו.  תתופס האדם כבעלאותה אחר משמעותי יכול להיות כל דמות  (.1992

 ,Boss, Dahl, & Kaplanוד נושאים רגישים, מורכבים ומשתנים )ליממתאים ל פנומנולוגימחקר איכותני 

1996; Rosenblatt & Fischer, 1993 ,)חוויית העובד  -אודותיהם מועט, כמו נושא המחקר הנוכחי  דע אשר הי

הסוציאלי במציאות משותפת על רקע מלחמה. מחקר מעין זה עשוי לאפשר הבנה של חווייתו הייחודית של כל 

שלו  יאות בהיבט הסובייקטיביאף הדמיון בהתמודדות, כל אחד מהם חווה את אותה מצ-קר. עלמשתתף במח

 (.2005טוב, -גל וסימן-)מור, לוריא, חן

 המחקר והמדגםאוכלוסיית   2.2

. לצורך בקריה הרפואית רמב"ם במלחמת לבנון השנייה ותהסוציאלי ותאת חווית העובד בחןמחקר זה 

עובדות  45-כ אשר מנוהחולים, -בביתוהפסיכיאטרי יאליות מהשירות הסוציאלי עובדות סוצ 14דגמו כך, נ

( ובהתבסס על עקרון purposive sampling) מכוונת ת המחקר היתהבמהלך מלחמת לבנון השנייה. דגימ

ויכלו שחוו את החוויה הנחקרת  ,במספר מצומצם של משתתפיםהתמקדה  -( appropriateness) הייעודיות

(. מתוך הספרות עולים מספר Maxwell, 1996; Padgett, 1998 ;2003)שקדי, עשירמידע  לספק עליה

.  קריטריונים אלו נפגעים נפגעי טרור וטראומהקריטריונים אשר עשויים להשפיע על חווית המפגש הטיפולי עם 

בהתמודדות  עובדת סוציאלית צעירה לעומת ותיקה: יש משמעות לוותק בעבודה –ותק במקצוע  )א(כוללים: 

הדרכה מול חוסר  –הדרכה ותמיכה  )ב( ;(Boscarino et al., 2004; Seeley, 2003עם טיפול בטראומה )

מצב משפחתי: העובדת מצויה בקשר זוגי או )ג(  ;(Cerney, 1995; Neumann & Gamble, 1995בהדרכה )

משתתפות עשה מאמץ לכלול במחקר נ. ( Figley, 1995; Shamai, 2005; Stoler, 2002 ;2004בלעדיו  )אריזון, 

לקבוע  היה (. עם זאת, לא ניתןmaximum variationהעונות על מגוון הקריטריונים בכדי להשיג שונות מירבית )



 15 

הראיונות  (theoretical saturation) ידי עיקרון  ה"רוויה התיאורטית"-ונחה עלאשר ה מראש את גודל המדגם,

של המשתתפות  םהדמוגראפיימציגה את הנתונים  1טבלה  .מן הנתונים ע חדשמידעלה עוד לא  משכו עד אשרנ

 במחקר.

 

 נתונים אישיים של המרואיינות - 1טבלה 

 

מרואי
 נתי

 מידת דת  מין גיל
 דתיות

שנת  ארץ לידה
 עליה

מצב 
 משפחתי

מס' 
 ילדים

מקום  השכלה
 מגורים

ותק 
 במקצוע

ותק 
 ברמב"ם

 יהודיה נ 32 גלית
 

תואר  1 נשואה - ישראל חילונית
 ראשון

 21 4 מושב

 8 15 קיבוץ תואר שני 3      נשואה 1954 מרוקו חילונית יהודיה נ 45 טל
 6 7 עיר תואר שני 2 נשואה - ישראל חילונית יהודיה נ 33 דנה

 16 25 עיר תואר שני 3 נשואה - ישראל מסורתית יהודיה נ 50 ליאת
תואר  - רווקה - ישראל חילונית יהודיה נ 40 שני

 ראשון
 13 13 עיר

 עפרה
 

 10 10 עיר תואר שני 2 נשואה - ישראל חילונית יהודיה נ 35

 2 6 עיר תואר שני 2 נשואה - ישראל דתית יהודיה נ 30 רוני
תואר  1 נשואה - ישראל חילונית יהודיה נ 32 סיגל

 ראשון
 5 5 עיר

 שרון
 

תואר   1 נשואה - ישראל תחילוני יהודיה נ 30
 ראשון

 5 5 מושב

תואר   - נשואה - ישראל חילונית יהודיה     נ 30  רותם 
 ראשון

 6 6 עיר

 10 13 עיר תואר שני - רווקה - ישראל חילונית יהודיה נ 49 שירלי
תואר  - רווקה - ישראל חילונית יהודיה נ 32 הילה

 ראשון
 8 8 עיר

 10 12 עיר תואר שני - רווקה - שראלי חילונית יהודיה נ 38 נגה
תואר  4 נשואה - ישראל חילונית יהודיה נ 51 דבורה

 ראשון
 18 26 עיר

 8 14 עיר תואר שני 3 נשואה - ישראל חילונית יהודיה נ 42 יפה

 

 

 הליך  2.3

ועדת לגם -כמו, החולים-ביתלועדת הלסינקי של  ותפני הוגשו לצורך אישור עריכתוולפני עריכת המחקר 

פנייה בכתב למנהלת השירות  נערכה העובדות הסוציאליותלצורך איתור  האתיקה של אוניברסיטת חיפה.

מטרת המחקר  הוצגו. בפנייה רמב"ם תהרפואי קריהב ומנהלת השירות הסוציאלי הפסיכיאטריהסוציאלי 

ישורי מנהלות לאחר קבלת אישורי ועדות האתיקה ואוהבקשה לראיין עובדות סוציאליות משירות זה. 

עובדות אשר הביעו התעניינות קבלו . להשתתף במחקרלהן השונות והציעה  לעובדות החוקרת פנתההשירותים, 

קשר אישי עם העובדות אשר הביעו הסכמה יצרה מכן העובדת -והיקפו. לאחרהמחקר תהליך על הסבר מעמיק 

ה מדעת על הסכמ המשתתפות חתמו .פי נוחיותן-עימן מועד ומקום לראיון על וקבעה לקחת חלק במחקר

ידי -עלהראיונות עצמם בוצעו  להן שמירה על פרטיות, סודיות ואנונימיות. להשתתפות במחקר, וכן הובטחה

. ראיונות אלה הוקלטו ותומללו , תוך הקפדה על החולים-ביתבונערכו  הראשונה, החוקרת ומנחת המחקר

 ונות ותמלולם נערך  ניתוח הממצאים. לאחר ביצוע הראיחשיפת תוכניהם לחוקרות בלבד. 
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 כלי המחקר  2.3.1

זה מעודד סוג מראיון  .(in-depth semi-structured interview)מובנה -ראיון עומק חציהיה כלי המחקר 

לברר את חווית המשתתף מטרתו  .(Kvale, 1996; Padgett, 1998) אינטראקציה בין המראיין למרואיין 

(, זאת תוך שיחה מתעניינת Fontana & Frey, 2000פיסתו את התופעה הנחקרת )ועולמו, נקודת מבטו ות

תמונה מקיפה על   נותהמרואייליצור במשותף עם סייע לחוקרת ומאפשרת המעודדת פתיחות. מדריך הראיון 

היבטים  ובדקנישירות. במחקר הנוכחי שלא ניתן לצפות בהם  ,אירועים, פעילויות ומצבים חברתיים

חיילים, ואת השפעת חולים עם נפגעי  מלחמה, אזרחים ו-ם במפגשיהן של עובדות סוציאליות בביתמשמעותיי

 .המפגש עליהן

 ניתוח הממצאים  2.4

תהליך ניתוח התוכן מהווה חיפוש אחר מרכיבים בולטים החוזרים על עצמם מתוך הנתונים שנאספו. לשם 

וכן מקיף במטרה לזהות תימות מרכזיות משותפות מכן עברו ניתוח ת-לאחרתומללו כלשונם, הראיונות כך, 

ויצירת  ור השונה והדומה בתיאורי המשתתפותביר ולמרואיינים השונים. קידוד התימות וניתוח התוכן אפשר

קת הנתונים לקטעים נפרדים ולאחריו תהליך של חלווריזציה כוללת שני יסודות, קטג. הקטגוריות משותפות

ת את מטרת המחקר, והן כוללות וממצות, בנויות מהגדרות שקפו. הקטגוריות משיוכם לפי נושאים רלוונטיים

שלב ( 1)(. ניתוח התוכן כלל שלושה שלבים עיקריים: 1990יהושע,  -משמעיות ובלתי תלויות )צבר בן-חד

בו  ,שלב הניתוח( 2) ות, מתוך הראיונות שנערכו עימן.המשתתפ ם רלוונטיים שלציטוטיעל  תבססשההתיאור, 

ההקשר  תוךשלב הפרשנות, שביקש למצוא הגיון ומשמעות ב( 3)-, ומתוך הציטוטים והו נושאים ותימותז

   (.Evans, Patterson, & O’Malley, 2001) הרלוונטי למטרת  ולשאלת המחקר

תימת  - התימה הראשונה את לעומקאת תהליך ניתוח הממצאים ובניית התימות ניתן לבחון  להביןבכדי 

הראיונות, גובשה רשימת אזכורים רלוונטיים העוסקים בתמלילי מדוקדקת חוזרת וחר קריאה המרחב. לא

נושאים שנמצא כי חזרו על עצמם, פעם -ותתבנושא המרחב. מתוך הרשימה הנרחבת קובצו מספר קטגוריות 

ב וחדירה : מרחבים מפוצלים, ערבואת הנושאיםניתן למצוא  אלו  אחר פעם בראיונות השונים. בין קטגוריות

מאחר שקטגוריות אלו התגלו בין המרחבים, תנועה במרחב הפיזי והמרחב החוויתי ותחושת הביטחון במרחב. 

יבנו את  הןהוחלט כי כמבטאות הן ראייה כוללת והן חוויה אישית של העובדות הסוציאליות את היבט המרחב, 

ציטוטים אלו נותחו  .המתייחסים לנושאכל קטגוריה נבנתה מאוסף ציטוטים מראיונות שונים  .המרחב תימת

נבנו שלוש התימות  הוניתוחהתימה הראשונה בניית תהליך החוקרת. בדומה לידי -עלוניתנה להם פרשנות 

 הנוספות: זמן, אחרים משמעותיים ומציאות משותפת.
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 תוקף ומהימנות    2.5

(. לשם כך, על trustworthiness)'נאמנות' מדגישים את המושג  (Lincoln & Guba, 1985לינקולן וגובה )

יכולת  תוקף פנימי וחיצוני במחקר הכמותי. כמו גם םלמושגי ההמקביל ,(credibilityאמינות )החוקר להוכיח  

קשרים אחרים ועל האפשרות ליישם את ממצאי המחקר בה - שמשמעותה ,(transferabilityהעברה )

המחליפה את המושג מהימנות במחקר הכמותי, ומדגישה  ,(dependabilityהסתמכות )אוכלוסיות אחרות. וכן 

(, confirmability) לבסוף יכולת אימותערך שנית או בהקשר אחר. ייאת עקביותם של הממצאים אם המחקר 

 שלא התקיימה הטיה בפרוצדורות ובממצאים.מנת להבטיח -עלהמתארת את יושר פרוצדורות המחקר, 

להציג מגוון  פרספקטיבות לחוויה  ותלמשתתפשאפשרו  ,וע ראיונות עומקידי ביצ-אמינות על במחקר זה הושגה

כבר  .ותהמשתתפאת פירושיה לממצאים תוך הסתמכות על ציטוטים מדברי  . החוקרת הציגההנחקרת

את הנחות הבסיס  המחקר ושמה לעצמה את עמדתה האישית בנושא החוקרת הבהירהבתחילתו של  המחקר, 

ומטרתו לאפשר לחוקר  לבחון   פנומנולוגיה,מוגדר כרדוקציה זה תהליך  .(bracketing)האישיות שלה בסוגריים 

חזרה כן, בתום שכתוב הראיונות וניתוחם -כמו (.Moustakas, 1994כצופה בה בפעם הראשונה  ) את התופעה 

ככל  , בכדי להתקרבולעודדן להביע דעתן, להוסיף ולשנותהחוקרת אל המשתתפות במטרה לשתפן בממצאים 

(  1990יהושע, -כפי שנראה, מחקר זה מתאפיין בשיתוף והדדיות )צבר בן חוויתן.הניתן למשמעותה המקורית של 

בבהירות  ןקול, וכן להשמיע את ןמציד, וזאת במטרה לאפשר אמון  ופתיחות ותלמשתתפגבוהה בין החוקרת 

 ובדיוק ככל הניתן.
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ממצאים. 3  

 העוסקותתמות, ם עולים מניתוחי הראיונות. הפרק בנוי מארבע בפרק זה יוצגו ממצאי המחקר כפי שה

אלו מייצגות את  תמותרמב"ם.   בקריה הרפואית יאליות במהלך מלחמת לבנון השנייהבחוויית העובדות הסוצ

ה הראשונה עוסקת במימד המרחב ומתמקדת בתפיסת תמההיבטי החוויה מנקודת המבט הפנומנולוגית: 

התמה בו התקיימה חווית המציאות המשותפת של העבודות במהלך המלחמה.  המרחב החיצוני והפנימי

ה"אובייקטיבי" וה"סובייקטיבי" אותו חוו סה לברר את מאפייני הזמן נהשנייה מתמקדת במימד הזמן ומ

בקרב העובדות שנתפסים  ,השלישית עוסקת באחרים המשמעותייםהתמה העובדות במהלך המלחמה. 

פעים. שותפים אלו היוו מעין מראות והשתקפויות לחוויית המציאות המשותפת כשותפים  משפיעים ומוש

שקדמו לה ומנסה לעמוד על טיבה של התמות הרביעית מביאה שילוב של שלוש התמה  .אותה חוו העובדות

 המציאות המשותפת, תוך בירור מעמיק של ההדהוד וההשפעה של כל מימד ומימד על החוויה כולה.

 מרחב 3.1

 מרחבים מפוצלים  3.1.1

בולט במיוחד במטעניו הרגשיים . טים אותם חוו במהלך המלחמההעובדות מתארות מספר קונפליק

 הקונפליקט בין המחויבות למשפחה לבין המחויבות לעבודה. העובדות חוו קונפליקט זה כמייצר פיצולים

חיצוני בין מרחב הבית ומרחב השלובים זה בזה: פיצול בתוך המרחב הפנימי, בין הלב לבין הראש, ופיצול 

 העבודה. ליאת מתארת:

"מצד אחד הייתה אחריות שלי כלפי התפקיד שלי, כלפי מה שאני צריכה לעשות, מצד שני הייתה 

 (.21- 20)ליאת " המשפחה שלי

 וטל מוסיפה: 

החוויה שאני הכי כאילו אני כל הזמן חושבת, אני חושבת על הפיצול הזה שכל הזמן חייתי בו  

, מטפלת החולים-בית, השלב שאני בתוך החולים-ביתלחמה בתקופה הזאתי שאני בתוך במ

ונשאבת בכל האירועים וכל המטופלים שהיו, וחצי לב, חצי ראש אני לא יודעת מה, נמצא בבית עם 

 (.14- 10הילדים עם הבעל בבית. כל אזעקה להתקשר לוודא מה קורה, ]האם[ ירדו למקלט... )טל, 

רות מצב דיכוטומי, בין הבית לעבודה,  שמונע מהן להיות בשלמותן במקום אחד )"חצי לב, העובדות מתא

חצי ראש... נמצא בבית"(. המחויבות לשהייה הפיסית בעבודה אמנם ברורה ומתבקשת עקב נסיבות האירועים, 

הבית  –ני אולם המחויבות לבית אינה מאפשרת הימצאות פיסית ונפשית מלאה שם. הקונפליקט הפיסי החיצו

והעבודה, בא לידי ביטוי גם במרחב הפנימי )בין הלב והראש( וכך שזורים שני המרחבים זה בזה. הקונפליקט 

 -והשנייה  ,הנאמנות לבית -ידי שרון במטפורה של קריעה והיקרעות בין נאמנויות שונות, האחת -מוסבר על



 19 

-הבית ובית -עת בין שני המרחבים לעבודה. התחושה העולה מהתיאור היא של עובדת המיטלטלת ונקר

 החולים:

"זה שגם אני בסכנה מתמדת וגם המשפחה שלי בסכנה, ואני נקרעת כל הזמן בין הנאמנות שלי 

 (.144- 143" )שרון, חולים-ביתהביתה לבין נאמנות שלי ל

תחושה רוני מתארת את הקונפליקט כתחושה של ערבוב ללא יכולת להפריד, העבודה והבית בכפיפה אחת. ה

 החולים:-הבית ובית -העולה מהתיאור היא של עובדת הנוכחת בשני מרחבים פיסיים ופסיכולוגיים במקביל 

ואם נפל טיל ועוד לא יודעים  . זה להיות בעבודה,הכלזה מעורבב  ,"מאוד קשה לי לחלק את זה

ני להיות פה" איפה אז ישר לבדוק שכולם בסדר, ולבדוק איך הילדים מגיבים ואם הם בסדר ומצד ש

  (.29-31)רוני, 

קה להיות גם העבודה( ומשיכה חזמרחב תיאורים אלו ממחישים חוויה של הוויה פיסית במקום אחד )

מה שמעלה את השאלה, היכן נמצאת העובדת מבחינה רגשית, וכיצד ניתן לתפקד  במקום האחר )מרחב הבית(.

היא הצורך העז ליצור קשר מיידי עם הבית בכל  לה. אחת הדרכים לאזן תחושות אביעילות בעבודה במצב זה?

החולים ובמקומות בהם שהתה משפחתה -אזעקה שנשמעה. שירלי מציינת, כי למרות הידיעה שהאזעקות בבית

מוסיפה את הכרחיות יצירת הקשר עד כי  אינן חופפות, היא חשה צורך ליצור קשר מיידי פעם אחר פעם. שירלי

 עובדת הסוציאלית להתפנות לעבודתה:  לא יכולה ה -נראה שבלעדיו 

קודם כל יש את האזעקה. תמיד הייתי מתקשרת לדעת מה איתם, לא משנה שהאזעקות פה לא 

שים דומות לאזעקות שם, אבל כאילו באותו רגע של האזעקה יש קודם כל התרחשות עם האנ

כולם? שכולם יידעו שאני בסדר ולעדכן. דבר ראשון זה המשפחה: איפה להודיע  -הקרובים, ככה  

 (.141- 138)שירלי,   שאני בסדר, ועכשיו אפשר להתחיל לעבוד

מדבריה של שירלי עולה, כי ציר ההתייחסות העיקרי שלה הוא המשפחה. ברגע שהיא יודעת שיקיריה 

כאשת מקצוע. במצב של  מאפשרת את תפקודההקרקע יציבה במידה ה –שכך גם היא בטוחים והם יודעים 

זה העוגן שלה.  דנה מחזקת את דבריה של שירלי ומדגישה את מרכיב  –זה שחוותה במלחמה כאוס כמו 

 הפניות: 

, סקריניניג שאין נפילות באזור שלהם, סדר בבית התפניתי לעבודה כאןב הכל"ברגע שווידאתי ש

-229הכרחי" )דנה,  check - inשכולם שמורים, בטוחים, אז אפשר להתחיל לעבוד. זה החיים, 

231.) 

היקרים לה ו מרחב הבית כל עוד אינה בטוחה כי עובדת אינה מסוגלת להתפנות למרחב העבודהניכר, כי ה

עוד יותר,  דק  שהינו גבולמטופל, לא נפגעו. ייתכן, כי בדיקת מצב המשפחה הכרחית ליצירת גבול בין המטפל ל

מהסיטואציה המסוכנת ולחוש בטוחה לא תוכל העובדת להפריד עצמה  -ללא גבול זה  . במצב של איום משותף

 מספיק בשביל להתפנות לעבודה. 
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זמנית. התנועתיות בין -מתיאורי העובדות עד כה עולה חוויה של להיות בשני מקומות ובשום מקום בו

הבית לבין העבודה, בין שני מרחבים משמעותיים, לא מאפשרת הימצאות מלאה באף אחד מהם. העובדת 

ולא יכולה להתפנות לשהייה במרחב כלשהו. עם זאת, ניכר כי הבית מהווה עוגן ראשוני נמצאת אך ורק בתנועה 

 מרחב העבודה.בשל  בטחון עבור העובדות, מה שמאפשר להן לתפקד 

 חדירה וערבוב בין מרחבים  3.1.2

תוך בירור התנועה בין שני המרחבים, הבית והעבודה, עולה תמונה של חדירה וערבוב בין שני מרחבים 

 אלו. ליאת מתארת את חדירת העבודה לבית ולמשפחה ואומרת: 

עם הפצועים ועם  אתה לא יכול לנתק, זה לא כפתור שאתה יכול לנתק אותו. אתה מגיע הביתה

המשפחות, עם התמונות עם הכאב. אתה רואה גם בטלוויזיה ואתה שומע ואתה ממשיך, מאחורי כל 

ה, וזה לא סתם עוד שם ששמעת שמזכירים מישהו שם יש לך את הדמות ואת המשפחה ואת התמונ

ואם זה פיגוע, אם זה משפחה אז, אתה שומע את השם, אתה כואב באותו רגע  שנהרג, אם זה חייל

וזהו. כשאתה מטפל במשפחות האלה או הפצועים, יש מעבר לזה אתה מכיר את המשפחה, אתה 

 -124)ליאת,  ...כול להתנתק לגמריימכיר את כל הסיפור, אתה נשאר עם זה עוד הרבה. אתה לא 

128.)  

טטים המראות הקשים, הטיפול האינטנסיבי בפצועים והמפגש עם רגשות קשים ככאב, צער ואובדן, ממו

טשטשת בין מתם הרגשית של האירועים מ. עוצשגרהבימי האת הגבולות בין העבודה לבית אותם בנתה העובדת 

מרחב העבודה המלווה את העובדת באמצעות זיכרון המראות ומחלחלת הביתה. וכאילו לא די בהמרחבים 

למה בבית גם דרך אמצעי התקשורת. חדירה זו חוזרת שראתה בעבודה, מרכיבים ממרחב זה חודרים לעו

 של חוויות אלו ממרחב העבודה למרחב הבית.ומחזקת את הערבוב והחדירה 

 מן מלחמה:טל מדגישה את השוני בין חדירת העבודה לבית בימי שגרה ובז

וויץ' של בין לבין, אני תמיד ביומיום אני מגיעה הביתה מהעבודה. זה החלק שלי של לעשות את הס

בוהה בטלוויזיה, או קוראת כמה דפים בספר בשביל איפשהו לעשות את הניתוק הזה בין ויושבת 

ם העבודה לבית; לאפס את הראש. במלחמה אתה בוהה מול ה... אתה רואה חדשות, בכל הבתי

ואתה רואה איתם, זה משהו  פר, הילדים שואליםרואים חדשות ועוד פעם חדשות, אתה בא ומס

שהוא בטוח עובר כי אתה מגיע עם סיפורים כאלה קשים, אתה רואה  כאלה סיטואציות, ואני 

אני פה בבית וגמרנו, זה  -מאמינה שזה לא משהו שאתה יכול לנתק אותו או לשחרר ולהגיד 'זהו 

ומיום לי זה יותר פשוט לעשות, במלחמה זה היה מאוד קשה. היה מאוד קשה לעשות את נגמר.' בי

 (.126- 119הסוויץ' הזה של בית והתנתקות )טל, 

חולים, -ריד בין העבודה לבית הכרחית במערך של עובדת סוציאלית בביתכי היכולת לשים גבול ולהפ ,נראה

 -בהן טל משתמשת במטרה להפריד בין שתי הזירות  הטכניקות ה לביתה בתום יום עמוס קושי וכאב.השב
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, איבדו מיעילותן בזמן המלחמה. החיים במציאות משותפת, בה הבית במלחמה בימי שגרה עבודה ובית

מרחב מנת לחסום זליגת תכנים ותחושות מ-והעבודה היא עם נפגעי המלחמה, דרשו מנגנונים אחרים על

 בית.העבודה אל מרחב ה

ה טוטלית עוד יותר. לאורך כל תקופת המלחמה היא לא הצליחה כלל להתנתק שרון מתארת תחוש

 מהעבודה ואומרת:

המלחמה תפסה אותי כשנכנסתי לעבודה ואני חושבת שבתחושה שלי, לאורך כל המלחמה לא 

יצאתי מהעבודה גם כשהייתי בבית, עם הבת שלי, עם בעלי, לגמרי לא בעבודה. עדיין לא יצאתי 

הו בעבודה במלחמה שתפס, כבש, אני לא יודעת אפילו איך, כאילו לקח אותי, מרמב"ם. היה מש

 (.18- 15כך יכולת להתנתק )שרון, -נשאבתי כולי לתוך הסיטואציה הזאת בלי כל

שתמשת מ לחלוטין על חייה של שרון בכל החזיתות. בתארה את העבודה היא מרחב העבודה השתלט

חמתית: תפס, לקח, שאב, כבש. מה שמעלה תחושה של מעין כפל במילים בעלות קונוטציה כוחנית ואף מל

חייה של מרחבי  מלחמה: מחד, מצב המלחמה בו הייתה שרויה העובדת ומאידך, המלחמה שחודרת לכלל 

 שרון.

 שירלי מתארת:

כשאת רואה את הפגיעות אז את מבינה ממה לפחד. היו אנשים שהיו אדישים לזה וגם הבת שלי, 

נה, חטפו שם אלפי טילים. היא הגיעה לחיפה ורצתה לישון פה ואמרתי 'בואי שהיא בקרית שמו

, ובשבילה זה כלום כי היא לא רואה את התוצאות של במושב מדרום לחיפהתשני איתי אצל חבר 

מה  זה, הם לא פחדו בסה"כ. ואני, כשליוויתי את האישה הרוסייה שכרתו לה את הכף רגל וראיתי

 .י ראיתי איך נראות הפגיעות של זההפחד היה משהו יותר ממשי כ אזהמשמעות של פגיעת טיל 

אנשים שלא רואים את זה, זה משהו יותר ערטילאי, אומרים 'אוקי, אתה תמות מקטיושה אם היא 

עושה, הפגיעות תיפול עליך', הם לא מבינים את ההדף. איזה נזקים הוא עושה את הכדוריות מה זה 

ואפילו השתמשתי בזה. אמרתי לה, שאני לא רוצה שתיכרת וד פחדתי אני מא .הגופניות, הכריתות

. אני מדברת על הדברים האלה שאני חושבת שאולי מי שלא ראה את זה, אני ראיתי את הרגל הל

האישה שכרתו לה את הרגל. בחורה בת ארבעים, כל הכף רגל אין לה בגלל טיל, כן, אני חושבת שזה 

      (.126-134ז גם הפחדים יותר מוחשיים )שירלי, עשה את הדברים יותר מוחשיים א

מדבריה של שירלי עולה החדירה האינטנסיבית של מרחב העבודה אל תוך מרחב ההורות והבית וזאת 

בתארה את האינטראקציה בינה לבין בתה החיילת. נראה כי הבת חוותה את מצב המלחמה בדרכה שלה וחשה 

ה מהצבא, שירלי, לעומתה, חוותה חוויה של פחד ואימה שהפכו בטוחה דיה לישון בחיפה במהלך חופשת

מוחשיים יותר, לדבריה, עם חשיפתה למראות ולסיפורים אליהם נחשפה במהלך עבודתה. מוחשיות הפחד, 

ההורות שלה בזמן  העבודה של שירלי והשפיעה על מרחבממשיותו והנגיעה האינטנסיבית בו גלשה ממרחב 
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ודיותה למול הורים אחרים, מצביעה שירלי על ההשפעה המכרעת של היותה עובדת המלחמה. בהדגישה את ייח

 במהלך מצב מלחמה על חווית הפחד אותה חוותה בתקופה זו.  חולים-ביתסוציאלית ב

הניסיון שיש לי זה שהייתי בכמה וכמה, למדתי אולי לעשות את הסוויץ' , ברור אני חושבת ש

, בכלל בניסיון שלי במרכזי מידע. היה יותר קשה כי אתה שבפיגועים הראשונים היה יותר קשה

נשאר עם זה יותר אני חושבת שבמשך הזמן למדתי ומצאתי את הכלים שלי לצאת מזה קצת יותר 

 (.153- 150)ליאת,  'מהר ולעשות את הסוויץ

 ,ליאת מתארת את הכניסות והיציאות מהמרחבים השונים אותם חוותה במהלך המלחמה. לדבריה

סיון אותו צברה במהלך שנות עבודתה הרבות כעובדת סוציאלית הגבירו את המסוגלות שלה לשלוט הני

 ". 'ויץובמעברים שבין המרחבים. למעבר זה היא קוראת "ס

הערבוב והחדירה האינטנסיבית בין המרחבים השונים מייצרים אצל העובדות תחושות קשות, ביניהן 

ל ואף חוסר אונים. מיטיבה לתאר זאת  דנה, המביאה את תחושות תחושת אשמה והאשמה עצמית, כעס, תסכו

הקונפליקט ובצידו האשמה שחשה. מרחב הבית ומרחב העבודה מתוארים כבמין קונפליקט מתמיד אחד מול 

 השני, כשבמרכזו, נקרעת בין המרחבים, ניצבת דנה:

עם הילדות שלי, כי  "כל האימהות האחרות כבר לקחו את הילדים שלי ורק האימהות האלה נשארו

 . (52- 50אמא שלהם ברמב"ם, מצילה את העולם" )דנה, 

גם -כמו(, החולים-בית)הם בגן הילדים והיא ב  מדבריה של דנה עולה כי היא נמצאת במרחב פיזי שונה מילדיה

יתה כאם שבנותיה נותרות עם ידנה מתארת בכאב את חוובמרחב רגשי שונה משאר האמהות של ילדי הגן. 

הות אחרות כי היא עצמה לא יכולה לבוא ולקחתן מהגן. עוצמת החוויה מודגשת על רקע שני המרחבים אמ

תחושתן האימהית משפט זה מאפשר הצצה אל  הברורים: מחד, מרחב העבודה  ומנגד, מרחב המשפחה והבית.  

יותר שליוותה של  עובדות שלהן ילדים. הפגיעה בתפקוד האימהי מתוארת אצל העובדות כתחושה הקשה ב

 אותן בזמן המלחמה. 

אני רואה את ההשפעה של זה עליה ואני חושבת שחלק מזה זה בגלל שאמא שלה אילצה את 

המשפחה להישאר פה ובאה לעבודה וזה אני לוקחת עלי... רגשי האשם שלי הם על זה שהילדות 

 (.163 – 152שלי סבלו, סובלות ואולי עוד יסבלו בגלל הבחירה שלי באותו זמן )דנה, 

, דנה מצאה את עצמה בסיטואציה שמפרידה אותה מבנותיה במצב של איום על חייהן. התובנה הכפולה

ההימצאות עם אמהות אחרות, מעוררת תחושת אשמה, על לת את סבל הילדים סביב ההפרדה הכפויה והכל

 שמחיר "הצלת העולם" הוא בגידה בתפקידה כאם.

לא הייתה שם מספיק עבור ילדיה. ייתכן כי הילדים, שמבקשים גם טל מבטאת תחושות אשמה על כך ש

צרכים בסיסיים כהזנה והגנה, מעוררים בטל  את ההתלבטות האם פעלה נכון בכך שהפקידה את האחריות 

 עליהם בידי הסבתא ולא עשתה זאת בעצמה.
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בל באמת ני אהיה איתם שם. אאני חושבת שהילדים שלי קצת כעסו עלי, אני חושבת שהם ציפו שא

 רציתי יא חזרה הביתה,עברה אלינו. אז כשנפרדנו מאמא שלי וה במזל אמא שלי, שגרה בקריות,

אז הם אמרו שאחד הדברים שהיה להם מאוד משמעותי זה  שהם יגידו לאמא שלי כמה הם שמחו.

שהיה להם מישהו איתם  שטיפל בהם, דאג להם לאוכל ושמר עליהם, ואני כמובן לקחתי את זה על 

אמא שלי  -שאני הייתי צריכה לעשות את זה ולא הסבתא ילאתי את תפקידי, צמי, שאני לא מע

 (.133- 128)טל,  שהייתה שם איתם. היו לי המון ייסורי מצפון על העניין

 סיגל מוסיפה: 

זה אחד הדברים שהכי קשה לי להתמודד איתם שאני מסתכלת אחורה על המלחמה שהרגשתי "

 .(216-217א מאוד נפגע" )סיגל,  שהתפקוד שלי בתור אמ

 ושרון אומרת:

... נכנס לי הביתה, נגע בי זה היה השיא מבחינתי. שזה כבר  "והרגע שלא יכולתי להיות בשבילה

 (345-346בסדר...כשזה נוגע במקום הזה שאני לא יכולה לתפקד כאמא." )שרון,  -ונגע בזוגיות

... חשת בתיאורה של שרון )"שזה כבר , מומיהאימה חדירת המלחמה לתוך המרחב הפרטי, בעיקר בתחום

חלק רגיש במיוחד, שהפגיעה בו משולה כי התפקוד האימהי  מהווה עבור העובדות  ,נראה"(. הביתהנכנס לי 

התפקוד האימהי נתפס ון הבסיסי והיציבות של האדם. האם ( ומערערת את הביטחselfלפגיעה בעצמי )

לה לאנטי אינסטינקט? האם התפקוד האימהי הוא אמצעי הישרדותי  ופגיעה , ופגיעה בו משו כאינסטינקטיבי

 הןכי  עוד עולה מתיאורי העובדות, .בו  משדרת לאם כי ילדיה עשויים להיכחד כי לא שמרה עליהם מספיק?

רואות בהיותן מופרדות מילדיהן שני סוגים של מחירים: מחירים מיידים ומחירים לטווח ארוך. המחירים 

 ים כללו אי המצאות פיזית משותפת  והעברת הילדים לטיפול אדם אחר שאינו האם.המייד

לעזוב אותו עם הילדות שאני יודעת שהוא לא מתפקד איתם, הוא לא הצליח לתפקד איתן הוא היה 

מאוד בחרדה, שאם יש עוד פעם אזעקה הוא צריך לרדת איתם שלוש קומות למטה. אני יודעת 

על רוגע שאני עושה את זה בעוד שהוא מאבד את העשתונות ולהשאיר  לעשות את זה אני שומרת

 (137-139אותן איתו וללכת לעבודה )דנה  

לאחר סיום המלחמה וחזרתה של האם  במקביל למחירים לטווח ארוך הנוכחים בצורה משמעותית גם

 לתפקוד רגיל.

צל הקטנה היא נגמלה במאי יש שאריות מזה גם היום. בעיות בשינה, עצירויות וכל מיני דברים, א

והמלחמה התחילה ביוני. היא חזרה לחרבן על הרצפה, מה שלא היה בהתחלה. אז היה לי את 

שלושה אחרי המלחמה כשנרגע הן הרשו לעצמן להתפרק. לאט לאט זה מתארגן חזרה -החודשיים

 (.151 -147)דנה,    אבל עדיין אנחנו בתהליך ארגון מחדש
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ת המשפחה ובעיקר עמדת בן הזוג לערבוב בין המרחבים ולהחלטה של העובדת העובדות מתארות את עמד

מימד המרחב תוך בירור ויתואר הן ב נושא זה ניתן לבחינה  לעזוב את מרחב הבית ולצאת למרחב העבודה.

המשמעותיים בהדגשת השפעתו -מימד האחרים בגם -כמומרחב העבודה, הערבוב וההשפעה בין מרחב הבית ל

 ג כאחר משמעותי של העובדת.של בן הזו

בעלי לא אהב את זה )שיעול( בלשון המעטה שאני צריכה ללכת לעבודה. לא הבין למה אני צריכה 

ללכת לעבודה. הוא כל הזמן ירד עלי על זה שאפשר לחשוב שאני מצילה את העולם, לא הצלחתי 

 (.127-130)דנה,  כך-להסביר לו למה אני הולכת לעבודה, ואני גם לא יודעת להסביר לעצמי כל

רות מצב המלחמה. מתוך התיאור עולה  הקושי של בן הזוג  להבין מדוע עליה להמשיך וללכת לעבודה למ

זלזול בעצם העבודה  -חוסר הבנה והתנגדות ליציאתה מהבית; השני  -האחד  עמדתו מוצגת בשני מישורים:

אמיקות של עימותים וויכוחים סביב היציאה מתארות דינ וליאת. דנה, רותם החולים-ביתוחשיבותה במסגרת 

. מחד, מלחמה חיצונית עימה מתמודדת כל מדינת ישראל כפולה מלחמהדה. מהתיאורים עולה תחושה של לעבו

מלחמה מבית, עמה מתמודדת העובדת בכל פעם שעליה לעזוב את משפחתה ולצאת לעבודה.  -ומאידך 

הבית, העבודה  -עותיים לעובדות: שני מרחבים אישיים התיאורים חושפים קיומם של שלושה מרחבים משמ

ומרחב המציאות הכללית של המלחמה במדינה, המקרין על שני הראשונים. גם כאן עולה המאבק המתמיד בין 

פעם אחר פעם בפני החובה להחליט באיזה מרחב היא  בתווך, שני המרחבים האישיים, המעמיד את העובדת

מרחבים, תוך הערבוב הרב ביניהם, מעוררת לא אחת כעס אצל המרחב "הננטש". בוחרת להיות. התנועה בין ה

 זוגה בהקשר זה:-דנה מתארת זאת אינטראקציה בינה לבן

"אמרתי לו, 'תשמע אני חייבת ללכת. הוא מאוד כעס עלי, מאוד כעס עלי, זה היה ממש לצאת 

 (.136 -135ת זאת" )דנה מהבית עם כעס מאוד גדול ולדעת שהוא מאוד כועס עלי וללכת למרו

 רותם מוסיפה:

חולים, אז ברור שאני באה גם כשיש -ויכוח שהיה לי עם בעלי, לי היה ברור שאני עובדת בבית

כך, שאנשים חזרו לעבודה אז בסדר, היה לו -היה לו מאוד קשה בהתחלה, אחר -אזעקות. והוא 

סתכן. זה שנפל על מישהו מהבית לרמב"ם, לה קשה עם זה שאשתו צריכה לצאת ולנסועמאוד 

 (.70- 66בכביש דורי שהיה בדרך  לעבודה והוא מת אז כאילו היה לו נורא קשה )רותם  

 ליאת מתארת:

"באתי לצאת מהבית ואחותי שהצטרפה, כי היא באה מאזור הקריות ובעלי והילדים ]אומרים לי:[ 

אני יוצאת לאוטו וחוזרת הביתה, 'לא את לא יוצאת מהבית, את כן יוצאת מהבית'... והתחיל ויכוח ו

 (.30- 27ויוצאת לאוטו וחוזרת שוב הביתה, בסוף הנעתי ונסעתי.")ליאת  

זוגה  כלפי יציאתה לעבודה, מזהה דפוסי ביטוי חרדה שונים בינה ובין בעלה. -רותם, בתארה את עמדת בן

הזוג  -שהביטוי המוחצן של בן זוגה הרשה לעצמו יותר לבטא את הפחד. ייתכן,-לדבריה, שניהם פחדו, אך בן
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לה להניח את פחדיה בצד ולצאת  פשראלרותם לתפוס את מקום החזקה/בטוחה/מתפקדת ומתוך כך,  פשרא

לעבודה. הקושי נסב סביב העימות עם הבעל ולאו דווקא סביב היציאה אל הסכנה. ניכר, כי נשמרת הרציפות 

עבודה. בשני המרחבים היא נתפסת ומתפקדת בעמדה בין  תפקידה של רותם במרחב הבית  לתפקידה במרחב ה

 אקטיבית, מתמודדת ומעשית:

יטוי, אני חושבת שהוא ככה היה הרבה יותר חרד ממני. לא שאני לא פחדתי  הוא יותר נתן לזה ב

זו גם הסיבה שהוא רצה שנעבור לבית של אמא שלי או שלו, ולא  שלא יקרה כלום ליקירים שלו.

ממוגן. היה לו מאוד קשה עם זה שאני צריכה ללכת לעבוד. בשלב  לא הואנישאר בבית שלנו כי 

מסוים הוא ממש לא רצה, הוא אמר, 'טוב אז תישארי פה, תישארי שם יומיים כדי שלא תצטרכי 

לעשות את הדרך הזאת'. אבל הוא קיבל את זה בסופו של דבר. זה היה משהו שאני הצבתי אותו 

עמוק בפנים אני חושבת שהוא ידע שזה מה שאני צריכה לעשות,  כעובדה  אז לא הייתה לו בררה.

)רותם,   אבל אני חושבת שזאת הייתה הדרך שלו לבטא את החרדה שלו כלפיי שלא יקרה לי כלום

86 -92.) 

-העובדות מתארות את השינויים שחלו בדינאמיקה הזוגית סביב המלחמה ועבודתן האינטנסיבית בבית

מתבטא במיקום בני הזוג אחד כלפי השני ובפונקציה אותה הם מהווים אחד עבור החולים. השינוי המרכזי 

 השני. שרון מתארת: 

כלל עונה, בעלי. במלחמה זה די השתנה. מצאתי את -תמיד ששואלים מי הכי קרוב אלי אז אני בדרך

מה  עצמי שקשה לי  לשתף, קשה לי להעביר את החוויות שאני עוברת. כאילו רק מי שהיה שם יודע

זה. אני אפילו לא מצליחה להסביר את זה לאחרים ... היה לי נורא קשה לגלות שאני לא בדינאמיקה 

הוא[ לא עד היום ] לעזור לי, הוא ניסה אבל כך יכול -הרגילה של לשתף ולהיתמך, אף אחד לא היה כל

שהיה שם  אף אחד לא עד הסוף מצליח להבין כמה נורא זה היה , מיעד הסוף יודע מה היה שם. 

כך עוצמתי שפתאום אתה מבין. הוא לא ראה את המראות הוא  לא הריח את -אפילו לרגע זה כל

הוא היה באמת מאוד בלהחזיק את הבית,  יש את הסכנה הזאת. הריחות הוא לא נכנס לחיפה והרג

י מצאתי את עצמי לא פעם יושבת ובוכה בכ -את הבת שלי ולקח אחריות על ההולדינג, אבל רגשית 

 (.317- 307נורא לבד, וזה היה לי חדש )שרון, 

 דנה מוסיפה:

בחרדה שלי לגבי מה שקורה משום שהוא היה "עם בעלי היה לי מאוד קשה לחשוף  את הקשיים 

 (.197 -196מאוד גדולה. הוא ממש לא תפקד ולא יכולתי להיתמך על ידו" )דנה, 

לא שימש אשר , כתף תומכתווה שותף, חבר שבמהלך החיים מהו הזוג,-בןחלק מהעובדות מביאות את 

בדידות רגשית,  ,מתמודדות עם בדידות כפולה: מחד פונקציה זו במלחמה. העובדות מצאו את עצמן פתאוםכ

הזוג שעות -שנגזרה מהימצאותן בנפרד מבן ,בדידות אובייקטיבית - מאידך ;עם מגוון הרגשות שעלו בהן
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שויה להוות שבירת רציפויות נוספת במקביל לרציפויות הרבות ארוכות במהלך היום והלילה. תחושה זו ע

המספקת יציבות, הבנה  ,הזוג דמות קבועה-הביטחון בהיות בן (,1994)עומר,  שנשברו מעצם המלחמה והאיום

 נשבר.   - ותמיכה 

היה איזה יום אחד  מאשר שהבית בא לעבודה, כי יותר הרגשתי לפעמים שהעבודה באה אל הזוגיות

צהריים ואז בערב קרה מה שקרה -שחזרתי מאוד מאוחר כי הייתי במרכז מידע עד אחריזוכרת שאני 

ושוב  הייתי צריכה ]לחזור לעבודה[. הרגשתי שבנקודות שהן די קריטיות שגם בעלי צריך אותי גם  

ובאה לעבודה, וזה משהו שהוא ככה אני חושבת ש...  להכואמא שלי, אז אני זורקת את 

רגילות ונורמאליות גם אני לא הייתי רוצה שיש אזעקות ושבעלי יצטרך  ללכת. הייתי שבסיטואציות 

בדברים שהם ככה סוג העבודה הזאת בפיגועים  זה. זה מרגישה מאוד לבד אם היו עושים לי את

 94אני חושבת שכאילו אם אני הייתי בצד השני אז לי זה גם לא היה פשוט )רותם   פתאום תופסים..

-100.) 

 החוויתי, תנועה במרחב תנועה במרחב  הפיזי   3.1.3

עובדות רבות חוזרות ומתארות את התנועתיות הרבה שאפיינה אותן במהלך המלחמה. מעבר ממקום 

כל אלה מילים בהן משתמשות העובדות לתאר את התנועתיות. טל  -למקום, ריצה, הליכה, עלייה וירידה, טיול

 מתארת:

ני מנסה לשחזר, אני רואה את עצמי עולה ויורדת והולכת וחוזרת כמו כי עובדים כל הזמן בריצה. א

 (. 64 -63אני לא יודעת מה, ואתה עושה את זה,  זה חלק מהעניין" )טל, 

 שירלי אומרת: 

"והריצה הזאתי, זה נורא מצחיק לפעמים אנחנו רואים את כולן רצות אז כל אחת חושבת, 'כולם 

ואף אחת לא יודעת לאן לרוץ; יש פה מין אפקט משלה כזה  יודעים לאיפה לרוץ ורק אני לא',

 (. 230 -228)שירלי, 

שחשו במהלך עבודתן במלחמה. טל  ת תחושת התנועה הקבועה והבלתי פוסקתטל ושירלי מתארות א

מציגה את התנועה במרחב כחלק מהעשייה הנדרשת מהעובדת בזמן במלחמה. בעוד שירלי מציגה את התנועה 

כבר בתיאור התנועתיות עולה  ת העשייה והביטחון שחשות העובדות בזמן שעושות אותה.כמדד של  מיד

 התנועה לבין המקום המקצועי והמקום האישי בו נמצאת העובדת:  –ומתבהר הקשר בין ההליכה 

וציאלית ברמב"ם סהיו קטעים שתפקדתי ועשיתי והרגשתי  שבאמת אני מסוגלת להיות עובדת 

שהרגשתי שאני מטיילת, אני לא מחוברת לכלום, אני הולכת ממקום במלחמה, והיו קטעים 

למקום...הייתי נודדת לי כל הזמן, מטיילת בין המחלקות ולפעמים ההליכה הזאת זה היה יותר 

 (.90- 86בריחה כזאתי. ממש הרגשתי שזה קורה לי, שרמות הקושי ככה מטפסות למעלה )שרון, 
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המקום המקצועי והאישי לבין התנועה וההליכה. התנועה מצטיירת בציטוט זה מביאה שרון את הקשר בין 

ככלי המסייע לשרון להתמודד עם הקושי הרב הכרוך במפגש עם נפגעים ומשפחות במהלך המלחמה. שרון 

מעלה דיכוטומיה בין  עשייה, מסוגלות וחיבור, הנדרשות לדעתה מעובדת סוציאלית במהלך המלחמה ובין  

נייחות והן  -יבור ובריחה,  המפריעים לעובדת. היא מתארת הן את חוויותיה המחוברות תנועה, טיול, חוסר ח

לדבריה, מצאה את עצמה בתנועה בעיקר כאשר רמות הקושי האישי  ניידות. -את חוויותיה התנועתיות 

 והמקצועי נחוו כגבוהות ומאיימות. 

. יכולה לחזור י והייתי מחדשמתחילה ללכת. ללכת זה היה מרגיע אותי. הטענתי את עצמ אז אני

העבודה עם הנפגעים והמשפחות תוך כדי סיכון ואיום שלא נגמר זו עבודה שאת חייבת המון כוח 

 (.95- 93בשביל לעשות אותה, ואת לא יכולה לבוא מרוקנת. זה לא עובד )שרון, 

העבודה במלחמה  התנועה משולה להטענה, מעין ניקוי ומילוי מצברים, מה שמאפשר לעובדת להתמודד עם

אובייקטיבי כי אם במרחבים -ובזמנים של מציאות משותפת. ניתן לראות, כי התנועה אינה רק במרחב פיזי

 . המפגש עם האיום האישי מחד, והטיפול באחר מאידך, יוצרת  תנועה בתוך המרחב הפנימיחווייתיים פנימיים

גם ללא תנועה במרחב הפיזי, אלא בריחה או  של העובדת. הבריחה אותה מתארת שרון  עשויה להיות חוויתי

ניתוק ברמה הרגשית. תנועה נוספת בין מרחבים, אותה מביאות רבות מהעובדות תוך הדגשת הקושי שבה, הן 

 הנסיעות בין מרחבים פיזיים, הבית והעבודה:

 וכמובן הסיוט של הנסיעה, לא היה אכפת לי להיות פה עשרים וארבע שעות. אבל רק המחשבה על

הנסיעה, זה הטראומה הכי גדולה אני חושבת, של הנסיעה הלוך חזור, הפחד הזה שיקרה משהו 

 (14-16החולים ולא הביתה )טל, -בדרך ואני לא אוכל להגיע לא לפה, לא לבית

החולים. לדבריה, התחושה הקשה ביותר -טל ממפה את המרחבים הפיזיים השונים, ביניהם הבית ובית

עבר בין המרחבים. מעבר זה העלה את רמות החרדה ועורר תחושת חוסר ביטחון. אותה חוותה הייתה במ

מרחב ביניים. במרחב זה אין כל הגנה.  - והוא מרחב המעברמדבריה עולה מרחב שלישי בין שני המרחבים 

החולים ואפילו לא לחזור הביתה, מדגישה את מורכבות מרחב -הנכונות להישאר זמן ממושך במרחב בית

 החולים לבית העובדת. -הדרך בין בית - הביניים

שבאמצע יש אזעקות וצריך לעצור ולא תמיד יש איפה לעצור  חולים-ביתהנסיעות בין הדירה לבין ה

.. אתה לא יודע אם להישכב על הכביש ויש כאלה שדווקא נפגעו כשהם שכבו; אולי לרוץ ולהסתתר 

קטע מאוד קשה. הרגשתי, שפשוט מוחקים בבית אם יש בית שנמצא באזור? הנסיעות באמת היו לי 

 (.  14- 11לי שנים מהחיים )הילה, 

מדבריה של הילה עולה, כי למרחב הביניים היו חוקים משלו, שהיו הרבה פחות ברורים וידועים מהחוקים 

במרחב הבית ומרחב העבודה. כיצד יש לנהוג, האם לעצור? לשכב על הרצפה? חוסר הוודאות שאפיין את מרחב 

כמו מחיקת שנים  –יניים והסכנה הרבה הכרוכה בו מביא את הילה לתחושה שהיא משלמת מחיר כבד הב
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מחייה. מצד שני, כשמרחב הביניים הלא בטוח משמש רקע, הרי שמרחב הבית ומרחב העבודה מצטיירים 

 לכאורה. כבטוחים וברורים יותר

 תחושת הביטחון במרחב  3.1.4

רבות על תחושת הביטחון   היבי בצפון הארץ  עם פרוץ המלחמה השפיעהתנפצותו של הביטחון האובייקט

האובייקטיבי  והסובייקטיבי של העובדות. הן מתארות תחושה של חוסר אונים, הפתעה מוחלטת, פלישה גסה 

ואלימה של המלחמה למרחב החיים שלהן, וזאת באופן הדוחק הצידה את המרחבים בהן פעלו בחיי היומיום 

החיים אליה נקלעו העובדות, שאף החריפה עם יציאתן לעבודה -חמה. פלישת המציאות מסכנתשל טרום המל

, השתלטה על כל מרחבי החיים והובילה את חלקן לתחושת מלחמת קיום. שרון מביאה תחושה החולים-ביתב

 זו בתיאור תגובותיה עם תחילת המלחמה:

תחילים ליפול טילים. עכשיו, הנפילות אני מהמקום הכי לא מוכן בעולם, בלי שום הכנה מוקדמת מ

היו ממש קרובות כי זה מוסך הרכבת. עשרה לתשע בבוקר ביום ראשון הראשון של המלחמה, 

עשר ביולי, ואני בטלפון ככה עם חברה מרמב"ם, וזה בשנייה קורה, זאת אומרת בשנייה -הששה

ס; והתחלתי לרוץ וככה מתחילה המלחמה. ואני זוכרת את עצמי שהשער נתקע ולא הצלחתי להיכנ

מתעוררת חרדה מאוד גבוהה וגם סצנריומים ]תסריטים[  -לחפש משהו. גם פיזיולוגי מיידי 

 (.12- 6הייתי מאוד מאוד בחרדה )שרון,  ומה עם בעלי ואיפה?  מחשבתיים: איפה הבת שלי?

סכנת חיים ונגיעה מהתיאור של שרון עולה תחושה של אדם במנוסה, הנלחם על חייו תוך הפתעה מוחלטת, 

מוחשית במוות. נראה, כי מצב המלחמה החל להכתיב את התנועה במרחב. שרון מתארת תיאור הדומה לחלום 

ניסיון לרוץ תוך קושי לפתוח את השער, מה שמגביר את תחושת חוסר השליטה שהיא חווה. ברגע בו  -בלהות 

ז היא מתפנה לחשוב על יקיריה. נראה, כי היא מוצאת מרחב פיזי מוגן ומעט מן הביטחון שב אליה, רק א

המרחב הפיזי  משפיע על המרחב הרגשי של  שרון; המרחב הרגשי נתון גם הוא למלחמת קיום והישרדות.  עוד 

 מוסיפה שרון על התחושות במרחב הרגשי ואומרת:

שרון, "אני הייתי גם פה וגם פה, הרגשתי איך אני לפעמים מנותקת, מרוחקת, מרוקנת, מבוהלת" )

201.) 

התחושה  אותה  מתארת שרון  מבטאת את התגובה לאיום הן על המרחב הפיזי והן על המרחב הרגשי. 

נראה, כי הסכנה וחוסר האונים הובילו אותה לתחושת ניתוק, ריחוק ואף ריקון. גם דנה מביאה את תחושת 

 ותה ברמב"ם:הביטחון במרחב  הפיזי  והשפעתו על הביטחון במרחב הרגשי שחשה בזמן שה

משהו במקום המפלצתי הזה נותן תחושת בטחון. לא יודעת להסביר את זה. כל זה היה החדר המוגן, 

המרחב המוגן, אנשים היו נכנסים הנה צורחים ורועדים ואני... אני הרגשתי נורא בטוחה כאן, ממש 

, ללכת הרגשתי בטוחה. מפה עד האוטו ומהאוטו עד הבית משהו אחר לגמרי, לצאת ממשמרת

לחניון מאחורה איפה שהים, לראות את המרחב הענק הזה בחושך, השחור הזה, שאתה יכול לראות 
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את הטיל בא אליך כל שנייה זה היה מפחיד. ברגע שיצאתי מהמבנה הפיזי פה פחדתי. אבל כל עוד 

 (.238- 233הייתי כאן היה בסדר )דנה, 

מרחב מוגן הן בהיבט הפיזי והן בהיבט הרגשי.  החולים סיפק עבורה-מתיאורה של דנה עולה, כי בית

לדבריה, בשונה מאחרים שחשו פחד וחרדה, היא עצמה חשה בטוחה לגמרי בתוך המרחב הפיזי של רמב"ם. 

רחבים מותקפים תחושת בטחון זו נעלמה ברגע שיצאה את פתח המבנה: השער, החניון, הרכב כל אלו היו מ

לה להתפנות לעבודתה ולעיסוקיה. שני, פשר ן הפיזי אותו חוותה דנה אהביטחו נראה, כי ומסוכנים לתחושתה.

 : החולים-ביתלעומתה, מביאה תחושה שונה לגמרי, אותה חשה בזמן ששהתה במרחב הפיזי של 

חולים לא ממוגן. ידענו שאנחנו -, ידענו שהביתמאוד מאוד לא בטוחה הרגשתיברמה  הפיזית,

ענו שאנחנו חשופים. וגם במרכז מידע, ככול שהתקדמו הימים חשופים ונפלו כאן מסביב טילים, יד

כך התחיל וויכוח, אם המקום שאמרו לנו לרדת אליו, שזה היה מין ארכיון, אם הוא באמת מקלט או 

שהוא לא מקלט. ככה פיזית הרגשנו לא, לא בטוח, אני הרגשתי לא בטוח, גם עבור עצמי וגם עבור  

ון, שמענו את הפיצוצים. ופשוט ידעתי שאם נופל פה טיל, אין החולים. אני זוכרת שעמדנו במי

 (51-57אפשרות להגנה לאנשים שבאו לקבל עזרה )שני,  

החולים יצרה תחושת איום ממשי על המרחב הפיזי -נראה, כי  השהות הממושכת במרחב לא ממוגן כבית

"אין הגנה" מעיד על הפגיעה  של שני. השימוש החוזר במילים "רמה פיזית", "פיזית הרגשנו לא בטוח",

. פגיעה זו בביטחון  מתבטאת י לו נדרש כל אדם בכדי לקיים חייוהאינטנסיבית שחוותה שני בביטחון  הבסיס

לתחושת שני, לספק לחולים. חוסר היכולת  החולים,-בעיסוק בביטחון האישי וכן בביטחון אותו אמור בית

החולים. -מסוימת לחוסר היכולת להגן פיסית על החולים בבית לספק ביטחון פיזי בסיסי לעובדות מקביל בדרך

 עוד מוסיפה שני ואומרת:

זה לתת בטחון פיזי לעובדות, לעובדים כולם, ואני מדברת על מרכז  ,אני חושבת ,מאוד חשובמה ש

המידע שלנו. אם היינו יודעות שיש לנו בטחון פיזי ולמטופלים בטחון פיזי, אני חושבת שזה היה 

 (305- 303)שני,  החולים היה פחות בטוח מהבית שלי מבחינה פיזית-מקל בתחושה. ביתמאוד 

מחבר את תחושת הביטחון במרחב  ,טחון פיזי לעובדותיקורא למתן בה החזק אותו מביאה שני,הקול 

ליכולת לספק ביטחון למטופלים. ההקלה בתחושה אליה  -הפיזי לתחושת הביטחון במרחב הרגשי ומתוך כך 

 החולים.  -ונת שני מתחדדת למול הבחירה להביא את הבית כמרחב בטוח יותר מאשר ביתמכו

עובדות שחוו  -החולים כמרחב בטוח, ולמולן -לסיכום, מהציטוטים עולה, כי ישנן עובדות שחוו את בית

לי ללא החולים כמרחב שאינו בטוח. בין אלה לבין אלה ישנן עובדות המדגישות את חוסר הביטחון הכל-את בית

 קשר למרחב בו שהו: 
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החולים היה מטווח, זה היה כל הזמן, גם בדרך, תמיד הייתי בסכנה, גם שבאתי הביתה -"גם בית

- 155הצהריים והערב התחילו להגיע לכיוון האזור שאני גרה" )שרון -הטילים התחילו להגיע. אחר

157). 

 ושני מוסיפה: 

יכולה לברוח הביתה, ואני לא יכולה לברוח לעבודה  "כי הרגשתי שאין שום דבר בטוח. לא, אני לא

 (.48- 46כי אין שום מקום בטוח. אני לא , את זה. אני אזכור לעד" )שני  

תחושת חוסר האונים אותה מביאות שני ושרון משולה לדרך ללא מוצא, אין לאן לפנות אין לאן ללכת.  

ואינה תלויה במרחב  רבה מקרים למרחב הרגשימשתייכת בהמציטוטים אלו ניתן להבין כי תחושת הביטחון 

הפיזי בה שוהים. עוצמת החוויה של חוסר המוצא, התחושה כי אין שום מקום שהוא בטוח דיו, מזכירה חוויה 

מתארת שני ככזו  טראומטית שבסיסה תחושת נטישה קשה והישארות בודד במרחב מסוכן, חוויה אותה 

 שתישאר ותיזכר לעד.

ה בפנינו את חשיבותם של המרחבים השונים בהם התקיימה חווית המציאות תימת המרחב מדגיש

המשותפת. בין מרחבים אלה ניתן לזהות את המרחבים הפיזיים השונים בהן שהו העובדות: בית, עבודה )מרחב 

( ומרחב הדרך שכלל את הנסיעות והניידות. בנוסף למרחבים הפיזיים ניתן לזהות את המרחבים החולים-בית

יים השונים אותם חוו העובדות במעבר בין מרחב תחושתי בטוח לבין מרחב תחושתי חשוף ומאיים. יחסי הרגש

הגומלין המתקיימים בין המרחבים עשויים לסמל את יחסי הגומלין המתקיימים בין חלקים שונים בתוך 

הערבוב והחדירה  בין העובדות עצמן: תנועה בין נאמנויות שונות, תחושות שונות, בטחון למול חוסר בטחון. 

-ביתהמרחבים, העולה מתיאורי העובדות נמצאת בהלימה עם המצב הכאוטי והמבולבל ששרר במדינה בכלל וב

 בפרט בתקופת המלחמה. החולים

מעיסוק בתימת המרחב בהקשר של חווית המציאות המשותפת שחוו העובדות, ניתן לזהות רצף שבקצהו 

חוו תחושת מרחב ברורה, יכולת להפריד בין המרחבים של עובדות שמציאות משותפת מעצימה האחד חווית 

מציאות משותפת מחלישה של בצידו השני של הרצף חווית  השונים, תחושת בטחון במרחב הפיזי והרגשי כאחד.

חוו תנועתיות מרובה בין המרחבים השונים, קושי לתחום ולהפריד ביניהם, ותחושת איום ברורה עובדות ש

 הפיזי והרגשי. וקובעה במרחב

 מימד הזמן  3.2

הזמן מהווה מסגרת כוללת להוויה ולקיום, נותן משמעות . עולמנו בדרכים רבותמימד הזמן מעצב את 

ניתן לזהות  שני אלמנטים מרכזיים ביניהם  זמןת המשותף לכלל בני האדם.  במימד הומספק טווח התייחסו

, ם שולט הזמן האובייקטיבי) תפיסת זמן אישי(. בחיי היומיו זמן "אובייקטיבי" )זמן שעון( וזמן "סובייקטיבי"

בעוד בזמנים של משבר, טראומה ומלחמה נראה כי הזמן הסובייקטיבי תופס פיקוד. מתוך הראיונות עולה 

פעמים רבות העיסוק  של העובדות הסוציאליות בשני מימדי הזמן במהלך המלחמה, נראה כי חווית הזמן עברה 
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תוך התמקדות ייסקר כאן מעותית בתקופה זו. מימד הזמן בחוויית העובדות הסוציאליות טרנספורמציה מש

)ג( תנועתיות בזמן: עבר, -ו בשלושה נושאים מרכזיים: )א( חווית הזמן במלחמה )ב( התמודדות על רצף הזמן,

 הווה, עתיד.

 חווית הזמן במלחמה 3.2.1

עם זאת, ניתן לזהות בה אלמנטים  פשוטים מחיי  .שאלה פילוסופית עמוקההיא שאלה כיצד נחווה הזמן ה

הזמנים נבנים זה על גבי זה בצורה . היומיום והמציאות של כל בן אנוש. חווית זמן זו מאופיינת לרוב  ברציפותה

עתיד. האדם חווה את עצמו בזמן הווה, נזכר בעצמו בזמן עבר ומדמיין את עצמו בזמן  ,הווה ,עבר – לינארית

 עתיד 

כי המלחמה שינתה את הדרך בה חוו את הזמן. תחושת , ן של העובדות הסוציאליות עולהמדבריה

 הרציפות והקביעות. המאפיינות את זמן היומיום, השתנו ואף נפגעו.  שרון מתארת:

אני לא  אטיבי זמן של בועה סגורה, מנותקת.אני מתפתה להגיד זמן דיסוצי,הזמן במלחמה זה זמן 

זה נראה לי כמו לפני שנים, שהייתי בנאדם אחר עולם  ,וכרת מתי זה היהיכולה אני אפילו לא ז

 (.212-214אחר, ריח אחר, צבע אחר לגמרי )שרון,  

, מעין זמנים מקבילים שלעולם לא ייפגשו: זמן עולה תחושת שבר בחוויית הזמן שרוןמתיאורה של 

מזמין אותנו להתייחס אל הנפרדות המלחמה וכל שאר חוויות הזמן בחייה. הביטוי "זמן דיסוציאטיבי" 

והשונות של הזמן במהלך המלחמה כפי שחוותה אותו שרון, זמן סגור ומנותק.  תחושתה של שרון כי אין היא 

כי מדובר בזמן בעל הוויה  ,את ההבנה תזוכרת מתי אירעה המלחמה, האם מדובר בעבר קרוב או רחוק, מחזק

בן אדם ון. חיזוק לסברה זו עולה מתוך בחירת המילים של שרון: שאינו מחובר לשאר חייה של שר ,משל עצמו

אחר, עולם אחר, ריח אחר, צבע אחר, כל אלה מרמזים על מציאות נפרדת ובה חוויה חושית נרחבת שונה 

מהמוכר עבור שרון. ניכר, כי  המלחמה נצרבה בזיכרון כיחידת זמן ייחודית בה החוקים הרגילים אינם עובדים 

 ו קיים, מה שעשוי להסביר את תחושתה  כאדם אחר בעולם אחר. והמוכר אינ

 :הילה מתארת את המלחמה ותחושותיה

"המלחמה חייבה אותך להתמודדות עשרים וארבע שעות עם הדברים, בהבדל מתורנות מיון או 

משהו  שאתה עובד אחרי שזה נגמר, זה לא עשרים וארבע שעות, שבעה ימים בשבוע, חודש. זה 

 (.177- 175זמן" )הילה, היה כל ה

בזמן המלחמה.  בחיי היומיום אנו מורגלים חוותה אותו בזמן בדבריה את חוסר הגבולות מביאה  הילה  

. רובנו קובעים את ותקופות שונות במהלך היממה בזמן המורכב מדקות, שעות וימים, היוצרים חוויה של זמן

כי ביכולתנו  ,ה קרה לפני שבוע". מתוך כך אנו חשיםפגש בעוד שעה", "זיהמציאות מתוך זמן מוכתב זה: "נ

"בערב תשקע השמש", "בשבת יהיה לי יום חופשי". תחושת האוניברסאליות בזמן  -לנבא חלק מהמציאות 

הילה מתארת את   גם יכולת הניבוי, מאפשרים חווית זמן מלאה.-כמו ,את אותו זמן השעון( )כולם חולקים
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חווית הזמן במלחמה הייתה של זמן היוצא , לדבריה. מן וכן ביכולת הניבוי שלוהפגיעה באוניברסאליות של הז

וגולש מגבולותיו, ללא יחידות זמן ברורות וללא יכולת ניבוי. לתחושתה,  בשונה מתורנויות מיון או כל עבודה 

ל "כ - העבודה במלחמה הייתה טוטאלית ,אמצע וסוף ידוע מראש ,שלהן התחלה ,החולים-שגרתית בבית

ניכר כי המציאות נוהלה ע"י חווית המלחמה . הזמן". הזמן כאילו נלקח מידיה של הילה ועבר לשליטה אחרת

 והטילים.

מערבת מושגים ותיאורים כמו: טוטאלי, זמן  ,תיאורי העובדותהעולה מ ,חווית הזמן הייחודית

וית הזמן במלחמה ושונותה דיסוציאטיבי, שונה, אחר, בועה. תיאורים אלה מצביעים על ייחודיותה של חו

 מחוויית זמן בימי שגרה. כעת נבחן את ההתמודדות העובדות על רצף הזמן.   

 התמודדות על רצף הזמן  3.2.2

ל מספר שלבים. השלב הכלהתמודדות עם המלחמה כמהלך המתיאוריהן של העובדות עולה תהליך 

דות עדיין לא מבינות לגמרי את המצב, העוב ,בשלב זה .הראשון מאופיין בתחושות הפתעה, הלם ובלבול

עסוקות בתחושותיהן ורגשותיהן  מול הסיטואציה. בשלב השני מתחילה להסתמן הבנה ראשונית של המצב 

ומתוך הבנה זו עולות תחושות פחד ואי ודאות. בשלב השלישי מתארות העובדות את ההתארגנות והניסיון 

 את תחושת השליטה. לייצב את המציאות ומתוך כך להחזיר ולו במעט

מציינות העובדות הלם ובלבול, היצרות קשב והפתעה מוחלטת, דנה  מביאה את הרגעים  בשלב הראשון

 הראשונים אותם זוכרת עם תחילת המלחמה. המילים בהן בוחרת דנה מדגישות תחושות אלו:  

 

להתקשר  ירדתי למטה והתחלתי י במחלקה, לא הבנו מה קרה ,מה שקרה זה שזה התחיל היית

והתאספנו ככה למטה ברחבה בלובי החדש כשמסביב טילים נופלים ואני זוכרת שפחדנו ללכת את 

המרחק לבניין האבן אני זוכרת ששירלי אומרת מה נחצה את הרחבה? סוריאליסטי לחלוטין )דנה,  

30-32 .) 

ילה  המפורשת בחירתה של דנה להשתמש בתיאורה במילים: "זה", "סוריאליסטי", ללא כל אזכור למ

 את הבלבול שחשה באותו רגע והקושי לקלוט מה באמת קורה.מדגישה מלחמה, 

האמת היא שאני זוכרת את ההתחלה של המלחמה בעיקר, אני זוכרת מה לבשתי, איפה עמדתי אני 

לא זוכרת אם קודם היו את הבומים  או קודם הייתה האזעקה. אני זוכרת שהתחילה האזעקה ממש 

 (8-10)הילה , . יים, זה היה סיטואציה מאוד מפתיעה ומפחידהרעדו לי הרגל

כרון אותו היא מתארת, היכן עמדה, מה לבשה, תחושותיה הגופניות כל אלה הזימתיאורה של הילה עולה 

מעידים על רגע טראומטי אותו חוותה עם פרוץ המלחמה.  רגע בו ייתכן וחשה איום ממשי על חייה. שני 

רונות מהרגעים הראשונים למלחמה. ניתן לראות, כי בשני המקרים העובדות זוכרות הציטוטים מביאים זיכ

פרטים  רבים על מיקומן ברגע הרלוונטי, עם מי היו באותו הרגע וכן תחושות ורגשות שחשו. זיכרון ברור זה 
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מעובד הן מתארות ומהווה ניגוד בולט בין  החלק המאורגן  וה אותהעומד במקביל לתחושת הבלבול וההלם 

בזיכרון  והחלק המבולבל והפחות מעובד. עם זאת, מביאות שתי העובדות כותרות לאירועים: "סוריאליסטי 

לחלוטין", "סיטואציה מפתיעה ומפחידה", ניכר שכותרות אלו ניתנו לאחר האירוע ומהוות הפירוש שנותנות 

 העובדות לחוויית הדקות הראשונות אותה חוו עם פרוץ המלחמה.

מביאה אותו מתארות העובדות מאופיין בפחד ותחושת אי ודאות לגבי העומד לקרות. דנה  נישלב השה

 תה זו הפעם הראשונה בה נתקלה באיום ממשי על חייה. יהי ,לדבריה .בתיאוריה  את אלמנט הפחד

היה בעצם הפעם  ה( ואי ודאות, פחד ואי ודאות. זה"הדבר הראשון שעולה לי בראש זה פחד )שתיק

 (.11- 10ה להיתקל באיום ממשי על החיים" )דנה , הראשונ

מביאה דנה תחושות חזקות של פחד ואי  ,את הדקות הראשונותשאפיינו  ,לאחר ההלם והבלבול הראשוני 

כנמצאת בסכנה  -תופסת את הסיטואציה כמאיימת על החיים,  ואת עצמה היא ודאות. מדבריה עולה, כי 

מהמציאות היומיומית המוכרת של שגרת החיים והעבודה וההיזרקות גדולה, ממשית ומיידית. המעבר החד 

 לתוך מצב מלחמה,  משתלטת על כל ישותה של דנה ומעמתת אותה לראשונה עם תחושה קשה של פחד מוות.

ים אצל העובדות את תחושת אי חון לזמן של חירום ומלחמה מעצהמעבר מזמן של שגרה המאופיין בתחושת בט

יל תחושה זו לחוסר יכולת לצפות את העומד לקרות בדקה הבאה, אובדן שליטה על הזמן הודאות. ניתן להמש

 ומשמעותו.

גם שני מביאה בתיאורה את ייחודיותה ושונותה של המלחמה בתוך מגוון החוויות העומדות בפני עובדת 

 :חולים-ביתסוציאלית ב

ועבדתי. וראיתי דברים מאוד מאוד , פיגועיםבהייתי  , וחוויתי,והייתי...חולים-ביתשנה ב  14"אני 

-27קשים, בשנים שעבדתי כאן. אבל אווירה כל כך מפחידה כמו במלחמה הזאת לא הייתה" )שני , 

29.) 

 הוא רוע שאין שני לו בתחושת הפחד אותואיכ  התחושה העולה מתיאורה של שני מציגה את המלחמה

 למרותהפחד הנחווה, נה מדגישות את עוצמת ני ושל דמייצר. תחושת הראשוניות המשותפת בחוויות של ש

 לטראומות ואסונות רבים. וחשיפתןחולים, ה-ביתשנות עבודה מרובות ב

 במקביל לתחושת הפחד מתארות העובדות את אי הוודאות  ששררה בשעות ובימים הראשונים למלחמה:

ברור בכלל מה  כך לא-כך  לא צפוי, כל-כל ,כך כאוטי-"אבל בהתחלה כשזה רק התחיל זה היה כל

 (12-13הולך להיות" )גלית, 

 12איך אני אעבוד  -"מה שמאוד שלט זה גם אי ודאות. זה מאוד מתחבר להכל אפילו בעבודה 

שעות? חזרתי עכשיו הביתה, אולי בעוד חצי שעה עוד פעם? כל האי ודאות הזאת  4שעות,  8שעות, 

  (21-26של מה יהיה" )רותם, 
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היה ומי ישמור על הילדים ואם אני הולכת לעבודה או לא? מאיזה שעה "ואתה לא יודע מה מחר י

 (.16-17עד איזו שעה" )דנה, 

אך צופנת בחובה תכנים המתאימים לנקודת הזמן של ימים  ,תחושה זו מקבילה לבלבול של הדקות הראשונות 

ן ולנבא מה עומד מספר בתוך חווית המלחמה.  אי הוודאות באה לידי ביטוי בתחושת חוסר היכולת להבי

 .בעבודהלעבוד וכן מי ימלא את תפקידן בבית בזמן שהן יידרשו לקרות, אי ודאות בנוגע לדרך בה העובדות 

ביניהם ההיבט האישי, ההיבט הזוגי, ההיבט המשפחתי  ,באה לביטוי בכמה היבטים  תחושת אי הודאות

 ם.וההיבט המקצועי, כל זאת כמוטיב מרכזי של ימי המלחמה הראשוני

 -רוני מביאה היבט נוסף  ובו באה לידי ביטוי תחושת התלישות והשבירות המתלווה  לתחושת אי

מביאות את העובדת למחשבה, כי אינה יודעת לאן היא הולכת ומה יעלה אלו דאות. תלישות ושבירות והו

 בגורלה בסוף היום, מעין דרך שלא ברור מה עומד בסופה.

ודאות מה הולך להיות, תחושה כזו ש... כל רגע יכול ון חוסר "זאת הייתה חוויה מוזרה של מי

  (.14-15)רוני,   לקרות משהו בכל מקום. אתה יוצא בבוקר ואין לך מושג מה הולך להתפתח"

רוני ולשאר העובדות הסוציאליות בשעה שבחרו לצאת ציטוט זה מדגיש את ההתמודדות המורכבת שזומנה ל

שהשליטה במימד הזמן  אבדה: בכל רגע עלול להתרחש  ,תחושהות  יוצרת הוודא-אילעבודה בזמן המלחמה. 

עובדות. מכלול הרציפויות ה לה תחושה של סחרור כללי אותו חוותדאות העולה מהתיאורים מעואי הואסון. 

נשברו באחת. העובדת לא יכלה  ,יחסית ,המאפיינות את חיי היומיום שלנו ומאפשרות לנו תפקוד בטוח וצפוי

איך תתפתח המלחמה? אילו איומים ופגיעות תסבול? כיצד תעבוד? עם מי תשהה משפחתה בזמן שהיא  לצפות

תצא לעבודה. הרצף המשפחתי, התעסוקתי והאישי היו כולם בסכנה. קטיעה ואיום זה על מגוון רציפויות היא 

 המעלה ומגבירה את תחושת חוסר הודאות וחסר האונים אותן חוו העובדות.

בשלב זה ישנה תובנה ראשונית כי הייתה פגיעה וכי המצב שונה  ,מאופיין בהתארגנות השלב שלישי

חשיבה התחילו מתארות שלב זה כמרובה עשייה והתארגנות, שלב בו  . הן הורגלוהעובדות מהשגרה אליה 

 :וניסיון להתאים את התפקוד לצרכים המשתנים. דנה מתארת זאת ,ותכנון )מה שלא היה בשלבים הקודמים(

ביחד ולגרום לזה  הכלכך עם העבודה, לקמבן את -"היערכות וההתארגנות קודם כל עם המשפחה ואחר

 (.13-15אנשים שמתפרקים סביבך ואתה צריך להמשיך לתפקד" )דנה, לעבוד, כש

תווך המבקש לשאת את מלוא המשקל עליו, תוך לקיחת המצטיירת מציטוט זה, היא כעמוד  דמותה של דנה, 

ללת על התפקוד המשפחתי והתפקוד בעבודה. כל זאת בזמן שאחרים מתפרקים מסביב והיא, אחריות כו

לתחושתה, צריכה וחייבת להמשיך ולתפקד. בשלב זה אנו נתקלים לראשונה בהתחלה של חשיבה מאורגנת, 

פי הזמן כ מימדתכנון וארגון, דנה מבקשת לארגן את הכאוס השורר סביבה ו"לקמבן את הכל יחד" לדבריה. 

, מארגן את סדר העדיפויות עבורה בזמן המלחמה. ביטויי הזמן "קודם כל", לידי ביטוי בדבריה של דנה  שבא



 35 

של דנה ותואמים את תכני השלב השלישי המאופיין על מימד הזמן  בחווייתה  גם הם  "אחר כך", מלמדים

 בהתארגנות.

 את המעבר לשלב השלישי: גם כן  מתארת סיגל

.  הייתי אצל חברה שלי כמה ימים כדי ו שהגעתי לחמותי בהתחלהפליטים כמ גם לא הגענו כמו

שאנחנו ברחנו ביום חמישי, אחרי  יה לי הכי טוב, היה לי זמן לחשוב.להתארגן, וחשבתי מה יה

שנפל בסטלה מאריס, לחמותי. זה היה לקחת דברים ולברוח ופה זה היה מתוך מחשבה, מי ישמור 

 (86-89)סיגל  .ה יותר מאורגן על הבת שלי. זה היה הרב

דעיכת  , שבמהלכו החלה להתארגן, לאחר"(ברחנו ביום חמישירצף של זמן כרונולוגי )"סיגל מתארת 

בשלב זה היא החלה להפעיל שיקול דעת וחשיבה, החליטה היכן עדיף  , לדבריה. הבלבול וההלם הראשוני

בניגוד לתיאורים הקודמים, שנעדרו אזכורי זמן  ת. ולא של הישרדות ראשוני לשהות ופעלה ממניעים של בחירה

 פרוץ המלחמה. נות שסיגל הצליחה לגבש בחייה זמן מה לאחראת ההתארג נולוגי, התיאור הנוכחי מבטאכרו

בשלב זה מתארת רותם את ההתלבטות והמחשבה, האם אנחנו במקום ממוגן? האם נוכל להגיב במהירות 

 בשעת הצורך? 

חדר פנימי ולא חדר אטום  השהבית הזה ממש לא ממוגן, בבית שלנו לא היהחלטנו בשלב מסוים 

ולא ממ"ד ולא שום דבר אז בלחץ של בעלי שהיה קצת יותר היסטרי ממני עברנו  לבית של אמא 

 (.30-33שלי שיש בו מקלט ואין בעיה להגן על עצמך די מהר, פחות או יותר. )רותם , 

בכדי שיוכלו הן  ,עבור משפחתן, יחסית, דות לייצר מרחב בטוחנראה, כי בשלב ההתארגנות ניסו העוב

לצאת לעבודה בתחושה כי המשפחה בטוחה. תחושת הביטחון הבסיסי  הכרחית עבור העובדות שבשלב זה 

 התפנו לחשוב ולשקול היכן בטוח ונכון עבורן לשהות.

ובדות להשיג שליטה, ולו . לאחר חווית חוסר האונים מבקשות העמעבר לשגרת חירוםכלל  שלב רביעיה

ובחיפוש אחר האיזון המחודש )הומאוסטזיס(  הקטנה ביותר, במצבן. שלב זה מאופיין בניסיונות להשבת שגרה

 בו יוכלו להתקיים. דנה מביאה את תחושתה במעבר לשלב שגרת החירום:

    כבר שגרת חירום,  "ואחרי השבוע השני כבר באיזה שהוא מקום, בחצי השני זו הייתה שגרה,

ידעתי לצפות את הדברים מתי תהיה אזעקה, ארגנתי את השעות בצורה כזאת שתתאים לאימהות, 

 (.20-22, נכנסנו לאיזושהי רוטינה" )דנה, בעליאמא שלי ואמא של 

מחדש בצורה שתאפשר לה ומתי, אפשרה לדנה להתארגן התחושה כי יודעים למה לצפות, מה עשוי לקרות 

. היא חוזרת ומדברת במונחים של זמן כרונולוגיו בשלב השלישי, גל, שדבריה הובאכמו סי. לשוב לתפקוד

המעבר ממצב של חוסר אונים למצב של עשייה והתמודדות הגן על העובדות ואפשר להן לחוש אי של ודאות 

ה על בתוך אי הודאות. תחושה זו אפשרה לדנה מרחב בסיסי של בטחון בו יכלה לנוע ולחוש כי יש לה מעט שליט
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תוך תחושה כי היקרים לה מוגנים   ,כי התארגנות זו אפשרה לה להתפנות יותר לעבודתה, חייה. נראה

 ומאורגנים.

 :החירוםמתארת את התחושה השונה בשלב שגרת  סיגל

"פשוט התרגלנו זה הכל, התרגלנו, אני הגבתי אותו הדבר כמו שכולם הגיבו, זה היה כבר לקראת 

גיע לשם פשוט התרגלנו. אני כבר ידעתי מה לעשות, איפה לשבת, סוף המלחמה שזה באמת ה

 (.276-278ידעתי מה לעשות" ) סיגל, 

מה עליה לעשות וכיצד לנהוג. ידיעה זו נטלה ממנה את חווית חוסר האונים  היא יודעת כי  חשה סיגל 

ום עליה מדברות כי שגרת החיר ,ינה את השלב הראשון והשני ואפשרה לה  לתפקד ולהתמודד. ניכרשאפי

העובדות אפשרה להן להרחיב במעט את החוויה הבסיסית ולהתרחק קצת מתחושת הבהילות וההישרדות 

 שאפיינו את תחילת המלחמה.

 :גלית מתארת את המעבר לשגרת החירום

"אח"כ זה נכנס לאיזושהי שגרה, ופחות שאלות וזה היה מסוג הדברים שעושים, שקמים בבוקר 

 (10-12" )גלית, ואז אני חוזרת הביתה , לכמה שעות נכנסת לאוטו ואני באה  לכאןואני יודעת שאני 

אני ", "דברים שעושים": את המעבר ממצב של חוסר ודאות למצב של שגרה, בחירת המילים גלית מדגישה

מדמות את שגרת אלו בחירה. פעולות על מרמזות על השבת שליטה ואף  ",ני חוזרת הביתה"א , "יודעת

נה את מקומו ה לשגרה יומית בעת רגיעה. הסדר מושב אל כנו והכאוס ששלט בשלבים הראשונים מפהמלחמ

 .לזמן מודע וברור

כי התנועתיות בזמן מייצרת שלבים ברורים יחסית בחווייתן של העובדות את המלחמה ואת  ,נראה

 כעת נבחןיות משלו. אך לכל אחד מהם ייחוד ,המציאות המשותפת. ארבעת השלבים שונים במשכם ועוצמתם

 עבר, הווה ועתיד. - את התנועתיות על רצף הזמן

 עבר , הווה ועתיד  –תנועתיות בזמן  3.2.3

 תנועה לעבר 3.2.3.1

 , או אחיות לפצועי מלחמה אחיות שכולות שהינן עובדות אחדותהחזירו החולים  -המלחמה והעבודה בבית

ה אותה המלחמה לפציעתו של אחיה בלבנון לפני כעשר אחורנית בזמן, אל עברן. דנה מתארת כיצד החזיר

 :שנים

"אני הייתי במקום הזה כבר עם אחי השני, אחי השני נפצע בלבנון לפני עשר שנים ואמרתי, אני זוכרת 

  (.65-66שלא יכול להיות שזה קורה לי עוד פעם"  )דנה,  ,שאמרתי

המתרחשים בהווה , כאילו הדברים מובלטת וו-ז'ה-תחושת הדה בתיאורה של דנה זמן העבר חודר להווה. 

. דנה מדגישה את הקושי לעכל את החזרתיות בזמנים ובהתרחשות. התנועתיות עברהאירועי חוזרים על 
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 משליכה על תפיסתה של דנה את המציאות העכשווית וייתכן שאף גוזרת מחשבות, ,בזמנים, בין העבר להווה

 הנוכחית. למלחמה -רגשות והתנהגויות מפציעת אחיה 

כי המלחמה החזירה אותה לשכול על שני אחיה שנהרגו במסגרת החוויה, הילה מביאה גם היא את 

היוותה טריגר  ,של פצועי מלחמהאלו בעיקר  ,שכללה חשיפה למראות קשים ,החולים - צבאית. העבודה בבית

 להחזרת הזיכרון  מאירועים טראומטיים שאירעו בעבר.

תה עמוסה והייתה לי קשה כי זה הפגיש אותי עם חוויות עבר שלי היי החולים-ביתהעבודה ב

שחשבתי שהם כבר מעובדות וש... שהתמודדתי איתם. ובעצם המלחמה תפסה אותי לא מוכנה גם 

ד נהרג מפגז צה"ל ואחד נהרג בצבא.  שאח ,במצב הרגשי והתמודדות עם אסונות, שני אחים שלי

אני מניחה שזה  .לו טילים  ואנשים נפגעו מטילים ונהרגומאוד החזיר אותי, גם המלחמה בגלל שנפ

וגם המון המון חיילים שהגיעו וזה  .החזיר אותי לחוויה הראשונה שלי של אח שלי שנהרג מטיל

זה היה לי עמוס אישית רגשית וגם העומס שהיה המון  .חיבר אותי לאח השני שלי שנהרג בצבא

י שזה יותר מדי בשבילי שאני לא מצליחה למצוא את המון פצועים לא הפסיק במסות כאלה  הרגשת

 (14-20הכוחות של גם להתמודד עם האסונות האישיים שלי )הילה, 

 ,מלחמה-עומס רגשי כבד עולה מדבריה של הילה, בהם היא נעה הלוך וחזור על ציר הזמן בין הכאן ועכשיו

עובדו, מביאה את הילה לתחושה עזה של ר כבאובדן אחיה. החזרה לעבר, אל חוויות שנדמה כי  - שם ואז לבין

מתארת את השפעת החזרה בזמן היא . העכשווית חוסר מוכנות רגשית וקושי להתמודד עם דרישות המציאות

כי  ,כי חשה נטולת כוחות מול ההתמודדות שנדרשה ממנה. נראה ,על התמודדותה עם המלחמה ומציינת

את חווית ההווה בה וכן  ,עקבותיה איבדה את שני אחיהב ,התמודדות זו צפנה בחובה הן את חווית העבר

 נמצאת היא עצמה בסכנה, חשופה להרס, פציעה ואובדן.

גם ליאת, אחות שכולה ממלחמת לבנון, מתארת כיצד החזירה אותה העבודה במלחמה אחורנית בזמן 

 למות אחיה:

. בהתחלה נורא קשה כשאנשים צועקים ובוכים את הכאב שלהם אולי זה קצת מזכיר את הכאב שלי

לי, אפילו עולות לי דמעות יחד איתם וזה בסדר, אני אין לי בעיה עם הדמעות שעולות לי יחד עם 

האנשים והכאב שלהם.. אני שכלתי את אח שלי במלחמת שלום הגליל ובהחלט שאני מסתכלת על 

 (.78-82ההורים, על האחים, אני מקבילה את זה קצת, בהחלט. )ליאת, 

ברו מעל עשרים שנה מאז אבדה את אחיה, מתארת את השותפות בכאב בינה לבין המשפחות ליאת , שע

בהן טיפלה. המפגש עם ההורים השכולים והאחים השכולים ברגעים הראשונים שלאחר האסון מניעים את 

 ליאת בזמן אל הרגע הפרטי שלה ואל הכאב הגדול שבו. 
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כי הזיכרון חד ומלא עוצמה בעת החשיפה אליו. החיבור  ניכרומתיאורי העובדות, העבר עודנו חי ובועט, 

המתקיים בין עברן של העובדות לבין המלחמה מייצר הכפלה של משמעות המלחמה וחוויית המציאות 

 העובדות. , העולה מתיאורימכאן נעבור לתנועה בהווה .ןהמשותפת עבור

 הווהתנועה ב 3.2.3.2

חודשים מספר בעת הראיון,  ,השלב בו הן נמצאות כיום העובדות ממעטות לדבר על ההווה, על מרבית

בתחושותיהן כלפי   יםלאחר סיום המלחמה. המקרים הבודדים בהן בוחרות העובדות בדיבור בזמן הווה קשור

ומציינת את השינוי העמוק  החולים-ביתהחולים מאז המלחמה. סיגל מתארת את תחושתה כיום כלפי -בית

 שחל בה מאז המלחמה: 

היום אני עובדת ארבעה ימים וגם ארבעה  .לפה זה פשוט סיוט. אני תמיד עבדתי חמישה ימים להגיע

ימים קשה לי להגיע, חמישה ימים מתוך בחירה , הייתי פשוט מוסיפה יום. היום אני אפילו לא 

יכולה לדמיין להוסיף  שעה, לא לדבר עוד יום... אני תמיד נתתי את עצמי למקום והיום אני רוצה 

חת את הדברים שמתאימים לי, כי אין ספק שבאמת מאז המלחמה השתנתה כל התחושה שלי לק

לגבי המקום הזה, זה היה המקום הכי חשוב בשבילי והבנתי שזה ממש לא, אני רוצה להיות עם הבעל 

 (. 341-348שלי והבת שלי ובריאות הנפש שלי )סיגל, 

 –לתחושותיה כלפי העבודה בהווה וחשוב מזה סיגל מתארת כיצד המלחמה בעבר הקרוב, משמשת כרקע 

, ממעטת החולים-ביתכיום, בשונה מבעבר, חשה  סיגל פחות ופחות  מחוברת למעצבת את חווייתה בעבודה. 

. תחושת הריחוק והדחייה אותה חשה החולים-ביתלשהות בו ומציינת את השינוי בסדרי העדיפויות בין הבית ו

  ל ומתקיימת רק מאז נחשפה למלחמה.חדשה עבור סיג החולים-ביתכלפי 

נושא נוסף אותו מתארות העובדות  בזמן הווה הינו השפעות העבודה במלחמה על חייהן כיום. סיגל 

 .שרויה עד היום בעת שנוסעת בדרכיםהיא מתארת את הפחד והעוררות בו 

סעת דרך , זה היה בשביל לא לעבור דרך המפרץ. עד היום שאני נודרך אילת  "התחלתי לנסוע

 (.230-232המפרץ, לא תמיד אבל לפעמים, אני מרגישה שאני מסתכלת למעלה" )סיגל, 

תיאורה של סיגל את נסיעותיה במהלך המלחמה ובחירתה בביטוי "דרך אילת" )מציין בחירה בדרך ארוכה 

בים התחושה העולה מן הציטוט כאילו הזמנים מתערבביותר ( מדגישה את הקושי הרב שחוותה במהלכן. 

והעבר גולש אל תוך הווה, הפחד של אז הוא הפחד של היום, הבחירות שבחרה אז הן הבחירות שבוחרת היום. 

 , ומכבידה עליה בשגרת היומיום.בהווהנוכחת עדיין עבור סיגל, המלחמה 

 :ושבה לחייה ,מאחור ,זיכרון המלחמה -הווה כשמציינת כיצד השאירה את העברההילה מביאה את 

ה הסתיימה אני מאוד שמחתי לשים את הכל בצד ולהמשיך, זה מה שעשיתי בלי שהמלחמכ" 

 (.197-198להסתכל אחורה, מאז זה מונח בצד ואני ממשיכה... " )הילה, 
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הזמן מייצג מימד אחר בתפיסתה של הילה את המלחמה. ההרחקה בזמנים ובגופים מאפשרת תחימה של  

חלוקת הזמנים בין העבר להווה הנוכח, הפעיל המתמודד. היה ונגמר, מול ההווה  -המלחמה בזמן עבר 

זה. בעוד    -בגוף שלישי נסתרמתואר  -'; 'הכל  בצד' אחורה'העבר מבוטא במילים . מתבטאת בבחירת המילים

 , בגוף ראשון נוכח. 'אני ממשיכה', 'עשיתי'ההווה מבוטא במילים 

, 'עכשיו', 'אז ', 'שם' ושם.  בשימוש במילים: עבר והווה, כאן - טל מתארת את החיבור העז בין הזמנים

ניכר כי מתקיים קשר ישיר בין הזמנים עד כי ניתן לחשוב כי זהו זמן שאינו קטוע  -' מתחברת בחזרה'עולה', '

 וכי המלחמה מתמשכת גם היום. 

לא צריך הרבה בשביל להחזיר אותי לסיטואציות של שם, אני לא צריכה לחפור עמוק בנפש בשביל 

שעל  מצוא ולהרגיש את ההרגשה את התחושות את הכעס ואת העצב והבכי זה עולה וצף בשנייה,ל

דברים אחרים אני לא יכולה להגיד את זה, לא יכולה להגיד את זה. זה משהו שעוד לא מעובד עד 

הסוף, זה קטע שהוא עכשיו אני בשנייה מתחברת בחזרה למה שהיה וחשה את הרגשות האלה זה 

 (230-233רגיש מאוד כל התחושות. )טל,  ,ה עוד רגישמראה לי שז

את  –במלחמה, בציינה את החיבור המהיר ובעקבותיו  רגשותיהאת שחזור  טלבהיבט הרגשי מביאה 

הוא הגורם לערבוב בזמנים ולתחושה כי היא נעה  ,כה חי וממשי השלדברי ,עליית הרגשות. הזיכרון התחושתי

 בין העבר להווה.

מעורר תחושות קשות עבור העובדות. החיבור החזק המתקיים בין  , הנוכח והמציאותי,נראה כי ההווה

ההווה לעבר, תוך התבססות זה על זה, מייצר הווה רווי מחשבות ותחושות הקשורות בחוויית המלחמה 

, מהווה טריגר קבוע בהווה החולים-ביתוהמציאות המשותפת שאירעה בעבר. הישארותן של העובדות במרחב 

 יזכרות בתכנים מהעבר. כעת נבחן את התנועה המתקיימת לעתיד עבור העובדות.לה

 עתידתנועה ל 3.2.3.3

מצטיירת כמהוססת אצל העובדות. עיקר העיסוק בזמן עתיד קשור בהשפעות העבר על הנגיעה בעתיד 

ניכרת תחושת העתיד: פחד מהמלחמה הבאה, קושי לתכנן את העתיד, פגיעה בביטחון בעתיד. בציטוטה של שני 

תחושת השבר  מנוגדת לתחושת הרציפות ה. לבין  העתיד שאחרי ,המלחמה-השייך לזמן טרום ,השבר בין העבר

כי כפי שאינה בטוחה כעת בהווה אין היא בטוחה בעתיד ובזכותה  ,שני מציינת. בהכללת ההווה והעתיד יחדיו

 לתכנן ולשאוף אליו.

ת המראות וחווה את התחושות, יש תחושת שבר ששום ולמי שעבד  וראה  פה את הדברים וראה א

דבר לא, שום דבר לא בטוח יותר. קשה לתכנן. אני מוצאת את עצמי לא מתכננת שום דבר מעבר 

 קודם נעבור את מחר ואז נראה. 'מי יודע?' ,למחר, שום דבר אני לא מתכננת בגדול. כי אני אומרת

 (.332-336מין משהו הישרדותי שנשאר )שני,  
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לאלמנט  שנימתורגמת אצל שהמלחמה עלולה לפרוץ שוב בעתיד, אפילו מחר, תחושת האיום המתמיד 

וות את רציפות הזמן והתנועתיות ממנה לח מכוון אותה לבטוח בהווה ומונעה, מהמלחמהנותר  שהישרדותי 

בועת זמן סגורה בה האדם נותר לכוד בתוך  ,על חוויה טראומטיתתחושת השבר עשויה לרמז . כלפי העתיד ושל

 ואינו מסוגל להמשיך את חייו.

שרון מביאה בדבריה את העיסוק בעתיד מתוך פריזמת העבר. ניכר כי חווית המלחמה משמעותית וכואבת 

 .עבור שרון והחשיבה על העתיד לבוא נשען על כאב זה

כל  "אני מפחדת שזה יקרה עוד פעם. זה כמו דקירה שכואבת ואתה כבר מפחד שזה יקרה שוב.

 (. 395-396הזמן מתי תגיע עוד פעם " )שרון,  

אך מכוון כולו לעתיד. נראה כי המחשבות והעיסוק המרובה בעתיד מעצב  ,הפחד מהפעם הבאה מתקיים בהווה

 את ההווה של שרון  ואף מפריע לה בחיי היומיום שלה. 

 דנה מתארת:

ם ואני מנסה לעשות איזה תרגיל יותר ויותר מדברים עכשיו על זה שהולכת להיות מלחמה עוד פע

מנטאלי עם עצמי ולדמיין כזה דבר קורה ואני לא מאמינה שאני אגיע לכאן עוד פעם.... אני לא 

בטוחה שזה יעבוד בשבילי בפעם הבאה אפילו לא הנאמנות שלי והאחריות שלי והמחויבות שלי 

 (.253-254כלפי המקום )דנה 

בעתיד תוך דיאלוג פנימי עם  שעלולה לפרוץ מלחמה הבאה דנה מביאה את המחשבות על העתיד ועל ה

עצמה על עצם האפשרות והרצון שלה לחזור שוב על חווית המלחמה.  היא עורכת מעין תרגיל בדמיון מודרך 

 ומזמינה את חווית המלחמה לתוך מחשבתה תוך בדיקת התחושות הפנימיות שלה למול החוויה. 

מחשבותיה על אפשרות של מלחמה שעשויה ביחס לת יותר תוך בירור מביאה עמדה נחרצ ,לעומתה ,רותם  

 לקרות בעתיד.

"אני יודעת להבא שאם שוב תהיה מלחמה אני לא בטוחה שאני ארצה לעבור את זה שוב, אני לא 

חושבת שזה בריא לבנאדם להיות בסיטואציה כזאת אני לא מבינה למה אני צריכה לעשות את זה 

 (.230-233לעצמי שוב" )רותם, 

מלחמה נוספת אין היא מעוניינת להשתתף בעבודה במסגרת  במקרה של תחושתה הברורה של רותם כי  

מעלה את שאלת הקשר בין ההווה לעתיד. כיצד משפיעה תחושה זו על יכולתה של רותם להמשיך  ,החולים-בית

ו היא נחשפת כבר בהווה על , כיצד משפיע העומס הרגשי אליהחולים-ביתולהיות עובדת סוציאלית בתוך מרחב 

 תחושת הביטחון שלה ועל בריאותה הנפשית. 

מציאות משותפת ולאחריה,  בחוויית ,משמעותו עבור העובדות במהלך המלחמהבהעוסקת בזמן ו ,תימה זו

חיי היומיום, אינה מותאמת בשגרת  מציירת תמונת זמנים מרתקת. תפיסת הזמן ומשמעותו, כפי שמתקיימת 
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כי המלחמה וחווית המציאות המשותפת  ,מתיאורי העובדות הסוציאליות. נראה תמצטיירהן למשמעות הזמ

 המשפיעה על התנועה לעבר, להווה ולעתיד בזמן כפי שמצטיירת בתיאורי העובדות., חווית זמן ייחודיתייצרו 

צהו מעיסוק בתימת הזמן בהקשר של חווית המציאות המשותפת שחוו העובדות, ניתן לזהות רצף שבק

האחד חווית מציאות משותפת מעצימה של עובדות שחוו תחושת זמן ברורה וקוהרנטית, יכולת אבחנה בין 

חווית זמן סגורה ותחומה ללא זליגת תכנים גם -כמוהזמנים השונים )מה שייך לעבר? מה להווה? מה לעתיד?(, 

של עובדות שחוו זמן  בצידו השני של הרצף חווית מציאות משותפת מחלישה מהעבר ומהווה לעתיד.

דיסוציאטיבי, חווית זמן כאוטית ומבולבלת, ריבוי תנועות בלתי נשלטות לזמן וחווית מלחמה כזמן פתוח שאינו 

 מסתיים גם כשהמלחמה עצמה תמה.

 אחרים משמעותיים  3.3

העובדות מרבות לשלב בתיאוריהן אחרים משמעותיים עימם חלקו את חווית המלחמה. בין אחרים 

תיים אלה ניתן לזהות מטופלים אותם פגשו העובדות במהלך עבודתן, קולגות מצוות השירות הסוציאלי, משמעו

בני משפחה, מעגל חברתי ואף הקהילה והסביבה בה הן חיות. האחרים המשמעותיים מובאים כמרובי פנים 

על מהלכה עבור  בנו את המציאות והשפיעויכי אחרים משמעותיים אלו ה ,נראה. ותפקידים עבור העובדות

ומשתמע  ,סמוי – וחלק ,הבניית מציאות גלוי וברור בתיאורי העובדותחלק מהעובדות בתקופת המלחמה. 

אחרים ( 1: )מפירושי תיאוריהן בלבד. בתימה זו אסקור שני היבטים הקשורים באחרים משמעותיים

 ם על תפיסת העצמי.אחרים משמעותיים כמשפיעי (2)-ו  ,משמעותיים כמשפיעים על תפיסת המלחמה

 האת המלחמ דתהשפעת אחרים משמעותיים על תפיסת העוב 3.3.1

העובדות  - בתוכהו מדינת ישראלתה חוויה מטלטלת עבור רוב אוכלוסיית ווחווית המלחמה הי

פעמים רבות אחרים  להביאבוחרות העובדות , . בתארן את חווית המלחמהשהשתתפו במחקר הסוציאליות

מביאה  את הרגע שהיה עבורה הקשה  נגהשהשפיעו רבות על חוויה זו.  ,הו במהלכהש משמעותיים עימם

 ברגע זה מצאה את עצמה לראשונה לבד. .והמשמעותי ביותר במהלך המלחמה

, ובמקרה רהרגע היחיד שאני זוכרת כרגע ממש קשה היה בנפילות שהיו אז ביום שישי שהיה בהד

יודעת, יום שישי הם הלכו לסידורים שלהם והייתה הייתי לבד בבית וכל השכנים לא היו, את 

אזעקה.  ירדתי ככה למקלט על ארבע ומצאתי את עצמי לבד במקלט. והיו נפילות ומצאתי את עצמי 

 70-74  כועסת, ממש כועסת עליהם שהם השאירו אותי לבד, איך הם יכלו לעשות כזה דבר?... )נגה

) 

 כי  "נטישת" השכנים הציבה מולה  ,נראה נגה.וותה מהתיאור עולה תחושה קשה של נטישה אותה ח

, לדבריה נגה,מה שהביא את  ,תחושה קשה של להיות לבד במלחמה. חווית הבדידות מתוארת באופן חד וכואב

לחוש רגשות כעס קשים כלפי השכנים שהשאירו אותה לבד. ההקבלה בין החוויות שחוותה עם היעדרם של 

 .נגהעל חווית המלחמה האישית של  השפיעה ,ת הבדידות במלחמההאחרים המשמעותיים למול חווי



 42 

אנושית בתוך ה מתייחס לסביב גלית להלן, כפי שהוא בא לידי ביטוי בציטוטה של  , האחר המשמעותי

 .החולים-ביתמרחב 

היו גם אזעקות שתפסו אותי עם המון אנשים ליד. זה גם נותן איזה תחושה שאני עומדת פה ככה 

 זה נתן תחושה איזושהי של מוגנות. ים, ומה פתאום, עכשיו לכולנו יקרה משהו?עם המון אנש

למרות שכל הזמן היה גם את הקול שהסתכל על הדברים וראה שאני פה בלי מרחב מוגן, בלי מקלט 

אבל מה ח. והיה ככה קצת התנגשות ביניהם. ,בלי הגנה אמיתית במקום שהוא באמת באמת מטוו

ים של הביחד היו הרבה יותר קלים. לבד זה היה יותר מקום להסתכל על הרגע -שעשה את ההבדל 

 (50-55הדברים בצורה קצת יותר מציאותית. )גלית 

כשהייתה יחד. שונה מחוויית המלחמה אותה חוותה  ,שהייתה לבדגלית כחווית המלחמה אותה חוותה 

דקות מסוכנות בהן הייתה  ,גים: מחדכי הדקות אותן חוותה כמסוכנות עבורה התחלקו לשני סו ,מדבריה עולה

כי  ,לחושלגלית אפשרו עם אנשים אחרים ביחד  םרגעי ,כךדקות מסוכנות בהן הייתה בתוך המון.  ,לבד ומאידך

למרות  קולו של ההיגיון  ,זאת .האחר המשמעותי מהווה מעין מגן אנושי גדול ושומר המגן עליה מפני פגיעה

לחוש מעט בטחון בתוך הכאוס וחוסר הביטחון לגלית המשמעותי אפשר האחר  שעלה בה וערער את בטחונה.

  הקשה ששרר בימי המלחמה. 

 יא חיה,  כאחר משמעותי אשר תגובתםהמשפחה והקהילה בה ה –סיגל, לעומתה, מביאה את הסביבה 

פול הקצינה את הקושי אותו חוותה במהלך המלחמה. הסביבה, שראתה בסיגל משוגעת, היסטרית וזקוקה לטי

נפשי, העבירה לה מסר ברור של חוסר שביעות רצון מתגובת החרדה אותה חוותה. האחר המשמעותי במקרה 

זה היווה מראה מעוותת, לתחושתה של סיגל, אשר עיוותה והקטינה את תחושת הפוטנציה אותה חשה סיגל. 

שהיוותה  ,סביבההלה מכי תפיסתה של סיגל את עצמה הושפעה רבות ואף עוצבה מתוך המסר אותו קב ,נראה

 עבורה: אחר משמעותי

והם עשו ממני פשוט משוגעת, לחלוטין, שאני היסטרית ואני צריכה טיפול פסיכיאטרי ואני "

צריכה אשפוז פסיכיאטרי, וזה שהסביבה הייתה קשה לתגובות שלי אז כל החרדה הייתה הרבה 

 (.81יותר קשה" )סיגל,  

 המטופל כמעניק כוחות  3.3.2

 בה את המטופלים כאחרים משמעותיים שסייעו לה להתמודד במהלך המלחמה. ימצ נגה

אם אפשר לאמר את זה אני עזרתי להם אבל הם גם מאוד עזרו לי. לפעמים אנחנו מרפאים את עצמנו 

דרך ריפוי של אחרים, אני מרפאה ומתמודדת עם הקושי שלי דרך אחרים.... הטיפול בנפגעים נתן 

התקופה הזאת, אני לא יודעת מה הייתי עושה אם לא הייתי ברמב"ם, הייתי  לי את הכוח לעבור את

 . (50-54גה, )נ משתגעת
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מהווה אחר משמעותי עבור המטופל  ,מתוך תיאורה מצטייר תהליך מעגלי בו היא עוזרת ונעזרת כלומר

לחוש  גהנמטופל מאפשרים ל -ה. היחסים הנקשרים בין הדיאדה מטפלומקבלת אותו כאחר המשמעותי של

 בעלת מסוגלות להתמודדות עם המלחמה והאיום הטמון בה. 

במהלך המלחמה. בדומה לנגה, כאחרים משמעותיים וחשיבותם המטופלים מביאה את משמעות  גם טל

 חשה טל כי הטיפול במשפחות ובמטופלים עצמם מהווה מעיין בלתי נדלה של כוחות ותחושת משמעות. 

שאתה תורם שאתה עושה משהו שעוזר למשפחות.  כי זה  -שתי ואתה מרגיש, הקטע החשוב שהרג

סיטואציות כאלה שמגיעות משפחות של חיילים, אובדות עצות, החיילים, הצוות הרפואי מטפל 

בהם ומישהו צריך לטפל במשפחות האלה. שלא מכירות את הסביבה ולא מכירות את הסיטואציה, 

ד מי ומה עושים הלאה. פשוט ללוות כמו ילד קטן. וצריך לעזור להם להתמקם באזור ולהבין מי נג

בתהליך הזה, התפקיד העיקרי שלנו להיות שם לצידם ולהוביל אותם... זה נותן המון כוח והמון 

 (.  64-71משמעות )טל, 

דרך הענקת טיפול לאחר המשמעותי העובדות חוות כוחות, יכולת תפקוד ומסוגלות, ואלו מעצבים את 

האחר ת עצמן במהלך המלחמה. חוויה זו מתחדדת ביתר שאת בתיאורה של טל. הדרך בה הן חוות א

כוחותיה שלה וכן את  טלההתייחסות אליו מגלה שדרך  ,המשמעותי מהווה במקרה זה מעין אובייקט השלכה

מתוך התיאור מצטיירות משפחות של נפגעים   את המשמעות לחוויה אותה היא חווה במהלך המלחמה.

הן  .בעת שהיקר להן מכל מקבל טיפול רפואי ,ל בלבול קשה, חוסר אונים ואובדן עשתונותהנמצאות במצב ש

 . חלוקת התפקידים בדיאדה עובדתןדרכהמובילה ומנווטת את  ,נתונות לחלוטין בידיה של העובדת הסוציאלית

תו זמן, באומשפחה מאפשרת לעובדת לחוש מובילה ושולטת, בעלת חשיבות, יודעת ואף חזקה.  -סוציאלית

ממצב של חוסר התפקידים בחוויית המלחמה אותה היא חווה בעצמה. היפוך עצמה חסרות לה  תחושות אלה

לחוות את עצמה משמעותית ובעלת כוחות ואת מצב  טלאונים וכאוס למצב של הובלה ושליטה מאפשר ל

 המלחמה כמאיים  וכמסוכן פחות. 

החולים עם פציעה קשה,  -מה. החייל, שהגיע לביתשני מביאה תיאור של חייל בו טיפלה במהלך המלח

 לדבריה, לעבור את תקופת המלחמה. , היווה עבורה אחר משמעותי שאפשר לה

יש חייל שככה אני, ראיתי אותו כשהוא הגיע, הוא כולו היה מרוח בדם במצב אנוש, אחרי כמה 

מחכה שעובדת  ,אימא שלו יצרה קשר עם המרכז מידע פעם במחלקה. ימים ראיתי אותו עוד

ואני זוכרת שראיתי אותו, הוא איבד את העין שלו, והיה פצוע ביד וברגל  סוציאלית תיגש אליו.

וראיתי אותו שוכב ככה במיטה בחוסר ישע טוטאלי, והעין האחת הכחולה שלו מתפתלת ככה 

 .ותם ימיםבאוויר. באותו רגע אמרתי, אוקי, אותו אני מאמצת. אז הוא היה המטופל המיוחד שלי בא

ככה דאגתי באמת ללוות אותו בכול התקופה של האשפוז. ואחר כך הוא עבר לתל השומר, ועוד  ו..וזה

הוא בטח לא יודע עד כמה הוא  ורא נורא עזר לי. אין לי מושג, ביקרתי אותו שם פעמיים. כאילו זה נ
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גע שאימצתי את עזר לי הבחור הזה לעבור את התקופה הזאת... בגלל כל הכאוס שהיה פה, ובר

החייל הזה וידעתי שלא משנה מה אני עושה איתו, טיפול אחד, רצף טיפולים, אני רואה אותו כל 

פשר לי לעבור את התקופה לי לעשות איזה שהוא סדר בבלגן, איום, יש משהו, זה מאוד עזר 

 (.241-259הזאת... )שני,  

ותה במהלך המלחמה. המפגש הראשון עם שני מתארת חוויה של כאוס,  בלגן ואובדן שליטה, אותם חו

החייל, דרך הליווי שלו למחלקה ועד ההחלטה לאמץ אותו, מתארים נתיב של מעבר מחוויה של כאוס לחוויה 

של בחירה ואף שליטה. בחירתה של שני ללוות, או כדבריה "לאמץ" את החייל, אפשרה לה לחוש מחדש חוויה 

הלך המלחמה. חווית המלחמה לפני אימוץ החייל שונה בתכלית של שליטה מסוימת במצב, שניטלה ממנה במ

מחוויית המלחמה לאחר הבחירה לאמצו. השפעת החייל כאחר משמעותי על חווייתה של שני את המלחמה 

 מדגישה את חשיבותו של האחר כמעגן, מתווה דרך וכיוון, מאפשר עשייה ופוטנציה ומגן מפני חוסר אונים. 

 עניקת כוחותעבודה בצוות כמ 3.3.3

אחר משמעותי נוסף המהווה עוגן מובא בתיאורה של גלית, תוך תיאור הדינאמיקה בינה ובין עובדת 

 ,לדבריה. . גלית מתארת יום במהלך המלחמה בו חוותה חרדה רבה וקושיאחרת, חברה לעבודה סוציאלית

ד ועשייה. מציאת הדמיון המפגש עם האחר המשמעותי, העובדת הנוספת, נתן לה תחושת הקלה שאפשרה תפקו

לאחר המשמעותי עודדה נורמליזציה שהביאה הרגעה, תחושה כי היא אינה לבד בקושי ותגובותיה אינן יוצאות 

דופן. החזרה הרבה על המילה "יחד" בתיאור מדגישה את הביחד שמהווה היפוך מוחלט ללבד שבחרדה הקשה, 

ים לצרכים שנענו באותו מפגש. האחר המשמעותי היווה מילים כמו צוות, חברה ועזרה מוסיפות היבטים נוספ

 מוקד שליטה חיצוני שסייע למוקד השליטה הפנימי של גלית לעבור את אותו יום קשה בשלום.

המפגש היומיומי עם עובדות סוציאליות חברות שהיו במצבים מאוד דומים לשלי, הוונטילציה 

כך גבוהות ולמזלי הן פגשו חברה -שלי היו כלוהביחד, אפילו פיזית. היה איזה יום שהרמות חרדה 

ברמות חרדה די דומות, שפשוט ביחד הלכנו למיון ילדים, הלכנו יחד ככה. לכל הפניות באותו יום 

הלכנו כצוות, צחקנו ככה שאנחנו צוות מוגבר באותו יום, אבל באותו יום זה  מה ששתינו היינו 

 (. 46-50צריכות וזה מאוד עזר לנו  )גלית, 

 השפעת אחרים משמעותיים על תפיסת העובדת את עצמה  3.3.4

מתארת את תפקודה עם פרוץ המלחמה ובחירתה להיצמד ולטפל בעובדת אחרת שהייתה בהריון  סיגל

 באותה תקופה. 

אני מרגישה שאין לי שליטה בכלל ואותה עובדת סוציאלית אי אפשר להשאיר אותה לבד חס 

י שמה שאני אוכל לעשות הכי טוב במצב הזה זה באמת לדאוג וחלילה שהיא תלד, אז אני החלטת

לה, לשתייה לדאוג שהיא יושבת .... אז אני הרגשתי שיותר קל לי לעזור לעובדות ולא להתחבר למה 

 (.46-50שקורה בחוץ כי מה שהיה בחוץ פשוט היה גדול עלי )סיגל, 
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אובדן השליטה הבסיסית במצב ובחיים  עולה תחושה קשה של חוסר אונים אותו חוותה, של סיגל מדבריה

בה טיפלה היוותה אחר משמעותי נוכח, מאזן ומספק בטחון ורה. החברה לעבודה בכלל, שהיו כה קשים עב

להפחית את מידת חוסר לה  פשרהאוגן עליו נשענה. העשייה שסיפק לה הטיפול בחברה זו בסיסי, מעין ע

ניסיון  במודע ושלא במודע להשיג עשתה  סיגלכי  ,היא. נראההאונים מול המצב )המלחמה( וכן מול תחושותיה 

 בעזרת האחר המשמעותי, ניסיון שאפשר לה  לחוש הקלה. (potencyמסוגלות )

אותה ניתן להשיג בעזרת האחר המשמעותי, מציינת ליאת את חשיבותו של המסוגלות במקביל לתחושת 

 האחר המשמעותי כממקם וכמספק מסגרת התייחסות. 

זוכרת שהחדר שלנו, של העובדות הסוציאליות עצמן, הוא מול הים עם חלון זכוכית. אז הבנות אני 

נורא פחדו לשבת שם, בקבלת קהל, והעבירו את הקבלת קהל. אותי זה בכלל לא הפחיד, עוד ישבתי 

תה אזעקה קמתי, והלכתי למרחב המוגן כמו כולם עד שעבר זעם ושוב יבקבלת קהל שם, ברגע שהי

 (.59-62לקבלת קהל )ליאת,  חזרתי

בתיאורה מביאה ליאת שני אחרים משמעותיים שעיצבו את חווית המלחמה עבורה ואת חווית העצמי שלה 

הקולגות עימן חלקה חדר במהלך המלחמה, אשר חששו להישאר  - במלחמה. מחד, העובדות הסוציאליות

מנו הגיעו הטילים(, ומאידך, שאר הנוכחים הכיוון מ –במרחב שאינו מוגן, )חדר עם חלון גדול הפונה לים 

במחלקה )צוות, מטופלים(, דרכם היא מביאה את דרכה להתמודד בשעת סכנה,  שכללה הליכה משותפת 

 לליאתלמרחב המוגן. אופן ההתנהלות השונה של ליאת מהאחר המשמעותי, במקרה זה הקולגות, מאפשר 

פנים. יכולתה להישאר בחדר, שייתכן כי מסמל את חיי לחוש פוטנציה ומסוגלות מול הסכנה מחוץ והפחד מ

 על הכוחות שהיו בה.  תהיומיום והשגרה, מרמז

ותי המהווה נקודת השוואה והקבלה כאחר משמע ,עובדת סוציאלית נוספת, חברתה לצוות מביאהשירלי 

עצמה במהלך  למולה מיקמה שירלי את עצמה בהיבט המקצועי. השוואה זו עיצבה את חווייתה של שירלי את

 המלחמה. 

בחיי היומיום יש לכל אחת את  זה הדברים שאני משווה את עצמי לאחרות, לשאר העובדות.

ההתמחות שלה. הרבה פעמים אנחנו משווים ממקום של תחרות. אז אני לא משווה ממקום של 

רואה תחרות אלא כאילו ממקמת את עצמי, אז אני משווה את עצמי ל____, אני מסתכלת עליה אני 

אותה מתפקדת, ניגשת למשפחה, מדברת קצת בשפה הרפואית ויודעת קצת את הדברים האלה 

 (.42-46שאני לא יודעת, יותר מעורבת. )שירלי, 

התפקוד, ההתמצאות  -הפוטנציה, התפקוד מול אי-בתיאורה של שירלי ניכרת תחושת הפוטנציה מול אי

עבור שירלי סמן לחוסר המסוגלות שלה, לתחושתה,  ההתמצאות. כל אלה מהווים-בשפה הרפואית למול אי

לתפקד בצורה מקצועית במהלך המלחמה. ההתבוננות באחר המשמעותי כמוה כהתבוננות במראה בה היא 

 רואה את עצמה במערומיה, התבוננות אשר מזמנת בדיקה עצמית דקדקנית המשפיעה  על חווית העצמי.
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כי חשה קושי עצום שהוביל במקרים , מדבריה עולה. לחמהמביאה את חווית העצמי שלה במהלך המ שרון

 ביעילות העבודה המקצועית אותה בצעה. ,לדבריה ,מסוימים לתחושה של שיתוק ואף פגע

לי היה קשה, קשה גם בהתחלה וגם באמצע וגם בסוף. קשה ובחלקים מסוימים זה אפילו היה 

)העובדות האחרות( באיזשהו שלב נמוכה, והן  ההייתקשה משתק, שבאמת יעילות העבודה שלי 

מבחינת  -לקחו את הקושי הזה ואמרו, "באמת זה קשה אבל זו המציאות וזה העולם", ותיפקדו 

ת להכיל עוד ועוד ועוד נפגעים, ועל בסיס יומיומי ויכולהיו תפקוד אני מדברת, מבחינת עבודה, 

של דבר יכלו להכיל את זה יותר לקבל עוד משפחות שכולות ועוד פצועים ועוד נפגעי חרדה ובסופו 

 (. 67-71ממני )שרון, 

חוותה את עצמה כבלתי מתמודדת ובעלת יכולת הסתגלות נמוכה למצב ולדרישותיו  שרון ניכר כי 

 ,העובדות הסוציאליות עימן עבדה - העצומות. בבחנה את האחרים המשמעותיים, במקרה זה את הקולגות

העובדות האחרות הצליחו בשלב מסוים לקבל את עובדת המלחמה מציאות שונה. לתחושתה,  שרוןמתארת 

הקצין את תחושותיה הקשות כלפי עצמה וכלפי  שרוןהשוני בינן ובין . ולהתאים את תפקודן למצב המשתנה

תפקודה המקצועי. חווית העצמי הלא מתמודד ומתפקד, בצל אחר משמעותי הנתפס כמתפקד ומתמודד הינה 

 ת האין ולא את היש. קשה ומקטינה, מדגישה א

את נקודת הייחוס שלה בהחלטתה האם להישאר באזור בזמן  דנההאחר המשמעותי מציין בתיאורה של 

 :עזוב עם משפחתה לאזור בטוח יותרהמלחמה או ל

מבחינתי לקום וללכת ולהיתפס כאחת שבורחת ונוטשת, לא אחראית ולא אמינה, כפחדנית, זה "

 (.184-185)דנה,   "רגע שהגעתי להחלטה להישאר נרגעתיגרם לי לאי שקט מאוד גדול וב

)"נוטשת", "בורחת"(, לבין רגיעה והשלמה עצמית  את עצמה בהחלטה נעה בין בוז ובושה דנהחווייתה של 

מושפעת מתפיסת האחר המשמעותי אותה. ניכרת פה הפנמה  של האחר  , )"שהגעתי להחלטה להישאר נרגעתי"(

רואה את  דנהלדבריה. נראה כי  ,להישאר ולא לנטוש דנהרור ונוקשה בהחלטתה של המייצג קול ב ,המשמעותי

. הקולגות -עצמה כחלק ממכלול אליו משתייכים גם האחרים המשמעותיים, במקרה זה העובדות הסוציאליות

כסמכות מבקרת צבה את חווייתה. האחר המשמעותי מצטייר במקרה זה יהשתייכות זו השפיעה עליה וע

שהובילה את דנה להחליט בדרך מסוימת. הסוציאליזציה  לכלל, וכן השותפות עם האחר המשמעותי,  ומפקחת,

יצרו "חווית אני" מנווטת ומובלת אצל דנה שהובילו אותה להחליט מתוך מה שציפתה שתהיה תגובת האחר 

 המשמעותי.

הלך המלחמה. גם מביאה את סביבתה הקרובה כאחר המשמעותי המשפיע על חווייתה את עצמה במ שני

 , מביאה את האחר המשמעותי כנקודת ייחוס, אני למול האחרדנההיא, כ

מאוד מאוד קינאתי, אני זוכרת שקינאתי וכעסתי על החברות שלי ועל שכנים ועל כולם, שהם "

כך פשוט וקל היה. ואני הייתי קשורה לכאן  כליכולים פשוט לקחת את התיק ולברוח. וזה, וזה 
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 (.95-98)שני, "גם כעסתי שאני כל הזמן צריכה להיות זמינהונורא כעסתי. 

יכולים  להחליט כיצד לנהוג במהלך המלחמה ו חופשיים שני משמעותיים של האחרים הההבנה כי  

שהובילו למעין מעגל  ,העצימה את תחושת המלכוד והחנק אותו חשה. תחושות אלו העלו רגשות כעס ותסכול

שלא נענו  שניאת צרכיה של ין האחר המשמעותי הדגישה והקצינה וב שניוני בין תסכול. הש -כעס -של מחויבות

  שני.במהלך המלחמה, הפתוח לעומת הסגור, לברוח לעומת קשורה כל אלה עצבו את חוויית האני של 

כי האחרים המשמעותיים מהווים הן דמות והן רקע בחוויית העובדות  ,לסיכום, מניתוח התימה ניכר

את המלחמה ואת עצמן במהלכה. האחרים המשמעותיים נמצאים בתפקיד הדמות מתוך הסוציאליות 

מרכזיותם וחשיבותם בחוויית העובדות, עד כי נראה לעיתים כי הם משתלבים ומתמזגים עם  העובדת. ייתכן כי 

 מעטים נוצרת מעין ישות אחת משותפת בין העובדת לאחרים המשמעותיים שלה, הן המטופלים והן הצוות.

האחרים  מתארות העובדות את חוויתן ללא שילוב האחרים המשמעותיים בתיאורן.בהם התיאורים 

מעין תפאורה מאחורי הדמות בחוויית העובדות. מתוך השפעתם  ומשמשיםרקע  בהמשמעותיים נמצאים 

המתמדת על החוויה, נראה כי הם המנווטים המשניים שלה במקביל לניווטה של העובדת. ללא האחרים 

 .המשמעותיים לא הייתה יכולה להתקיים החוויה כפי שהיא מיוצגת בתיאוריהן של העובדות

מעיסוק בתימת האחרים המשמעותיים בהקשר של חווית המציאות המשותפת שחוו העובדות, ניתן לזהות 

ו רצף שבקצהו האחד חווית מציאות משותפת מעצימה של עובדות שחוו תמיכה מבן זוגן כאחר משמעותי, שאב

בצידו השני של הרצף חווית מציאות  כוחות ממטופליהם וחשו תחושה אותה כינו תחושת "ביחד ולא לבד".

משותפת מחלישה של עובדות שחוו קונפליקט והעדר תמיכה מבן זוגן, עסקו בהשוואה בינן לבין עובדות 

 אחרות, חשו קנאה באזרחים אחרים אותם כינו "חופשיים" וחוו תחושת "לבד".

 של מלחמה  ציאות משותפתמ 3.4

בעת מלחמה מקבלת שותפות זו  .השותפות המתקיימת בין המטפלים ומטופליהם רלוונטית לכל זמן נתון

, בימי מלחמה ואמפתיה הזדהותאלמנטים של  תפנית משמעותית. אם בימי שגרה נדון קשר טיפולי המכיל

שותפות בשל המציאות המשותפת תה ייחודיווהתמודדות מקבילה ואף שותפות גורל. מהותה  מתגלה

בחן מהותה יבתמה זו ת המשפיעה רבות הן על הקשר הטיפולי והן על המטפל. ,המתקיימת בין המטפל והמטופל

ייחודיות  של תופעת המציאות המשותפת: תחילתה  והיווצרותה, חווית העובדות בזמנים של מציאות משותפת,

 . מטפורות בעבודה במציאות משותפתוהתמודדות העובדות  ,החוויה במציאות משותפת

 להתבונן במראה -תחילתה של מציאות משותפת 3.4.1

העובדות את תחילתו של מתארות בהביאן את חווית המציאות המשותפת אותה חוו במהלך המלחמה, 

ם התהליך במעין התבוננות במראה. התבוננות זו זימנה להן נגיעה ראשונה בדמיון המתקיים בינן לבין המטופלי

שירלי מתארת את הדמיון אותו היא  .בהן טיפלו, תוך בירור מתמיד של השאלות: מה שלי? מה שלו? מה שלנו?

היא הייתה זקוקה  מזהה, ושמתקיים בינה ובין מטופליה בהיבט הצרכים. לדבריה, גילתה שבזמן המלחמה גם
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התבוננות במראה. שירלי מביטה  הדמיון בין צרכי המטופל לצרכיה של שירלי כמותו כמעין להכוונה וניתוב.

במטופל ורואה חלקים שלה. הצורך של שירלי בהחזקה, "הולדינג" לדבריה, מתבטא בבקשה להיות אסופה, 

מאורגנת ובעיקר מוכלת. צרכים אלו מוכרים מעולם הטיפול ועשויים לרמז על הקושי אותו חווה שירלי, 

 המקביל לקשייו של המטופל החווה טראומה ומלחמה:

ני חושבת שבדיוק מה שעושים למטופל בשעת משבר צריך לעשות גם לנו, באותו רגע. אנחנו א

מארגנים אותו, איפה הוא נמצא, מה קורה מה  צריך לעשות, פחות או יותר. מישהו שכאילו הוא 

בשרשרת המזון שיבוא ויגיד 'קרה כך וכך  וזה וזה וזה  נמצא בחדר הזה, צריך לעשות ככה וככה, 

' משהו שיותר מארגן אותך.... אנחנו גם  צריכים מישהו שיארגן אותנו בתוך הכאוס הזה. גשי.ית

רופאים רצים, אחיות רצות, עובדות סוציאליות רצות, אמבולנסים מגיעים, כתבים, בטחון. צריך 

מישהו שיאסוף, בצורה רגועה, כי אם עושים את זה, לא ברגוע, עושים את זה בצורה מחלישה 

תחושה שאת  לא בסדר, עם עצמך את מרגישה. אני מרגישה לא בסדר, אני צריכה שנותנת לך 

 (.215-225הולדינג, מישהו ככה מלמעלה שרואה מה אנחנו עושים, את החלק שלנו )שירלי, 

טל בטיפול באזרחים שנפגעו במלחמה.  ,רותם וטל מביאות את הקושי לפגוש את הדמיון, פנים אל פנים

ות הפרדה מסוימת כל עוד טיפלה בחיילים, אשר הם לדבריה, צפויים להיפגע לעש ,לדבריההצליחה, 

"כמוני כמוך" נראה, כי החוויה השתנתה וקיבלה  -בסיטואציה של מלחמה. אך במפגש הראשוני עם אזרחים

 היבטים של התבוננות במראה.

כמוני, כמוך,  אנחנו אומרים מלחמה, אתה מצפה שיהיו פצועים. אבל לראות גם אזרחים  -חיילים 

זה היה מאוד קשה. גם אזרחים שנפגעו מחרדה בריצה  למקלט ומעדו, ונחבלו בראש, גם כאלה 

לשמוע את הקשישה הזאתי שפינו אותה ש, אזרחים וגם אלה שנפגעו בבתים. שחטפו רסיסים ברא

ישבה למזלנו היא  ן.גלים שזהו לא היה לה לאן לחזור, זה חדר למטבח, בשנייה לפני כ-מפה מבת

במטבח ולא בחלון איפה שהיא רגילה לשבת. כל החיים שלה נהרסו בשנייה ואין לה אפילו לאן 

 (.97-102לחזור )טל, 

הדרך בה מתארת טל את הקשישה שנפגעה: "פינו אותה מפה", "למזלנו", השימוש במילים המדגישות את 

ם היא חשה כלפי הנפגעת. הטיפול המשותף בינה ובין הקשישה מלמד על תחושת הזדהות חזקה ודמיון, אות

בקשישה אילץ את טל להתבונן ולהתחבר לאפשרויות הפגיעה בה, לסיכון אליו היא ומשפחתה חשופים 

את השינוי בעמדות, במחשבות ובעיקר גם כן ולמשותף בין אלה שנפגעו לאלה שלא נפגעו. רותם מדגישה 

מיון בינה ובין הנפגע פגע בהגנות בהן השתמשה בתחושות, כשפגשה דמות מוכרת בין הנפגעים. לדבריה, הד

 בכדי להבדיל בינה לבין מטופליה:

אז היה לי מאוד קשה לראות אותו,  .שעבדה איתנו ___, בעל של ___אני זוכרת שהלכתי לבקר את 

הוא לא שונה בהרבה ממני, זה היה פשוט יכול ליפול על השכונה איפה שאני גרה. פתאום הבנתי 
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נשים. הוא שכב באורטופדית מסביבו היו המון חיילים ולראות את כל פציעות  מה זה עושה לא

וההלם על הפנים. מה קורה לך, מה המלחמה הזאת עושה בעצם, מה עושה לאנשים. היה יותר 

 (. 60-64קשה, היו הרבה פחות הגנות )רותם, 

 ,ן העבר. בשונה מטלהתבוננות במראה אינה מתקיימת רק בזמן הווה אלא מאפשרת נגיעה בחוויות מ

עשוי להתקיים, ליאת הוא שתיארה סיטואציה של דמיון היפותטי, שאינו מתקיים במציאות אך יש סכנה ש

המתקיים בינה ובין המטופלים. ליאת מתארת את המפגש הראשוני עם מטופלים  ,מביאה דמיון נוכח ומציאותי

 אחות שכולה ממלחמת לבנון הראשונה.המביעים את כאבם ומציבים מולה מראה של הכאב הפרטי שלה כ

כשאנשים צועקים ובוכים את הכאב שלהם  זה קצת מזכיר את הכאב שלי. בהתחלה נורא קשה לי, 

אפילו עולות לי דמעות יחד איתם וזה בסדר, אני אין לי בעיה עם הדמעות שעולות לי יחד עם 

ובהחלט כשאני מסתכלת על האנשים והכאב שלהם.. אני שכלתי את אח שלי במלחמת שלום הגליל 

 (.78-82אלי )ליאת,  םתוההורים, על האחים, אני מקבילה א

מראה זו בינה ובין המטופלים מייצרת חוויה של מציאות משותפת נוכחת וקיימת לה שותפים ליאת, 

עובדת סוציאלית המטפלת  -המטופלים והכאב. ליאת ניצבת בפני חוויה של מראה כפולה: ליאת של היום

 מטופלת בעצמה, אחרי אובדן של אח במלחמה. -לים בזמן המלחמה, מול ליאת של אזבמטופ

דנה מביאה גם היא התבוננות במראה כפולה וחוויה של מציאות משותפת. מפגש עם דמיון מצמרר בין 

אמורה לטפל במסגרת  סיפורה האישי כאחות לפצוע מלחמה ממלחמת לבנון הראשונה, לחייל בו הייתה

 :החולים-ביתעבודתה ב

והחייל הזה האומלל הזה שוכב במיטה שאח שלי שכב בה, מול התחנה.  והאבא עומד שם ואני 

הייתי צריכה ללכת ולתמוך בו ולא הייתי מסוגלת לעשות את זה. הסתובבתי וחזרתי חזרה. כמו איזה 

 (.  213-215שפן ברחתי, לא הייתי  מסוגלת להתמודד עם ההורים, פחדתי מהם )דנה, 

הדמויות כב אחיה של דנה. ואליות שבתיאור החייל השוכב מול תחנת האחיות בדיוק במיטה בה שהויז

כל אלה מעלים תחושה של בלבול בין התמונה של אז, בה דנה היא אחות  -הנוכחות בתמונה, המיקום המדויק 

פצוע. הדמיון בין של פצוע ומתמודדת עם טראומה אישית ובין היום, בה דנה עובדת סוציאלית המטפלת בחייל 

החוויות יוצר תחושת שותפות גורל בין  דנה לחייל, וזאת בנוסף למציאות הנוכחית של  מלחמה וסכנה בה 

שניהם שרויים. המראות הרבות בין דנה לבין החייל חוצות זמן ומקום, מייצרות חוויה של מציאות משותפת 

חוויה זו קשה להכלה מכדי שדנה תתמודד אתה  כפולה בין הדמויות, הנסיבות והמרחב בה מתרחשת החוויה.

 כאן ועכשיו, והיא עוזבת את מקום ההתרחשות.

גם היא את המשותף בינה ובין המטופלים בהם טיפלה במהלך המלחמה. התחושה העולה הילה מביאה 

כשהילה  מתארת את החיבור לזיכרון העבר ולכאב הפרטי על שני אחיה שנהרגו, עזה ומוחשית.  המלחמה 

הזיכרון ויצרו קושי רגשי עצום. קושי  זה את הטילים, במקביל לחשיפה האינטנסיבית לפצועים הרבים, העלו ו
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עם סיטואציית זמנית -בוייצר אצל הילה, לדבריה, תחושה של אובדן כוחות וחוסר יכולת להכיל ולהתמודד 

חוסר אונים  מדגישהילה  המלחמה בהיבט האישי ועם הדרישות המקצועיות כעובדת סוציאלית. תיאורה של

למול החוויה, מה שמסתמן כמשותף בינה ובין המטופלים החשים גם הם חוסר אונים ותחושה של אובדן 

 שליטה:

במלחמה הייתה עמוסה והייתה לי קשה כי זה הפגיש אותי עם חוויות עבר  החולים-ביתהעבודה ב

המלחמה תפסה אותי לא מוכנה שלי שחשבתי שהם כבר מעובדות וש... שהתמודדתי איתם. ובעצם 

גם במצב הרגשי והתמודדות עם אסונות, שני אחים שלי, שאחד נהרג מפגז צה"ל ואחד נהרג בצבא,  

ומאוד החזיר אותי, גם המלחמה בגלל שנפלו טילים  ואנשים נפגעו מטילים ונהרגו. אני מניחה שזה 

מון המון חיילים שהגיעו וזה החזיר אותי לחוויה הראשונה שלי של אח שלי שנהרג מטיל וגם ה

חיבר אותי לאח השני שלי שנהרג בצבא, זה היה לי עמוס אישית רגשית וגם העומס שהיה המון 

המון פצועים לא הפסיק במסות כאלה.  הרגשתי שזה יותר מדי בשבילי שאני לא מצליחה למצוא 

 (. 14-20את הכוחות גם להתמודד עם האסונות האישיים שלי )הילה, 

זמן בשונה מהיא מבליטה את העובדה, ש .מביאה את הדמיון בינה ובין המטופל מנקודת מבט אחרת גלית 

 לא התקיים בעצם שוני אמיתי בינה ובין מטופליה. -שגרה, בזמן המלחמה 

שהאיום בעצם מרחף עלי בדיוק כמו על האדם שאני מטפלת בו באותו רגע. אמנם הוא נפגע ואני לא, 

גע שאתה שם את התג ואתה בא בתפקיד יש את האשליה שאתה, אני ישר חולים בר-ואמנם בבית

עוברת לצד של המטפלים, ואז זה בעצם אם אני מטפלת והוא מטופל אז אני עוזרת לו והוא זה 

זה אוטומטית שם אותי במקום שאני מגישה את העזרה, ואני כביכול חסינה,  -שזקוק לעזרה, ואני 

 (.36-40)גלית,  אתי כל בוקר וחתמתי עליה מחדשזה אשליה נהדרת, היא עובדת, ב

תחושת שותפות וחיבור חזק בינה ובין המטופלים, אך גם זהות ודמיון חזקים. עולים מתיאורה של גלית  

בכך את השונות ביניהם, ומגדיר התג, המסמל לדבריה של גלית את המרחק המתקיים בין המטפל למטופליו 

אמיתית. גלית עצמה, לתחושתה, חתמה על אשליה זאת כל בוקר עם הגיעה  היווה במלחמה מעין אשליה שאינה

ידי הבנת -. תחושת הפגיעות המשותפת למטפל )במקרה זה גלית( ולמטופל ניתנת לפירוש עלהחולים-ביתל

המציאות המשותפת אותה חלקו בזמן המלחמה. מציאות משותפת זו מקטינה את יכולת ההרחקה והדגשת 

 מהמטופל, המתקיימת בימי שגרה.  השונות  של המטפל

עוברות עם תחילתה של המציאות המשותפת. ניתן לזהות הן מדברי העובדות מצטייר התהליך אותן 

שלב הדמיון, בו  מגלות העובדות את הדמיון המתקיים בינן לבין ( 1)בתהליך זה ארבעה שלבים מרכזיים: 

 ,שלב הקטנת השונות (3; )ון בין העובדות למטופליהןשלב ההזדהות, הנוצר עם התגברות הדמי( 2) ;ליהןמטופ

; אלו המתקיימת בין העובדות למטופלים בעת שגרה ונוצרת חוויה משותפת בו מצטמצמת השונות הבסיסית
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עם הבנת אותו מתארות העובדות כמעין מראה המתקיימת בינן לבין המטופלים.  ,שלב הזהות (4)-מובילים ל

 חשוב לבחון את חווית העובדות בתהליך זה.  ,פתשלבי התהוות המציאות המשות

 של מלחמהחווית העובדות הסוציאליות במפגש עם מציאות משותפת  3.4.2

רבות מן העובדות, בתארן את חווית המציאות המשותפת אותה חוו במהלך המלחמה, בוחרות להביא 

איתנים. נראה, כי השילוב בין אלמנטים של מאבק, התנהגויות אינסטינקטיביות, חיבור לטבע ולכוחותיו ה

חווית מלחמה ברמה האישית, במקביל למחויבות לספק שירות ולטפל בנפגעים ובמשפחות, יצר עבור העובדות 

חוויה ייחודית. החשיפה לפצועים, להרוגים ולמשפחות השכולות, שעות העבודה האינטנסיביות, שהייה במרחב 

מת החוויה הבסיסית של העובדות והפיכתה למעין משא כפול. להעצ כל אלה היוו גורמים -ללא הגנה מסוכן 

המשא הכפול, של האישי ושל המקצועי, השפיע בצורה שונה על כל עובדת ועובדת, אך מן המשותף ניתן לראות 

 חוויה של הישרדות ומלחמה, מבית ומחוץ.

בט המקצועי, חלקם העובדות מתארות כחלק מחוויית עבודתן היבטים וצרכים שאינם קשורים בהכרח להי

דנה מתארת את חווית המלחמה תוך שימוש בפירמידת הצרכים של מאסלו. לדבריה, היא צרכים ראשוניים. 

 חשה כי היא מתרסקת שישה שלבים מטה, מהשלב הגבוה בו הייתה אל השלב הבסיסי והראשוני ביותר:

תי כל הזמן במימוש "החוויה הייתה להתחבר מחדש לאינסטינקטים החייתיים שלנו שלי שהתעסק

של התרסקות עצמי ופתאום הגעתי לצורך של הביטחון בתחתית הפירמידה זו הייתה חוויה של 

 (. 25-27שישה שלבים למטה" )דנה, שורה 

התהליך שעברה דנה במעבר בין שלב המימוש העצמי בו הייתה לבין שלב הביטחון הבסיסי אליו הגיעה 

וכשינוי רדיקלי. כל אלה הביאו אותה לחוות חוויה חדשה ויוצאת  בחוויית המלחמה, מסתמן כמרחק עצום 

דופן עבורה, שהייתה שונה בהרבה מחיי היומיום והמציאות אליה התרגלה. הבחירה במילה "התרסקות" 

 עשויה להפנות אותנו אל הכאב והעוצמה שבשינוי אותו עברה דנה.

להדגים את חווית המציאות המשותפת אותה שרון מביאה את פירמידת הצרכים של מאסלו בכדי להבהיר ו

חוותה. עוד היא מוסיפה נדבך משמעותי בציינה את ההכרח בקיומו של ביטחון בסיסי, כבשלב הראשון של 

 הפירמידה, בכדי שתוכל להתפנות לטיפול בנפגעים:

 "פללט זה כמו מאסלו, לחם ומים, אויר, משהו חייב להיות בבסיס של הביטחון כדי שנהיה פנויים"

 (.172-174)שרון, 

שני מתארת תחושות ייחודיות שעלו בה במהלך המלחמה. מאפיין מרכזי בתיאור הוא דווקא הדרך בה 

 מביאה שני את הפרטים. היא צוחקת כל מספר מילים ומתקשה לדבר:

(( רעב מטורף ל ומסמנת בידיה את תנועות האכילה המהירות בהן אכלה נתקפתי ברעב ל ))צוחקת

( אני משערת שזה היה רעב של ))צוחקת(( הישרדות. דברים שהם בדרך כלל אני לא ))צוחקת(

אוכלת, כמו קמח לבן ושוקולד. את יודעת, פתאום מצאתי את עצמי ))צוחקת(( יושבת וטורפת, כדי 
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שאם אני לא אוכל לאכול בימים הקרובים, אז משהו שהוא לא, לא הגיוני אבל משהו כנראה בסיסי 

 (.130-134י, )שנ יוהישרדות

האופפים את חווייתה. החיבור לבסיס  ,מתארת את הסיטואציה ניכרים בהלה ופחדשני מהדרך בה 

 ,ולראשוניות דרך האוכל, ובמיוחד דרך האוכל המתאפיין באנרגיה זמינה, מלמד על הצורך העז של שני בדלק

". גם שני מתארת חוויה של שיספק לה כוח להתמודד עם החוויה בבחינת "אכול ושתה כי מחר אולי נמות

את חווית העובדות שאפיינה הישרדות, שבה העיקר הוא הגנה על הגוף שיהיה חזק דיו להילחם. אי הודאות 

כי ייתכן שלא תאכל בימים הקרובים וכי  ,בחששה של שני תהסוציאליות בפרט ואת האוכלוסייה בכלל מתבטא

ודאות, שהדרך -מקצועי גם יחד העצימו חוויה זו של איעליה ולהיערך. נראה, כי המשא הכפול של האישי וה

 להתמודד עימה כללה התחברות לחושים ההישרדותיים.

חוויית ההישרדות עולה גם מתיאורה של הילה, המביאה בדבריה מטפורה של אדם המנסה להחזיק את 

 ראשו מעל פני המים ולא לטבוע:

תה נגמרת אולי אני הייתי נגמרת האמת היא שלפני כמה ימים חשבתי שאם המלחמה לא היי

מבחינת כוחות. מזל שהיא נגמרה כי אחרת אני לא יודעת איך הייתי ממשיכה. אני חושבת שזה היה 

הישרדות אני לא יודעת כמה כוחות היו שם. אתה פשוט, אין לך ברירה, שורד במצב נתון.... מצב 

תה לא מצליח לעשות מעבר, ככה, של הישרדות זה תפקוד מינימאלי, אתה מתפקד בשביל לחיות. א

מבחינה של מטפורה אתה מחזיק את הראש מעל למים כדי לא לטבוע, אבל זה לא שאתה שוחה 

לא לטבוע. ככה אתה נשאר ועושה תרגילי אקרובטיקה בשחייה. אתה רק מחזיק את הראש בשביל 

 (.   97-102)הילה,  המלחמה. עד שנגמרת

 את חווייתה במהלך המלחמה שונה ממצב של עשייה, התקדמות הישרדות שאפייןההילה, מצב פי -על

. לדבריה, במצב של , המסמלים שליטה מתקדמת בגוף ובסיטואציה ותמרון שלההאקרובאטיקותרגילי 

אך גם לשמור על הראש מעל פני המים בשביל לא לטבוע.  -מנת לחיות -הישרדות כל רצונה הוא לשמר אויר על

לטת בהדגישה, כי אם המלחמה לא הייתה נגמרת ייתכן כי היא עצמה ובהחוויה מעוצמת  ההישרדות מוגבלת:

מדגישים  -הייתה נגמרת. בחירת הביטויים: אין ברירה, לא לטבוע, תפקוד מינימאלי, אולי אני הייתי נגמרת 

 כי כמעט נשברה וטבעה.  ,והתחושהשל שני את חווית ההישרדות 

חוויה ייחודית  ביותר מדובר בכי  ,ניכר פגש עם מציאות משותפתחווית העובדות הסוציאליות במבבחינת 

מלמד על ההתמודדות (, מאסלוסולם הצרכים של חיים ומוות, )כמו עבורן. השימוש הרב בתכני הישרדות 

כובד  תיאור מבטא את. המשא הכפול המודגש בתיאוריהן, העובדות המורכבת והסכנה הרבה אותה חוו

של  האת ייחודיותנברר ות עם קושי כפול הן של עצמן והן של מטופליהן. כעת האחריות והמשקל בהתמודד

 חוויה זו מול חוויות אחרות העוברות על העובדות בעיתות שגרה וחירום.
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 של מלחמה ייחודיות החוויה במציאות משותפת 3.4.3

בזמן  החולים-ביתייחודיותה של חווית המציאות המשותפת אותה חוו העובדות במהלך עבודתן ב

המלחמה באה לידי ביטוי בדרכים שונות. שרון מדגישה בתיאורה את השוני בין  עבודה במציאות משותפת 

מכוונות ממוקדת  לעבודה בטיפול בטראומה. לדבריה, ההתחברות לקושי  בזמנים של שגרה מגיעה ממקום של

בסכנה בזמן שהיה עליה לטפל זאת, בשונה מהקושי אותו חוותה במלחמה בו הייתה גם היא  המטופל. –באחר 

 בנפגעים:

זה בדיוק ההבדל שבפיגוע  אין לי את הדקה  של קשה לי, יש את הקשה של האחר ואני הכי 

בסדר. אני קודם מבררת לי שמסביבי בסדר, אני באותו רגע לא  -מתחברת לקושי שלו אבל שלי

 (.58-60מרגישה בסכנה, כאן אני הייתי בסכנת חיים מוחלטת מבחינתי )שרון, 

בעבודת היומיום, בטיפול סכנת החיים אותה חוותה שרון יצרה מעין ערבוב בין חווית המטופל לחווייתה. 

נפגע הוא , יכולה שרון ליצור מרחק מה בינה ובין המטופל, בהזכירה לעצמה כי החולים-ביתבנפגעי טראומה ב

המטפלת. קושי זה  -המטופל לבין היא  -א אינה בסכנת פגיעה. בזמן המלחמה, קשה היה להפריד בין הוהיא אך 

   הוא גרעין חווית המציאות המשותפת אותה חוותה שרון. –בהפרדה, הוא

גם סיגל מביאה את השוני בין טיפול לאחר פיגוע עם נפגע טראומה לבין טיפול בזמן המלחמה בזמנים של 

ום לצרכיו של המטופל ולחוויות מציאות משותפת. לדבריה, לא הצליחה להתנתק מהאיום האישי ולפנות מק

העוברות עליו. ממשות האזעקה ורעש הקטיושה הנוחתת בסמוך אליה ולמטופל יחדיו הייתה שונה בתכלית 

השונות מטיפול הניתן עם שוך סירנת האמבולנס המפנה נפגע מפיגוע שזה מכבר הסתיים וחלפה הסכנה 

 הטמונה בו:

אבל אי אפשר להשוות את   א קשה ואת מאוד מתחברת לזהברור לך שהפיגוע נגמר, אז זה נור אחרי, 

ממשיכה מתחת לאיום כזה, מה זה עדיין , את  העצמה שהרגשנו בזמן המלחמה, שפה את עדיין

 (.159-162)סיגל,  את הבום לידך אי אפשר להתנתק מזה. שומעת את האזעקה את שומעת

ל ומטופליו. מתיאורה ניתן לזהות את גם את הערבוב המתקיים בזמן המלחמה בין המטפ סיגל מביאה

ייחודיותה של עבודת העובדת הסוציאלית בזמנים של מציאות משותפת. נראה, כי הדואליות הרבה כלפי מתן 

הטיפול, אותה מעלה סיגל, נוצרת מתוך השהייה עם המטופל  ומפגש עם סיפורו וקשייו. בימי שגרה מפגש שכזה 

אמפתיה, שברוב המקרים מגייסת את העובדת לסייע למטופל. בזמן עשוי לייצר חוויות של הזדהות ואף 

המלחמה, המשא האישי של העובדת שנוצר תוך חשיפתה וחשיפת משפחתה לסכנה  מקשה עליה לייצר חווית  

 מתן טיפול בה היא מורגלת בימי שגרה:

שלי, גם לא  נורא רציתי לברוח, אני לא רציתי להיות שם. גם רציתי לנסוע הביתה לראות את הבת

אני אומרת לעצמי, אני צריכה  היה בא לי שתיפול קטיושה. זה היה נורא. ממש בלתי אפשרי. ואז

 (.171-173)סיגל,  לשבת פה כי זה לא הגיוני לברוח, אני המטפלת
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את חווית המציאות המשותפת מובא בצורה ציורית, המאפשרת לחוש כאילו אנו שוהים  דנהתיאורה של 

וויה. הייחודיות המשמעותית של עבודת העובדת הסוציאלית במהלך מלחמה, טמון  לדבריה עימה במהלך הח

בעמדתה מול המטופל. בימי שגרה, בעת טיפול במטופל המתמודד עם משבר וקושי, מנסה המטפל להושיט יד 

 ולסייע למטופל הנלחם בגלים, זאת תוך שהוא עצמו )המטפל( מחוץ למים הסוערים:

חמה אתה לא יכול לשבת על שפת הנהר, אתה בתוך המים מחפש אבוב להיתפס ההבדל הוא, שבמל

בו יחד עם המטופל שלך, אתם שניכם נלחמים בגלים. זה לא משהו שאתה...יכול לשבת ככה בחוץ 

. זה ההבדל, אם תרצה ואם לא תרצה.כשיש אתה שם בפניםרגל על רגל לצפות בתהליך שהוא עובר, 

בר איתו, אתה לא תקום ותברח. אני לא אקום ואברח, אני אמשיך אזעקה בזמן שאתה יושב ומד

לשבת איתו עם החייל שנפצע בלבנון, הטיסו אותו לכאן, הוא מקבל פה טיפול בשביל הכוויות שלו 

וטילים פה נופלים לידינו בים בזמן שאנחנו יושבים ומשוחחים שיחה טיפולית. מה, אני אקום ואני 

חשופה בדיוק כמוהו לזה שרסיסים יפגעו בי. אז אני יחד איתו בתוך אברח? לא! אני יושבת איתו 

 (.281-288המים  ואין לי פה בחירה. זה ההבדל )דנה, 

לדבריה של דנה, בזמן מלחמה המטפל עצמו נסחף עם מטופליו במים הסוערים בחיפוש אחר אבוב, המסמל 

בעוד הוא "נשאר יבש", מה שמבדיל את מרחב סיוע והצלה. נראה, כי בימי שגרה יכול המטפל לסייע למטופליו 

המטפל ממרחב המטופל ומאפשר יחסי טיפול תקינים. אולם בזמן מלחמה, המטפל והמטופל "נרטבים" שניהם, 

מתמודדים עם אותם מים סוערים  וזקוקים לאותו גלגל הצלה )האבוב(. סיטואציה זו מאחדת ומערבבת  את 

ם חווים. השותפות בחוויה בין המטפל והמטופל ואובדן הבחירה של מרחב המטפל והמטופל והחוויה אותה ה

 המטפל היכן הוא ביחס למטופל, היא היא ייחודיותה של המציאות המשותפת. 

שני מתייחסת באופן דומה לתהליכים שעברו על המטפל במהלך המלחמה, תוך הדגשת ייחודיותה של 

חולים היה עליה לייצר גבול ברור בינה -סוציאלית בביתחווית העבודה במלחמה. לדבריה, בכדי להיות עובדת 

ובין המטופלים. גבול זה, "חומה" לדבריה, אפשר לה ולשאר חברי הצוות להישאר נפרדים מהמטופלים ולא 

 החולים.-להתערבב בהוויה ובחוויה העוברת עליהם בזמן אשפוזם בבית

. אתה חולים-ביתקוראת לזה לעבוד בוזה מאוד מפחיד, כי הגבול הזה, יש משהו מאוד בטוח, אני 

חייב לשים את הגבול שהוא יהיה מאוד ברור, בין החולים המטופלים לבינך כאיש צוות. וזאת חומה 

, אתה נלחם הכל, ואתה עושה את חולים-ביתשאתה בונה לעצמך  בימים הראשונים שאתה עובד ב

יד מזה שאין חומה ביני לבין מאוד מאוד שאבן לא תיפול מהחומה הזאת. כי אין דבר יותר מפח

המטופלים ושאנחנו מתערבבים ואז זה אומר שגם אני הופכת להיות הזקוקה וזאת שצריכים לטפל 

בה, ולא יכולה בגלל זה לטפל ומין ערבוב מטורף שזה מה שקרה במלחמה הזאת, שהחומה הזאת 

 .(189-197)שני,  פשוט התמוטטה.
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ת בחלקים הנזקקים שלו ואפשרה לו לחוש קומפטנטי ובעל החומה ששני מתארת שמרה על המטפל מלגע

יכולת שליטה במצבו, מה שאפשר  לו לטפל ולסייע למטופליו. עם נפילתה של  האבן הראשונה מהחומה, נפרץ 

מטופל. הערבוב -דיאדה מטפל לשהסכר ונוצרה חווית התערבבות עם המטופל תוך יצירת חוויה משותפת 

של המטפל לחלקים הנזקקים שבו, לדבריה של שני, פגע ביכולתה לטפל ולסייע המטורף הזה, תוך התחברות 

 למטופליה. 

שני מוסיפה בתארה היבט נוסף של החיבור המתקיים בין המטפל והמטופל בזמנים של מציאות משותפת. 

ווה בהם מבין המטפל את מטופליו מתוך אמפתיה והזדהות, במציאות משותפת המטפל ח ,בשונה מחיי היומיום

." כי אם לחוש תחושות זהות למטופל - מה שמאפשר לו לא רק להבין ,את אותן החוויות במשותף עם המטופל

כך, הבנתי את הבהלה, והבנתי את חוסר הישע והבנתי את -כך הבנתי מה חווים האנשים. כל-כשאני כל

וסר ישע טוטאלי הכעסים שהמשפחות וחולים הוציאו, ואני פשוט הבנתי על בשרי, מה אדם שנזרק לח

"הבנתי על בשרי" נוגעת שני בליבת ההבדל בין טיפול בשגרה לטיפול -בבחירת הביטוי   (150-153חווה")שני, 

העוסק על בסיס קבוע בנגיעה בבשרו של המטופל )פציעות, ניתוחים,  החולים-ביתבמציאות משותפת. 

ל אלה אפשרו לה לדבריה להבין את התגובות טיפולים(, זימן לשני הבנה אישית על בשרה את חווית המטופל. כ

 הרגשיות, הבהלה, חוסר הישע ואף הכעסים העולים סביב חוויה שכזאת. 

טשטוש גבולות חזק עולה מתיאורה של גלית, אשר חשה כי במהלך המלחמה עברה חוויות דומות ואף זהות 

 לחוויות של מטופליה, התמודדה עם אירועים דומים ועסקה בתכנים דומים:

אני באתי ובעצם התפקיד שלי וההגדרה של התפקיד שלי שמה שהיה במלחמה זה באמת 

אבל תוך כדי אני בעצמי עברתי  .והמשמעות של מה שאני עושה פה, אני באתי בעצם לטפל באחרים

חוויות מאוד מאוד דומות, והיה פתאום לא ברור איפה הם מתחילים ואני נגמרת, ישבתי בשיחות עם 

 .(69-72)גלית,  על דברים שמעסיקים באותה מידה אותי אימהות ודברו

כל אלה יצרו תחושה של טשטוש משמעותי בגבולות שבין גלית כמטפלת ובין מטופליה, עד כי חשה שאין  

היא יכולה להגדיר בדיוק היכן הם מתחילים והיכן היא נגמרת. תיאור זה של גלית מציג מעין סימביוזה שנוצרה 

, כשרב המשותף על השונה. סימביוזה זו יוצרת אצל גלית חוויה של אי מילוי תפקידה, בין המטפל והמטופל

 שכלל לדבריה יכולת לסייע ולטפל באחרים.

 

 סיגל והילה  מצאו את  עצמן  מול מטופליהן בתחושה כי יכולתן לסייע מזערית:

יש לך  שים, מהאלית ורוצה לטפל באנזה אפילו באיזשהו מקום מצחיק, מצחיק  שאת עובדת סוצי

עליהם קטיושה מהגג של הרכבת עכשיו  הנפל  לטפל בו?, מה יש לטפל? האנשים האלה לפני יומיים

הם יושבים  במקום הכי פגיע שהם מחוברים למיטות הם לא יכולים לקום, הם לא יכולים לברוח , 

 .(165-168)סיגל, ? הכל יהיה בסדר ,מה את רוצה להגיד להם
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שה מצחיק ולא רלוונטי עבור המטופלים ייצר אצל סיגל תחושת חוסר אונים מול ראיית ההתערבות כמע

הסיטואציה. סיגל מעלה את השאלה איזו זכות ורלוונטיות יש לעובדת סוציאלית לנסות ולטפל ולשדר בטחון 

כשסכנה ממשיכה  ,למטופלים שעברו טראומה משמעותית, נפגעו ונפצעו מקטיושות, ומרותקים למיטותיהם

ף מעל ראשם. חווית חוסר האונים מגולמת באוזלת היד אותה מתארת סיגל במשפט "מה יש לך לטפל לרח

 שהכל בסדר?" ,בו?... מה תגידי לו

הילה מביאה אף היא את התסכול מחוסר היכולת שלה לסייע למטופליה ומתחושת חוסר האונים שחשה 

 מולם:

לדעת שהמקצוע שלי זה להיות שם  זה היה בשבילי קשה והחוויה הייתה מאוד מאוד מתסכלת

בשביל האנשים  ולעזור להם, אבל להיות פשוט חסרת כוחות זה נורא לרצות לעזור אבל חוסר אונים 

 ( 21-23בגלל שזה הגיע למצב שלא נשארו לי כוחות לא יכולתי יותר להכיל .)הילה, 

ות, נמצאת על הרצף שבין ייחודיותה של חווית המציאות המשותפת, כפי שעולה מתיאוריהן של העובד

טשטוש גבולות, ערבוב ועד התמזגות בין המטפל והמטופל השותפים בחוויה. שונותה של החוויה בהעדר 

עובדות רבות ציינו ייחודיות זו מרווח מתבקש והכרחי ביחסי טיפול. המרווח הבסיסי בין המטפל למטופליו, 

אובדן ואבל. בתיאורי  ,ועים המוניים, מחלות קשותכגון פיג ,למול חוויות טיפול בטראומה שאינה משותפת

 העובדות ניתן לזהות שימוש נרחב במטפורות להדגמת החוויה אותה חוו במהלך המלחמה.

 של מלחמה מטפורות בעבודה במציאות משותפת 3.4.4

בניסיון לשקף את חווית המלחמה והמציאות המשותפת  הןמטפורות רבות בתיאורי משלבות ,העובדות

מטפורות אלו עוסקות בתיאור חוויות של מצבי קיצון ואף מאבק לחיים אותן חשו  .חוו במהלכה אותה

 בין מטפורות אלו ניתן לזהות טביעה וצלילה, ריקון, סוגר ואף בועה: העובדות במהלך המלחמה.

ל. זה כמו כאילו שצוללים בבריכה ואין אוויר. צריכים מידי פעם לצאת, לקחת שוב אוויר ושוב לצלו"

א נותן לי אפשרות להתרומם ואני הרגשתי בימים האלו שמישהו מחזיק אותי מתחת למים ול

 (118-120)שני,  ולנשום" 

צלילה כפויה במים ללא אויר וללא אפשרות לנשום, מייצר תחושת סכנה ואף פחד מוות.  –תיאורה של שני 

משותפת עם המטופלים העצימה את המלחמה והמציאות היר היא לא תוכל להתקיים ולחיות. הרי ללא אוו

 תחושת הסכנה אותה מבטאת שני והפכה אותה למוחשית וניתנת למגע. 

מביאה חוויה של סגירות,  בעוד שני מדברת על צורך קיומי באוויר, שרון מדברת על חסר בסיסי באור. היא

לא יכולת למצוא בתארה את המלחמה  והמציאות המשותפת כחוויה של מעגל הסוגר עליך ל ,מחנק וחושך

 מוצא. נראה כי הבריכה, המעגל והחושך מייצגים חלקים דומים בחווייתן של שני ושרון:



 57 

 חולים-ביתהעובד סוציאלי בשאתה  האי אפשר לצאת מהסוגר הזה, הסוגר הזה זה עצם העובד

 במהלך מלחמה זה כבר סוגר... זה איזה מעגל שעוטף אותך, זה ממש ככה אני מאוד מתחברת למשהו

 ( 109-113)שרון, "שסוגר אין לאן לברוח ויש גם פעמים אתה לא רוצה לברוח...

זה הכניס פנימה הרבה תחושות קשות, עומסים וקושי, והרגשתי איך אני מפצה את עצמי. ממש "

שאתה  ככה. מחפשת אור במקומות אחרים כי היה חושך, ממש חושך. השילוב הקטלני הזה של בין

-177ך להיות פנוי לגמרי לאחרים זה שילוב מאוד קשה, מאוד קשה )שרון, בסכנת חיים ושאתה צרי

180.) 

בהמשך לשרון, גלית  מתארת גם היא את חווית המציאות המשותפת והמלחמה כחוויה של התרוקנות 

  וריק:

"זה לקח ממני, זה לקח ממני המון המון המון. אז עשיתי מה שיכולתי והיה פעמים שהרגשתי שזה, 

 (.77-79חוויה  מאוד מרוקנת" )גלית,   ההייתספיק אולי, אבל באמת לא היה לי יותר זאת שזה לא מ

בחירת המילים, החוזרת ומדגישה פעם אחר פעם את הריק והחסר, מציגה את החוויה כמרוקנת ושואבת 

תארות את כוחות. המילים לקוחות מעולם ניגודים על רצף שבין חזק לחלש, מלא וריק, נותן ולוקח. המילים המ

המלחמה מגיעות מעולם התוכן של התוקפנות והשימוש בכוח למול מלים המתארות את תחושת המטפל, 

 הלקוחות מעולם התוכן של קורבנות וסבל:

"הרגשתי בסה"כ מרוקנת מאוד, מאוד מרוקנת מאוד עייפה מאוד תשושה, מודאגת מאוד" )שרון, 

אוד חלול, וריק ו.. ומותש. היה מאוד קשה "ממש  מהמקום שלי, שלי היה מאוד קשה, מ (;101

 (.137-138לבוא ולהיות חזק בשביל מישהו אחר"  )שרון, 

בהמשך דבריה, שרון מגדילה ומביאה את המלחמה והחוויה כחיית טרף הנוגסת בבשר החי, מכאיבה ואינה 

 חדלה:

עוד, הכאיב לי עוד עשיתי ותפקדתי והייתי ולקחתי הרבה אחריות אבל בפנים זה נגס בי עוד ועוד ו

ועוד ועוד, זה המחירים שאני מדברת עליהם שזה פשוט אכל אותי מבפנים נגע במקומות הכי הכי, 

אינטימיים ובסיסים ופנימיים שלי , בביטחון שלי בעולם ביכולת שלי להכיל קושי, בביטחון שלי 

היא פתחה  .לחמה נגעהבהכל, ממש בהכל, באמון שלי בחוסן של עצמי ב.. כל דבר שאני נוגעת בו המ

 ( 219-223חשפה את כל הדברים ממש.  )שרון,  ,את כל העצבים

כל אלה פעלים  בהם בחרה שרון, המדגישים כוחניות ותוקפנות. האנשת המלחמה  -נגס, אכל, הכאיב, פתח 

עולה והפיכתה למעין חיית טרף מסוכנת ואכזרית מותירה את שרון כקרבן פצוע ופגוע, חשוף וכואב.  כפי ש

הדגש על העשייה והתפקוד מחוץ למול הפגיעה וההיאכלות מפנים מרמז על פער גדול בין החוץ לפנים  מתיאורה,

החוסן והאמון בעצמה,  בחווייתה של שרון. פער זה גובה מחיר גבוה הפוגע, לדברי שרון, בתחושת הביטחון,

 בכוחה ובעולם בכלל. 
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עצים ומדגיש את מיקומה של החוויה במוח הלימבי )המוח השימוש הנרחב במטפורות בתיאורי העובדות מ

. בזמנים של טראומה (2008)רוס,  הרגשי( , חלק מוח זה דובר את שפת המטפורות ואחראי על ייצור רגשות

כי גם כעת,  ,נראה מתופעל המוח הלימבי יתר על המידה וממשיך לעורר תגובות הגנתיות גם שהסכנה חולפת.

 ת המציאות המשותפת מתווכת דרך המוח הלימבי של העובדות. עם חלוף הסכנה, חווי

 "אי של ודאות באי הודאות" -התמודדות העובדות הסוציאליות בזמנים של מציאות משותפת 3.4.5

העובדות מציינות טכניקות שסייעו להן להתמודד בזמן המלחמה והמציאות המשותפת. טכניקות אלו  

של הוודאות בתוך אי הוודאות החוויה. דנה מביאה את חשיבותה  מייצגות רצף של משאבי התמודדות עם

בזמן המלחמה. לדבריה, הצליחה לזהות את השעות הקריטיות בהן היו התקפות הטילים  הששרר העצומה

החולים  -אינטנסיביות וקבועות. בשעות אלה השתדלה לשהות בתוך במקום בטוח, וכן ידעה מתי להגיע לבית

 ומתי לעזוב אותו:

לוש תמיד היו טילים אז או להגיע לפני שלוש או להגיע אחרי שלוש אבל בשום פנים ואופן לא בש

להגיע בשלוש אז הייתי מגיעה באמצע ונשארת אחרי שמונה שהייתי יודעת שאין טילים מה שדי 

הוכיח את עצמו, היה קצת היה אי של ודאות בתוך אי הודאות וזה היה  פנטסטי כי זה נתן איזשהו 

 ( 108-110)דנה,  עוגן

הידיעה הבסיסית על שעות נפילת הטילים ויכולת ההתארגנות בהתאם אליה, שימשו מעין עוגן )"אי של 

 וודאות בתוך אי הוודאות"(  עבור דנה והקטינו במעט את תחושת חוסר הוודאות וחוסר האונים אותם חוותה.  

 תה לאורך כל המלחמה:שני מביאה את העוגן שלה בצורה של תיק הישרדות שליווה או

שלי, שהיה בו פנקס עם טלפונים, ובגדים להחלפה, סבון,  תהכנתי תיק, זה היה התיק ההישרדו

אמצעי רחצה, ספר שאני קוראת בו ככה שמרגיע אותי, ספר שירים. זהו, זאת הייתה ערכת 

התיק הזה,  הזמן עם כליום מעבר לתיק הרגיל של העבודה, יצאתי, הסתובבתי  כלההישרדות, ואני 

. כי אני לא ידעתי, גם אם יצאתי הביתה לא ידעתי לכמה תמהבית לעבודה, זה היה תיק ההישרדו

זמן זה, וגם אם הגעתי לעבודה לא ידעתי לכמה זמן זה וחשבתי שאני צריכה להיות מוכנה לכול 

 (73-81אירוע )שני, 

בסיסי ושייכות: פנקס הטלפונים הפריטים בתיקה של שני מייצגים היבטים שונים של תחושת ביטחון 

ואילו ספר  ,קשור להישרדות המשפחתית והחברתית, בגדים ומוצרי היגיינה קשורים להישרדות הפיזית

השירים מתקשר להישרדות הנפשית והרוחנית. בחירה בשם "תיק ההישרדות" מקפלת בתוכה את ציפיותיה 

התיק שותף פעיל של שני בניסיונה להחזיר ך היה שישמש לה עוגן לשימור החיים. כ הגדולות של שני מהתיק,

 מעט שליטה וודאות לתוך החוויה. 

רוני ורותם מביאות את הבחירות אותן בחרו במהלך המלחמה כדרך התמודדות וניסיון להשגת שליטה 

י וודאות. לדבריהן. עצם הבחירה היכן לעבוד ומול מי לעבוד אפשרה להן להתמודד עם הקושי ואי הודאות. רונ
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מתארת את בחירתה לעבוד במענה הטלפוני כבחירה הוודאית ביותר בתוך אי הוודאות. לדבריה, המענה 

הטלפוני מהווה מקום מפלט עבורה, מקום בו היא עוסקת במידע ומסירתו, תוך הרגעה משותפת הן של הפונים 

 והן שלה עצמה: 

אליו, הרבה יותר קל לי להיות  אני בעיקר הייתי במענה הטלפוני שמבחינתי מקום שאני די בורחת

בחוסר ודאות שקשה לי להיות בו, לכאורה זה כאילו המקום הכי ודאי במסגרת העבודה... יש לך 

זה הדבר הכי ודאי אתה  כ אבל לכאורה בכל האי ודאות הזאתרשימות נכון שהם לא מעודכנות כ"

י בתור בנאדם זה הדברים בודק ברשימה אתה יכול לנסות להרגיע ולנסות לתת מידע שזה גם אות

 (31-35שאני הכי צריכה בכדי להירגע ולהמשיך לפעול )רוני, 

מרכז המידע בו פועל המענה הטלפוני מהווה עבור רוני זירה מועדפת לפעילות, תוך שהיא עונה על הצורך  

ה את הבסיסי שלה במידע לשם הרגעה. עצם ההחלטה היכן לעבוד והיכן לא לעבוד מאפשרת בחירה ומקטינ

 תחושת חוסר האונים. 

היא לא רואה את עצמה . רותם מביאה את בחירתה במרכז המידע ובמענה הטלפוני כבחירה שהיא בריחה

מלווה משפחות של הרוגים או אוספת פרטים על אלמונים. העשייה הטכנית אפשרית יותר עבורה ואף מקלה 

ים להשיב את השליטה שאבדה בחוויית המלחמה עליה. המשותף לשני התיאורים הוא הניסיונות החוזרים ונשנ

 תוך שימוש בבחירה: 

בדברים מסוימים אני בורחת מלעשות אותם כאילו יותר קל לי במענה הטלפוני ובדברים הטכניים, 

מאוד קשה לי למשל , לא חושבת שהייתי מסוגלת ללוות  מתים, יש דברים  שאני לא חושבת שאני 

עשות אותם, לשבת עם משפחה ומשטרה ולאסוף תיאורים כי יכולה לעשות, אני בוחרת שלא ל

 (123-127יודעים שיש אולי אלמוני באמת הרבה פחות מעדיפה לעשות את זה )רותם, 

, לה להשיב מעט שליטה במצב חסר השליטהשמאפשרת עפרה גם היא מביאה את הבחירות בעבודה 

 בחירה הפוכה מזו של רותם ורוני: -במקרה זה 

שבתור עפרה אני לא יכולה להיות משהו אחר... נגיד לשבת ולענות לטלפונים זה לא אני מרגישה 

אני לא יכולה לעשות משהו אחר אז  גם אני בחרתי את התפקיד...  .אני, זה ש.. התפקיד בחר אותי

בזה אז אני אהיה במשהו אחר. כי אני לא יכולה כאילו לא  -case managerאם אני לא אהיה ה

י כאילו לשבת ולענות לטלפונים זה לא לעשות כלום אבל אני מרגישה שאני לעשות... בעינ

 .(140-144)עפרה,  אני לא יכולה, אני אהיה יותר בחוסר שקט ... .מתבזבזת

מובאת כמעין הכרח. עפרה חשה כי היא אינה יכולה לתפקד בשום תפקיד   case managerהבחירה להיות 

חירת התפקיד בה לדבריה, מציירת תמונה ברורה של ניסיון להשבת אחר. הבחירה שלה בתפקיד, במקביל לב

אני  "אני לא יכולה להיות משהו אחר...)ידי דרך ברורה ומוכרת המגובה באידיאולוגיה חזקה -שליטה על
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עפרה חשה  בבירור מה עליה לעשות וכיצד עליה לנהוג, מה שמאפשר לה  (. מרגישה מבוזבזת לענות לטלפונים"

 הקושי הרב הכרוך בבחירותיה במסגרת התפקוד המקצועי.  להתמודד עם

ששררה  ,"הנצפית" ,אי הוודאות הכרוכה בחוויית המציאות המשותפת מתבססת  על המציאות החיצונית

גם על המציאות הפנימית של העובדות הסוציאליות שעבדו במהלכה. -במדינת ישראל בתקופת המלחמה, כמו

קושי משמעותי עד כדי בלתי נסבל עבור העובדות, בהדגישו את אובדן השליטה  נראה כי חוסר וודאות זה היווה

איים של וודאות בתוך אי הוודאות היוו דרכי ההתמודדות של העובדות  הבסיסית של העובדות במציאות חייהן.

 עם קושי זה. כעת חשוב לבחון את ההשפעות המיידיות וארוכות הטווח, החיוביות והשליליות של המציאות

 המשותפת על העובדות.

 על העובדת הסוציאלית של המלחמה השפעת המציאות המשותפת 3.4.6

בהיבט האישי ובהיבט  העובדות מתארות את השפעות חווית המלחמה והמציאות המשותפת עליהן

. בין השפעות אלו ניתן לזהות את ההשפעות המיטיבות עבור העובדות: שינוי בסדרי העדיפויות, כאחד המקצועי

כי השפעות אלו מסבירות את  ,נראה פרופורציות נכונות יותר, צבירת ניסיון, תחושת משמעות ואף גאווה.

מציגות  את ההשפעות השליליות  , הןאלמנט הצמיחה מטראומה המתבטא בחלק מתיאורי העובדות. במקביל

שבירות וחוסר  תסכול מקצועי, תחושת חוסר אונים, עומס רגשי, תחושת :עליהןשל המציאות המשותפת 

 בטחון בחיים.

 הילה מביאה את הספיקות שהעלתה בה המלחמה והמציאות המשותפת אותה חוותה:

אני חושבת שבאמת במלחמה עלו בי המון ספיקות על הבחירה. המלחמה גרמה לי לרצות לשנות 

הטוב מקצוע )בוכה(.... לעבוד במקצוע שיותר כיף, אתה קם בבוקר ועוסק בדברים כאילו שהם הצד 

של החיים לא בחולי ומוות וקושי, אלא באמת עבודות שלא מעמיסות עליך מבחינה נפשית, המלחמה 

בעקבות  .הביאה אותי לחשוב על שינוי, ממש התחלתי לבדוק אפשרות של הסבה מקצועית, לימודים

כך צריכים אותך. זה -כך באפיסת כוחות בזמן שכל-ההישרדות הזאת והקושי הזה, של להיות כל

'אז מה זה אומר עלי?'  'האם אני מתאימה למקצוע הזה?' 'האם אני במקום  –העלה בי שאלות 

הנכון?' 'האם אני מסוגלת להיות עובדת סוציאלית מבחינת הכוחות?' 'להיות שם בשביל אחרים? 

 (. 109-114)הילה, 

רים. נראה, כי אודות התאמתה לתפקיד ויכולתה לסייע ולחזק אנשים אח שאלות נוקבות הילה מעלה 

חוסר האונים שחוותה תחושת השינוי המחשבתי שחל בה לאחר המלחמה נובע מתחושת העומס הרגשי הרב ו

מסביר את תחושת הכישלון הקשה במהלך המלחמה והמציאות המשותפת. תיאורה השני של הילה מוסיף ו

ויה כולה. נראה, כי תחושה זו אותה עם תום המלחמה. כישלון זה היה גרעין החוויה ואף הדהד את החו שאפפה

 חיזקה את השינוי המחשבתי, שהוביל אותה למחשבות על אודות שינוי מקצועי:
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נולד לרקוד' המין חותמת הזאת, זה ' "מה שקופץ לי לראש בלי לחשוב הרבה זה נכשל, כמו שיש ב

זה מהדהד  מה שקופץ לי אוטומטית; אני יודעת שזה אכזרי ושיפוטי לגבי עצמי, אבל זה החוויה,

 (.205-206את החוויה שלי..." )הילה, 

טל ודנה מביאות בתיאוריהן את המחיר הרגשי הכרוך בחוויית המלחמה והמציאות המשותפת. מדבריהן 

עולה ההשפעה האדירה הנוצרת תוך חשיפה לחוויית  מלחמה בפרט תוך מציאות משותפת בכלל. טל מדגישה 

אז המלחמה. לדבריה חשה על בשרה את שבירות החיים, מה שנותר בתיאורה את נגישותו של הכאב הרגשי מ

 עד כמה האושר ושלמות המשפחה שבריריים אינם וודאיים:  יום כעננה מעל ראשה במקביל להבנהעד ה

המחיר הרגשי הוא בטוח מאוד משמעותי. זה גם יותר מתחדד כמה החיים שלנו שברירים, איך 

ישה לנו ואני כל יום עומדת בסיטואציה הזאתי, איך בשנייה חולים מדג-בשנייה, בכלל עבודה בבית

יכולים להשתנות החיים. והמלחמה וכל מה שחווינו איך בשנייה משתנים החיים לכל כך הרבה 

אנשים. זה משהו שהכה בי ממש קשות, אין את היכולת הזאתי של החוסן שלי זה לא יקרה, 

ה. אבל עדיין ממשיכים לתפקד וממשיכים ח להמשיך מאוד נשבר במלחמוהשכנוע שנותן לנו כ

לקוות לחיובי אבל, זה כל הזמן יושב במגירות היותר קרובות במוח כמה החיים שלנו שבריריים, 

 (  150-157כמה האושר והשלמות של המשפחה הוא שברירי )טל, 

חשה כי  דנה מביאה השפעה אחרת על הרגש, שנוצרה מתוך חווית המלחמה והמציאות המשותפת. לדבריה,

 משהו כבה בה ברמה הרגשית, שינוי שנוכח בה, לתחושתה, עד היום:

 (.269"אני מרגישה  שבאיזשהו מקום זה מה שקורה פה. משהו נכבה אצלי מבחינה רגשית" )דנה, 

היא ההשפעה אותה מתארת שני כרוכה הן בהיבט הקוגניטיבי והן בהיבט הרגשי. לדבריה, מאז המלחמה 

עסוקה כולה בהישרדות של היום ועכשיו. נטייתה לא לפרק את תיק , אלא ולעסוק בעתיד אינה מסוגלת לתכנן

יכולתה  .ההישרדות אותו בנתה במהלך המלחמה מעידה על תחושת ארעיות וסכנה שעדיין מרחפת על ראשה

לראות נכוחה את החלק הבלתי אדפטיבי שבשימור התיק ובמקביל להמשיך ולהחזיק בו מלמדים על תפיסת 

 :ציאות תקינה תוך תחושות רגשיות קשותמ

ולמי שעבד  וראה  פה את הדברים וראה את המראות וחווה את התחושות, יש תחושת שבר ששום 

דבר לא, שום דבר לא בטוח יותר. קשה לתכנן. אני מוצאת את עצמי לא מתכננת שום דבר מעבר 

מין  קודם נעבור את מחר ואז נראה. למחר, שום דבר אני לא מתכננת בגדול. כי אני אומרת, מי יודע?

משהו הישרדותי שנשאר. כמו התיק הזה שדיברתי עליו, הוא עדיין קיים. כן, לא פירקתי אותו, זה 

 (.332-337מטורף )שני, 

מתיאורן  רותם ודנה מתארות את תחושתן למול הסיכוי להישנות חוויה של מלחמה ומציאות משותפת. 

נכונותן להיכנס בשנית לסיטואציה דומה לזו שחוו במהלך המלחמה. דנה עולה,  כי הן מתלבטות ביחס ל

מדגישה את חששה כי אפילו הנאמנות והמחויבות שחשה כלפי העבודה לא יסייעו לה לחזור ולתפקד  אם 
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תפרוץ עוד מלחמה. גם רותם חשה כי אינה בטוחה שתבחר לתפקד בשנית בעת מלחמה, אך היא מביאה את הפן 

אדם צריך להביא חוויות כאלו על עצמו שוב ושוב?  שתיהן מביאות בתיאוריהן את הקושי הרב המתלבט: האם 

 שחוו והתלבטותן ביחס להמשך עבודתן במלחמה הבאה:

ני יודעת להבא שאם שוב תהיה מלחמה אני לא בטוחה שאני ארצה לעבור את זה שוב, אני לא א"

לא מבינה למה אני למה אני צריכה לעשות  חושבת שזה בריא לבנאדם להיות בסיטואציה כזאת אני

 (.230-233את זה לעצמי שוב" )רותם, 

יותר ויותר מדברים עכשיו על זה שהולכת להיות מלחמה עוד פעם ואני מנסה לעשות איזה  כלקודם 

תרגיל מנטאלי עם עצמי ולדמיין כזה דבר קורה ואני לא מאמינה שאני אגיע לכאן עוד פעם.... אני לא 

זה יעבוד בשבילי בפעם הבאה אפילו לא הנאמנות שלי והאחריות שלי והמחויבות שלי בטוחה ש

 (.  253-254כלפי המקום )דנה, 

רוני מביאה את ההיבט החיובי אותו היא מזהה בחוויית המלחמה. לדבריה, סדר העדיפויות שלה השתנה, 

לראות את הדברים בפרופורציה   לת שלה על החיים. במקביל, התחזקה יכולתהלוהכגם צורת ההסתכלות -כמו

ובבגרות. רוני מציינת את הצמיחה מהקושי, בהדגישה את השמחה שחשה מול החיבור שנוצר אצלה בעקבות 

  יית הרווח כגדול מן ההפסד בחוויה.המלחמה לחלקים שבעצמה.  ראיית חצי הכוס המלאה באה בד בבד עם  רא

לדבריה חשה כי היא מטפלת טובה יותר כעת, מבינה  שני מדגישה את הרווח שבחוויה בהיבט המקצועי.

יותר ומסוגלת ליותר אמפתיה. כל זה מגיע, לדבריה של שני מתוך שהייתה "בנעלי" נפגע, אדם שחרב עליו עולמו 

 או חשוף לסכנה קיומית ומיידית: 

מדברת  ואני גם בטוחה שזה הפך אותי ולימד אותי להיות מטפלת יותר טובה. כי היום, כשאני למשל

עם מישהו שחולה, שחולה בסרטן, ובישרנו לו במחלקה שהוא חולה, והוא נכנס למצב של, של פחד 

הישרדותי, היום אני מבינה את זה הרבה הרבה יותר טוב מאשר הבנתי לפני. היום אני יודעת מה זה 

יותר  לפחד שמחר אתה לא תחייה, או שאנשים שאתה אוהב לא יחיו. וזה הפך אותי למטפלת הרבה

 (.153-158 טובה, אין לי ספק )שני, 

תפת שבקצהו האחד חווית מציאות משו ,רצף מגלה תימת המציאות המשותפת שחוו העובדותניתוח 

מעצימה של עובדות שחוו  חוויה חיובית ומעצימה, חשו כי הן תורמות ומשמעותיות והביעו תחושה חיובית 

חווית מציאות משותפת מחלישה של מצויה השני של הרצף בצידו  .כללית מההתנסות בעבודה בזמן המלחמה

קושי לזהות את תרומתן וחשיבותן גם -כמו ,חוויה של הישרדות, קושי ותסכול, שבר ומשברעובדות שחוו 

 בעבודה בזמן המלחמה.

העובדות ובתוכה כי מציאות המלחמה אותה חוותה כלל האוכלוסייה,  ,לאור הממצאים ניתן לזהות

  משתלטת על החוויה כולה ברמה של מרחב, זמן ואחרים משמעותיים. ,המטופליםהסוציאליות ו
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 . דיון4

מחקר זה עסק בחוויית העובדות הסוציאליות בקריה הרפואית רמב"ם במלחמת לבנון השנייה. ממצאי 

המחקר מציגים בפנינו את היבטיה השונים של חווית המציאות המשותפת אותה חלקו העובדות הסוציאליות 

למרות שמדינת ישראל משופעת באירועים  .עם מטופליהן ובמהלכה נחשפו לסכנה ואיום, בו בעת שסיפקו טיפול

הכוללים מספר מלחמות ופיגועי טרור רבים, מעטים המקרים בהם נדרשו עובדים סוציאליים  םביטחוניי

, שנות הקטיושות רץבין מקרים אלו ניתן לציין את מלחמת המפ  .עצמם חשופים לאיוםשהם בזמן  לתפקד

 הארוכות ביישובי גבול הצפון וכן מציאות ירי הקסמים השוררת בשמונה השנים האחרונות ביישובי עוטף עזה. 

ייחודיותה של החוויה, כפי שהיא משתקפת בפרק הממצאים, מדגישה שני תהליכים מקבילים אותם עברו 

 -רטנית ומשפחתית עם האיום ומאידך העובדות הסוציאליות. מחד, התהליך האישי שכלל התמודדות פ

התהליך המקצועי, שכלל מתן טיפול וחשיפה מתמשכת לתוצאות האיום. פרק הממצאים מעלה  ומדגיש את 

 השילוב שנוצר בין שני תהליכים אלו, האישי והמקצועי, שהשפיע רבות על חווית העובדות. 

לעיל(,: האחד מתאר את חווית המציאות  2 -ו 1את ממצאי המחקר ניתן לארגן בשני מודלים )ראו איורים 

המשותפת כחוויה מחלישה, בעוד השני מתאר את חווית המציאות המשותפת כחוויה מעצימה. המודל המתאר 

את חוויית המציאות המשותפת כמחלישה מדגיש את  הקושי אותו מתארות העובדות ביצירת גבולות בין 

שת האיום הקיומי אותו חשו והתנועתיות המרובה שאפיינה המרחבים השונים בהן שהו במהלך המלחמה, תחו

אותן בהיבט הפיזי והרגשי. כמו כן מדגיש המודל את ערבוב הזמנים שהתקיים, השתלטות ה"זמן החוויתי" על  

"זמן השעון " וכן השארות זיכרון המלחמה בזמן הווה על אף שהסתיימה לא מכבר. עוד מביא המודל את 

למול  המטופלים והקולגות, קונפליקטים מרובים עם בן הזוג ותחושות אשמה קשות הקושי שחשו העובדות 

כלפי משפחתן. המודל המתאר את חווית המציאות המשותפת כמעצימה מדגיש את יכולת ההפרדה בין 

המרחבים השונים בהן שהו העובדות במהלך המלחמה, תחושת בטחון במרחב יכולת ההפרדה בין הזמנים 

 לזמן הכרונולוגי ותפיסת המלחמה כזיכרון של אירוע שהסתיים. השונים, חיבור

בדיון יבחנו מודלים אלו, כמו גם השאלה האם ניתן להצביע על מימדים הקובעים את היותה מחלישה או 

פי הגישה הפנומנולוגית: -מעצימה. סוגיה זו תיבחן מתוך שלושת המימדים המרכיבים את החוויה האנושית על

ים משמעותיים, כפי שתוארו בפרק השיטה ובפרק הממצאים. בהמשך לבירור סוגיה זו יעסוק זמן, מרחב ואחר

הדיון  במגבלות המחקר והשלכותיו למחקרים עתידיים. לאחר מכן יידונו ההשלכות לפרקטיקה בדגש על 

השאלה כיצד ניתן להיערך ולהכין עובדים סוציאליים למקרים עתידיים בהם יידרשו לעבודה במציאות 

 משותפת.
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 : "חווית מציאות משותפת מחלישה" 1איור 
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 "חווית מציאות משותפת מעצימה" 2איור 
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 מעצימה או מחלישה כאת חווית המציאות המשותפת  המעצביםמימדים  4.1

וזמן שעון  experiential time)זמן חוויתי ) -מזהה שני סוגים של זמן  תפנומנולוגיגישה הה  .מימד הזמן

(clock time) (Becker, 1992) לעומתו ,זמן השעון .כפי שחווה אותו האדם ,זמן סובייקטיבי ואה. הזמן חוויתי, 

גים של זמנים המתקיימים אובייקטיבי וניתן למדידה קבועה. ממצאי המחקר תומכים בחלוקה זו לשני סו ואה

 ,שונות מן הממצאים מתגלהומדגישים את השונות המתקיימת ביניהם. מן של משתתפות המחקר, בעול

כי חלק מהעובדות חוו את הזמן כזמן  ,מת בתפיסת הזמן במהלך המלחמה אצל העובדות. נראהיהמתקי

בר הווה ועתיד. זמן זה היה מורכב כרונולוגי רציף בדומה לזמן שעון, המורכב משלושה זמנים עיקריים: ע

שעון. ידי -עלשיצרו ימים ושבועות הניתנים למדידה ותיאום  ,מיחידות קבועות ומוכרות של שניות, דקות ושעות

ארי ואינו מורכב מזמנים ברורים וקבועים כעבר יחוו את הזמן כזמן כאוטי, קטוע, שאינו לינ אחרות עובדות

השתנה תדירות ם אזמן לא היה מורכב מיחידות קבועות של שניות ודקות כי הווה ועתיד. עבור עובדות אלה ה

 בהתאם לחוויה הסובייקטיבית אותה חוו. 

 ,כי העובדות שחוו את המציאות בהתאם לזמן השעון הצליחו לשמר את חווית הזמן הכרונולוגי ,ניכר

ייע להן לייצר תחושה של שליטה שימור חווית הזמן אפשרה להן לחוות תודעה רציפה, מה שס .המוכר והנשלט

מה שמיקם  , ה ועתידארי ומחולק לעבר, הוויכי עובדות אלה חוו את הזמן כלינ ,מסוימת במתרחש. עוד ניכר

התמקדות זו ש ,ייתכןעבר ובעתיד לקרות. מה שקרה בהקטין עיסוק ב ,את המלחמה כמתקיימת בזמן הווה

( ולפנות אנרגיה לטובת טיפול בנפגעים על here and nowבהווה אפשרה לעובדות להתמקד ב 'כאן ועכשיו' )

 חשבון עיסוק בעצמן ובאיום שעשוי לקרות. 

הנפגעים ייצגו עבור העובדות את המציאות המתקיימת ואת הסכנה הממשית והברורה המרחפת מעל 

עבר, לבין  ראשן. עובדות שחוו את הזמן כזמן שעון הצליחו להפריד בין פגיעתו של הנפגע שהתקיימה בזמן

התקשו בהפרדה בין הזמנים  -ההווה בו הן עצמן עדיין בטוחות ולא נפגעו. עובדות שחוו את הזמן כזמן חוויתי 

, השונים וחוו ערבוב וזליגה בין העבר, ההווה והעתיד. אלה התקשו לתחום את פגיעתו של הנפגע בזמן עבר

 נות לטיפול בנפגעים. ולחוש בטחון יחסי בזמן הווה, הנדרשים בכדי להתפ להתמקד

 ,Figley)אודות השפעת אירועים טראומטיים מהעבר על תפיסת ההווה והעתיד  בחבספרות מתקיים דיון ר

1995; Herman, 1992).  כי עובדות שחוו את הזמן כזמן חוויתי התקשו לתחום  ,מראיםחקר הנוכחי מהממצאי

אירועים טראומטיים השייכים לזמן עבר. עובדות כרונות דומים של יאת המלחמה לזמן הווה בלבד ונתקלו בז

כי הצפה זו השפיעה גם היא  ,אלה מרבות בתיאורים של אירועי עבר שהציפו את תודעתן בזמן המלחמה. נראה

 העבר. משקפי וה מתוך ועל הקושי בתחימת הזמנים ויצרה פרספקטיבה של התמודדות עם קשיי הה
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כי עובדות שחוו את הזמן כזמן שעון  ,בדות את העתיד. ניכרחווית הזמן השפיעה רבות על תפיסת העו

לייצר שגרה מסוימת ובה  ספורים ימים פשר להן תוךהתרגלו במהירות רבה יחסית למציאות המלחמה, מה שא

 ,כך .ארו את הזמן במלחמה כנתון במעטפת זמן כרונולוגיילוח זמנים ברור ומובנה יחסית. עובדות אלה ת

וטאלי אלה כתחום בזמן ונע לכיוון סיום. העתיד לא "נצבע בצבעים שחורים"  כצבעי האיום לא נחווה כט

עובדות שחוו את הזמן כזמן חוויתי,  ,פתוחות לשינוי שיגיע עם סיום המלחמה. לעומתןהיו ההווה וניכר כי הן 

ף לעולם התקשו לייצר מעטפת זמן כרונולוגית ותיארו את חווית המלחמה כאיום טוטאלי שעשוי לא לחלו

, ללא גבולות וללא יכולת אחדומשתלט על הזמן כולו. כך, העבר, ההווה והעתיד התחברו יחדיו למעין זמן 

 לצפות מתי ישתנה. תפיסת העתיד נגזרה אך ורק מתוך חווית האיום בהווה. 

( מביא את  משמעות מימד  הזמן  בחוויית המטפל המתערב במצבי אסון. לדבריו, היעדר 2006להד )

ידי -בתכיפות ואינטנסיביות שאינה נשלטת עלוגדרות זמן ברורות, התערבויות ללא משך ברור וידוע מראש ה

על המטפל לייצר ריחוק מינימאלי. ריחוק זה עשוי להגן על המטפל מפני תופעות מקשים המתערב, 

הזמן  מחזקים את מרכזיותו של מימדהנוכחי מחקר הכטראומטיזציה משנית ותשישות קרבה. ממצאי 

מאפשרת אבחנה בין זמנים ומספקת לעובדות ה ,והשפעתו על חווית המטפל. מחד,  יש תפיסת זמן קוהרנטית

תחושה, כי המלחמה היא חוויה שתחלוף ואינה טוטאלית או מתקיימת לעד. מאידך, מתרחשת חווית זמן 

נייה."  חוויה זו מייצרת "דקה כנצח ושבועיים כש -בה העובדות חשות מעין רסיסי הוויה  ,דיסוציאטיבית

תחושה כאוטית, כאילו זמן השעון אליו אנו רגילים כל חיינו אינו מתקיים ולא יתקיים יותר לעולם. נראה, כי 

חוויה מעשירה ומייצרת ניסיון חיובי : ההבדל בין השניים הוא כמזרח ומערב ועשוי לייצר חוויות שונות בתכלית

למול  של מלחמה משותפת ולה ביתר שאת  ייחודיותה של חווית מציאות מול חוויה מטלטלת ומחלישה. כאן ע -

חווית מתן טיפול  בטראומה, בה המטפל אינו מאוים בעצמו. מטפל במציאות משותפת כמעט ואינו מסוגל 

זאת בשונה ממטפל המתערב בזמן פיגוע ויכול, בעת הצורך, לסגת  זמן שבהם אינו תחת איום, -לייצר לעצמו איי

 (.2005ולאפשר לעצמו זמן הפסקה ללא איום )פלד ועמיתיה, אחורה 

עובדות להביא בתיאוריהן את סיום המלחמה והחזרה לשגרה, וכן את הקשיים שחשו ועדיין חשות רוב ה

, תקופה ארוכה לאחר תום חווית המציאות המשותפת. ניתן לזהות בתיאורים אלה מספר בעת הראיון עמן

ת מציינות, כי המלחמה היא מעין בועת זמן סגורה, חוויה אותה חוו בזמן עבר  מגמות משותפות. חלק מהעובדו

על והסתיימה עם תום מצב המלחמה. עובדות אלה מתארות את  החזרה לשגרה  כמבורכת וממעטות בדיון 

אודות השפעותיה ארוכות הטווח של העבודה במלחמה עליהן. עובדות אחרות חשו גם הן כי המלחמה היא 

גם שינויים -מדווחות על קושי משמעותי לחזור לשגרה, כמו -סגורה וחוויה שהסתיימה, אך עם זאת  בועת זמן

-משמעותיים שהן חשות כי חלו בהן  מאז המלחמה. שינויים אלה באים לידי ביטוי בסימפטומים זמניים של אי

ות השליליות שקט, תשישות, עצב וקשיי שינה. ממצאים אלו תואמים את הספרות הגורסת, כי ההשפע

המתקיימות על המטפלים  בטראומה הן זמניות וחולפות לאחר מספר ימים מתום ההתערבות )דקל, גינזבורג 
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(. עם זאת, חלק מהעובדות  Sabin-Farell & Turpin, 2003; Shamai,2005 ;2005פלד ועמיתה,  ;2004והנטמן 

ן השפעות אלו ניתן לראות שינויים (. ביOrtlepp & Friedman, 2002מתארות השפעות ארוכות טווח )

משמעותיים בתפיסת העולם, קושי לחוות בטחון ואמון באחרים, עצב מתמשך  וחרדה קיומית נוכחת. השפעות 

 ,vicarious trauma( )McCann &  Pearlman, שניתן לראותן כתסמינים של טראומטיזציה חלופית )אלו

 ,Goldblatt, Buchbinder) ת, אישיות ומשפחתיותמביאות את העובדות להתמודדויות רגשיו (,1990

Eisikovits, & Arizon-Messinger, 2009)החולים ומדווחות כי -. הן חשות פחות נוח מבעבר בעבודתן בבית

בתום המלחמה, מתארות העובדות שחוו את הזמן אינן רוצות להשתתף בעבודה במלחמה הבאה, לכשתגיע. 

שאיפתן להותיר את המלחמה בזמן עבר, בעוד העובדות שחוו את ת לשגרה וכזמן שעון את חזרתן המהירה יחסי

כי מרבית  ,ניתן לראותמתארות את הקושי לחזור לשגרה ואת העיסוק הרב בעבר.  - את הזמן כזמן חוויתי

מביאות את חווית המציאות המשותפת כמעצימה, מול  ,חלוף-העובדות המתארות השפעות שליליות בנות

 המביאות את החוויה כמחלישה. ,טווח-השפעות ארוכות העובדות החוות

המרחב החוויתי מציין את  .מימד המרחב מתחלק למרחב חוויתי ומרחב מדיד )פיזי( .מימד המרחב

המרחב העצמי אותו חש האדם ביחס לזולת, בעוד המרחב המדיד מתייחס לחלוקת החלל ליחידות קבועות 

הנובעת מתפיסת  ,מדיד בהיותו סובייקטיבי ונתון להשתנות מתמדתומדידות. המרחב החוויתי שונה מהמרחב ה

כי חווית המרחב  במלחמה, הבאה לידי ביטוי במחקר זה,   ,. ניכרBecker, 1992)) האדם החווה מרחב זה

קיימים זה טאה את השונות בתפיסת העובדות מימד זה. עובדות אחדות מתארות חווית מרחב שלם, בה מתיב

(, מרחב הבית )המשפחה( ומרחב הביניים החולים-ביתהעיקריים: מרחב העבודה )רחבים לצד זה שלושת המ

)הנסיעות הלוך ושוב(. זאת כאשר כל מרחב מתקיים כיחידה עצמאית ושלמה בפני עצמה והמעבר ביניהם 

דות מרחב אחר. עובאנשים המצויים ביצירת קשר טלפוני עם ידי -עלמעבר פיזי בנסיעה או ידי -עלמתאפשר או 

בו  בה לרוב מתקיימת הלימה בין המרחב הפיזי לבין המרחב הרגשי ,אלה מתארות חווית מרחב קוהרנטית

עובדות שחוו חווית מרחב מפוצל ושבור מתארות ערבוב וקושי להפריד בין המרחבים  ,שוהה העובדת. לעומתן

צאות כפולה זו באה לידי ביטוי מימצאות במרחבים שונים בהיבט הפיזי והרגשי. היהשונים, במקביל לנטייה לה

-ביתאצל העובדות בתחושת נתק בין המימד הפיזי לרגשי "אני פה אבל הראש שלי במקום אחר", "חצי ממני ב

כי תחושת  ניתוק זו, המזכירה בטבעה את הדיסוציאציה,  ,והחצי השני בבית עם המשפחה". נראה החולים

 יסות מרחבים. ייצרה אצל העובדות חווית מרחב שבור המורכב מפ
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( מביא  את משמעות המרחב בחוויית המטפל במצבי אסון. בהיבט זה נפגעת יכולתו של המטפל 2006להד )

כן, מתקיימת קירבה פיזית וחשיפה -כמו. לשלוט במרחב בו תיערך ההתערבות שעשויה להתקיים בכל מקום

ממצאי המחקר הנוכחי מחזקים את  מרובה למראות ולקולות, המשפיעים רבות על  חווית המטפל. גם כאן

הטענות בספרות ואף מרחיבים אותן. נראה, כי  האיום הטוטאלי, הנגזר מהימצאות כל תושבי צפון הארץ, 

מזהים ייצרו חוויה  של איום מתמיד עליהן. בתוך  מרחב מאוים זה   -וביניהם גם העובדות, במרחב מותקף 

של עובדות שהצליחו לייצר הפרדה כלשהי בין המרחבים השונים  ,תהאחשני סוגי חוויות מרכזיות.  ניתן לזהות

גם  -החולים, מרחב הבית ומרחב הביניים(. עובדות אלו חשו יותר שליטה ופחות חוסר אונים. כמו-)מרחב בית

 -החולים ואימה פחותה יותר במרחב הביניים בזמן הנסיעות מבית-תחושת בטחון במרחב הפיזי של בית

נראה, כי במקרה זה נוצרה חוויה מסוימת של שליטה במרחב, שהדהדה לתוך החוויה הכוללת החולים ואליו. 

שהתקשו  ,עובדותמתייחסת ל השנייהחווית המרחב של העובדות ויצרה חווית מציאות משותפת מעצימה.  

עומס להפריד בין המרחבים וחוו מתוך כך זליגה מתמדת בין המרחבים השונים. זליגה זו הובילה לעלייה ב

-ובקושי  והשפיעה על חוויתן. עובדות אלה מדווחות על תחושת איום וחוסר בטחון במרחב הפיזי של בית

החולים ואליו. נראה, כי במקרה זה נוצרה חוויה של חוסר אונים -החולים ובמרחבי הביניים בנסיעות מבית

וויית מציאות משותפת במרחב, שהדהדה לתוך החוויה הכוללת של העובדות ויצרה ח מצומצמת ושליטה

 מאיימת ומחלישה.

בעולם הטיפול בטראומה מוכרת היטב השפעתה של חווית הטיפול.  הדהודה למרחבים נוספים, כגון 

 Goldblatt, in ;2005פלד ועמיתיה,  ;2006המרחב הזוגי והמשפחתי של המטפל, נדונו בהרחבה )ברזילי טוך, 

press; Goldblatt et al., 2009יינות המחקר הנוכחי מביאות השפעה והדהוד אלו בעוצמה רבה.  (. גם מרוא

בבחינת קשרי הגומלין בין המרחבים השונים של העובדות במהלך המלחמה עולה  ההשפעה הניכרת של  

( הדגישו את הקושי 2005פלד ועמיתיה ) המרחב המקצועי על המרחבים האישיים, המשפחתיים והזוגיים.

שות מקצועית ומאידך, המטפל ייים אצל המטפל בטראומה. מחד, המטפל כיהכרוך בכפל התפקידים המתק

כי סיטואציית  ,כאדם. ממצאי המחקר מדגישים פן זה ומוסיפים את המשא הכפול המוטל על המטפל. נראה

המלחמה והמציאות המשותפת, אשר מיקמה הן את המטופל והן את המטפל בתוך המרחב המאוים, העצימו  

תפות זו במרחב המסוכן אכן מעצימה את השפעת האיום על המטפל כנחשף ראשוני לאירוע, משא כפול זה. שו

 ,.Schuster et al., 2001; Vlahov et al)במקביל לחשיפה המשנית המתקיימת סביב מתן הטיפול לנפגעים 

2002 .) 

עם המרחב  ידי המרחב המשפחתי והזוגי בהתמודדות-, כי היכולת להיתמך עלזה מחקרעוד עולה ממצאי 

 המקצועי משפיעה על החוויה הכוללת של העובדות. עובדות שציינו כי זכו לתמיכה משמעותית 
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זוגן ביציאתן לעבודה תפסו יציאה זו כבעלת שליחות וחשיבות וחוו את המשפחה שהשאירו בבית -מבני

עובדות לעומת  כמתמודדת ותומכת ביציאה לעבודה. עובדות אלו מדווחות על חוויה כוללת חיובית יותר

זוגן על -"כפל מלחמות". עובדות שחוו קונפליקטים רבים עם בני - שתיארו חווית מלחמה מבית ומלחמה מחוץ

רקע היציאה לעבודה ביטאו יציאה זו כנטישה של המערכת והמרחב המשפחתי. חווית הנטישה זלגה למרחב 

 העבודה והשפיעה על  אופי החוויה בכללותה. 

ניכר  כי תפיסת אחרים משמעותיים  )בני זוג, משפחה, קולגות( כשותפים . תייםמימד אחרים משמעו

ייצרה חווית מציאות משותפת חיובית ומעצימה יותר. זאת, מול תפיסה קונפליקטואלית של  ,פעילים ותומכים

  גם-השוואה ובחינת תפקודן של עובדות אחרות מול  העובדת עצמה, כמוהתקיימו אחרים משמעותיים, בה  

 החולים.-רגשות קנאה באחרים משמעותיים שלא היו 'כבולים', כדברי העובדות, לעבודת בית

( מציעה, כי לאיכות הקשר עם המטופלים שחוו טראומה 2007דרמן )-באשר לקשר עם מטופלים, טבנצ'יק

מפיגועי משמעותית ישנה השפעה מכרעת על חווית המטפל. לדבריה עובדות סוציאליות שליוו משפחות שכולות 

טרור ויצרו עימן קשר משמעותי, מדווחות על חוויה קשה אך מעצימה וחיובית. תיאורי העובדות מחזקים טענה 

זו בהביאן את הקשרים עם המטופלים כאחרים משמעותיים המשפיעים על עיצוב חווית המציאות המשותפת. 

שי משמעותי ולחוש תחושת 'ביחד' עם עובדות שחשו כי למרות מורכבות הסיטואציה הן יכולות לייצר קשר אנו

חוו את עצמן כמשמעותיות ומסייעות. מולן, עובדות שהדגישו בתיאורן את הקשר הדל שנוצר בינן  ,המטופלים

חוו את עצמן כבעלות חשיבות קטנה עבור המטופלים,  -גם  את יכולתן המזערית לסייע -לבין המטופלים, כמו

 ות המשותפת אותה חוו.על חווית המציאמשמעותית מה שהשפיע 

,  כי עובדות שחוו את חוויית המציאות המשותפת כמציפה ומאיימת מרבות להביא זה מחקרעוד עולה מ

בתיאוריהן היבטים גופניים ותחושתיים אותם חשו במהלכה ולאחריה. בין תחושות אלו: חוסר שקט, עוררות 

 ,Rossת עוצמתיות וקושי בויסות הרגשי. רוסגם  תגובות רגשיו-כמו  ,טיזציהיתר, תנועתיות מרובה וסומא

הנחשף   ,נפש בחוויה טראומטית כמלחמה. לטענתה, גופו של אדם-מדגישה מימדים משולבי גוף (   (2008

עשוי לכלוא בתוכו את הטראומה. הטראומה  נמצאת בגוף ומשפיעה על  ,למלחמה חשיפה ראשונית או משנית

גיית עירור, פוגמת ביכולת עיבוד המידע, בזיכרון ובתחושת הביטחון מערכת העצבים, משאירה עודפים של אנר

והאיזון הנפשי. עובדות שחוו את חווית המציאות המשותפת כמעצימה  המעיטו בתיאורים תחושתיים וגופניים 

והתמקדו במימדים קוגניטיביים ורגשיים. לדבריהן, תחושות חוסר השקט וההצפה הרגשית  שחוו היו רגעיות 

בזריזות יחסית. לעומתן, עובדות שחוו את חווית המציאות המשותפת כמאיימת ואף טראומטית  וחלפו

מתארות תחושות גופניות קשות שנותרו לאורך זמן רב, אפילו עם תום האיום. נראה, כי תגובות אלו עיצבו 

 במידה רבה את חווית העובדות, העצימו  או החלישו 

ווספו לכוחות והמשאבים שהיו לרשותן והשפיעו  על תפקודן וחוויתן תו עבורן, התיאת תפיסת האיום וחווי

 הכללית את המציאות במלחמה ולאחריה.
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במחקר זה מובאים מכלול המימדים המתקיימים בחוויית המטפל בטיפול בנפגעי טרור ומלחמה, תוך 

עובדות המביאות חווית שאינה נגזרת מהשפה הפתולוגית. נראה, כי גם ה –ניסיון לייצר שפה ייחודית לחוויה 

מציאות משותפת מחלישה וגם אלו המביאות חוויה מעצימה משלבות  בתיאוריהן מימדים של  התנסות 

כי גם תיאור המימדים השלילים בחוויה אינו תואם את  ,משמעותית, גאווה ואף צמיחה. במקביל, ניתן לראות

 ;Cunningham, 1999ובאת בספרות )( כפי שהיא מSTSDהגדרת הטראומטיזצייה המשנית הפתולוגית )

Figley, 2002; Harlan, 2004; Pearlman & MacIan, 1995; Wade, Beckerman, & Stein, 1996 הגדרה .)

-בסימפטומים דמויי הפרעה פוסט מתבטאת  . זהות זוזו מדגישה את הזהות המתקיימת בין המטפל והמטופל

י סימפטומים אלו הם חלק אחד מפאזל שלם, הכולל ( עימה מתמודד המטפל. נראה, כPTSDטראומטית )

היבטים נוספים של החוויה וביניהם: צמיחה, משמעות, שינוי אישי ומקצועי והשפעות על מערך החיים 

(, המבקשות להסיר את Shamai & Ron, 2009המשפחתי והזוגי. ראייה זו תואמת את מחקרן של שמאי ורון )

 ת  כתגובה אקסקלוסיבית  של המטפלים לטיפול בטראומה.  ייחודיותה של הטראומטיזציה המשני

בחינת  חווית העובדות הסוציאליות במלחמה כרצף שבין חוויה מעצימה וחיובית לבין חוויה טראומטית 

תפיסה זו מביאה את השפעתו של  .(Shamai, 2003ומחלישה, משלימה  ומרחיבה את  תפיסתה של שמאי  )

ודאות -ודדותו  ויכולתו האישית והמקצועית של המטפל במצבי טרור ואייצירת נרטיב  חיובי על התמ

חברתית על חווית המציאות המשותפת אנו מתבססים -מתמשכת. לדבריה,  בהסתכלות קונסטרוקטיביסטית

על הפרשנות אותה נותן המטפל לחוויה ולא על הגדרות שהוכתבו מראש. בהמשך לתפיסה זו מציעים ממצאי 

אות את החוויה אותה חוות העובדות כדיאלוג בין הפרשנות שלהן את הסיטואציה לבין המחקר הנוכחי לר

כפי שמתבטאת בשלושת המימדים: זמן, מרחב של המלחמה יכולתן להתמודד עם המציאות המשותפת 

 ואחרים משמעותיים. 

חוויית הסבר אפשרי לשונות המתקיימת בין העובדות ב ,(2-ו 1איורים לסיכום, כפי שמוצג במודל )

זמן, מרחב ואחרים משמעותיים.  עובדות  -המציאות המשותפת  טמון  בשילוב שבין שלושת מימדי החוויה 

שחשו שליטה יחסית וחוויה חיובית סביב מימדים אלו מתמודדות עם ההשפעות השליליות בהצלחה, בהדגישן 

ות שליטה וחוויה מחלישה סביב את ההשפעות החיוביות שמתקיימות סביב החוויה. לעומתן, עובדות שחשו פח

זמן, מרחב ואחרים משמעותיים,  חשות כי ההשפעות השליליות הן חזקות מהחיוביות  -מימדי החוויה 

 ונשארות לארוך זמן רב יותר. 

 מגבלות המחקר  4.2

הנוכחי מספר מגבלות. ראשית, יש לנקוט זהירות  בהכללת ממצאי המחקר על  כלל העובדים למחקר 

. המדגם אותו כלל של מלחמה לים והסוכנויות השונות, הנחשפים לחוויות של  מציאות משותפתהחו -בבתי

החולים, מתאים לתיאור החוויה בקריה -עובדות, המהוות כשליש מהשירות הסוציאלי בבית 15 -המחקר 



 72 

זה בחשבון הרפואית רמב"ם. אך נראה, כי לכל עובד ולכל סוכנות מאפיינים ייחודיים משלהם ויש לקחת נתון 

בעת יישום ההבנות העולות מממצאי מחקר זה לסביבות עבודה אחרות. שנית, בבחירת המרואיינות נעשה 

(, אך  חשוב להבין כי העובדות שרואינו היו אלה שהסכימו maximum variationמאמץ להשיג שונות מירבית )

ונות וייחודיות במהלך המלחמה, אשר לא להתראיין. ייתכן כי דווקא העובדות שסירבו להתראיין  חוו חוויות ש

באו לידי ביטוי במחקר. שלישית, הראיונות נערכו בנקודת זמן אחת, כחצי שנה לאחר המלחמה. סביר שפרק 

אט לשגרה אפשרו מסוימת נקודת מבט אחרת על החוויה  במלחמה והשפיעו על -הזמן שעבר והחזרה אט

רביעית, המחקר לא כלל ראיונות של קבוצה שלא נחשפה ידי משתתפות המחקר. -עיצובה בדרך שהוצגה על

לחוויית מציאות משותפת והיה מאפשר בחינה של  חווית עובדות בקריה הרפואית רמב"ם שלא עבדו במהלך 

 המלחמה. 

עוד ניתן לראות, כי המחקר כלל נשים עובדות סוציאליות בלבד ולא כלל גברים עובדים סוציאליים. ייתכן 

ה להיות השפעה מכרעת על תוצאות המחקר. נשאלת השאלה, מה תפקידו של המגדר בהבניית שלנתון זה עשוי

כן, האם גבר עובד סוציאלי היה חווה את המציאות המשותפת במלחמה בדרך -החוויה של העובדת? כמו

ים, (, מדגישה את השונות המהותית המתקיימת בין גברים לנש1995אחרת? קרול גיליגן, בספרה 'בקול שונה' )

( מביא את 2004גם את ייחודיות החוויות  והתפיסות הנשיות. גם מחקרם של סולומון, גלקופף ובלייך )-כמו

השונות המתקיימת בין נשים לגברים בהתמודדות עם טראומה ומדגיש את הקושי היחסי הרב יותר אותו חוות 

 נשים בהתמודדות עם אירועים טראומטיים. 

לכך, שמדגם המחקר כלל עובדות יהודיות בלבד ולכן אינו נותן  ייצוג  רה מגבלה מתודולוגית נוספת קשו

כן, המחקר לא כלל עובדות עולות חדשות וייתכן כי חוויתן היתה -רלוונטי לעובדים מהמגזר הערבי. כמו

 מושפעת ממימדים נוספים שלא מצאו ביטוי במחקר זה.

תהליך המחקר. היותי חלק מצוות השירות לבסוף, חשוב להתייחס למעורבותי הרבה כחוקרת משתתפת ב

זוג  במהלך המלחמה, -הסוציאלי, המטפלת בפרויקט לטיפול בנפגעי טרור ומשפחות שכולות, וכן  היותי אם ובת

עיצבו ללא ספק את ה"משקפיים" דרכם בחנתי את החוויה. השילוב בין החוויה האישית אותה עברתי במהלך 

לרפלקציה אותה ערכתי הן ברמה האישית והן ברמה  המחקרית,  המציאות המשותפת במלחמה, במקביל 

במידת ההתמקדות משתקפים בבחירות השונות אותן עשיתי במהלך המחקר,בחירות הבאות לידי ביטוי 

: הדגשת אלמנטים מעולם הטראומה בניתוח הממצאים  והיחס שבין עיסוק בהיבטים בהיבטים השונים בחוויה

עזיבתי את התפקיד אותו מילאתי כעובדת סוציאלית ברמב"ם במשך כמעט חמש  השלילים והחיוביים שכללה.

למרות  שנים, במהלך עריכת המחקר, השפיעה גם היא על הפרספקטיבה בה בחנתי את החוויה והקשור בה.

 מגבלות אלה, ניתן להסיק מספר מסקנות שעשויות להיות רלוונטיות למחקר עתידי ולפרקטיקה. 
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 ותסוגיות אתי  4.3

את בחשבון חשוב להביא  ,ישנן מספר סוגיות אתיות הנוגעות למחקר זה אליהן אבקש להתייחס. ראשית

עם מרואיינות המחקר, עימן עבדתי במסגרת השירות הסוציאלי בקריה  שלי כחוקרת ההיכרות המוקדמת 

מתארות אותן  לחמהאת חוויות המ .יחסי חברות קרוביםמצויה בעם חלקן אף הייתי ועודני  .הרפואית רמב"ם

עסקתי על בשרי במלוא עוצמתן והן מלוות אותי עד היום. לפני תחילת המחקר גם אני חוויתי המרואיינות, 

מעבר לכך נשאלה  חוק ההכרחית לניתוח והפקת מסקנות?אוכל לסגל לעצמי את מידת הרי רבות בדילמה, האם

אדם זר או לחילופין יימנעו מלחשוף פרטים  אם המרואיינות יחשפו פרטים שלא היו חושפות בפניה ,השאלה

הקפדה יתרה על מספר  סוגיות אתיות אלו התקיימה במהלך המחקרמתוך ? הקיימת בינינו רבהיבגלל הק

 כללים:

 .שמות המרואיינות וכן פרטים מזהים שנשתרבבו לראיון  שונו או הושמטו 

 ת ומנחאחת מהחוקרת ו בידיצא רק החומר נותר חסוי ונמ ,שנתיים אחרי עריכת הראיונות ,גם היום

 המחקר.

  רק למידע אותו בחרו העובדות אך ו ניתוח הראיונותמהלך ב ותלהתייחסהתקיימה הקפדה מלאה

 לי  בשיחות אישיות לא הוכנסו למחקר כלל.פרטים שסופרו  .במהלך הראיון לחשוף

 השלכות למחקר  4.4

, חשוב כי הולכות ומתרבות מיום ליוםלחמה של מבתקופה בה אנו חיים, בה חוויות מציאות משותפת 

ייעשה מאמץ להמשיך ולחקור תופעה ייחודית ומשמעותית זו במטרה לאפיינה, לבדוק את משמעותה 

ראוי שמחקרים  והשפעותיה על המטפלים ולבנות מערך הכנה והכשרה למקרים הבאים שיש לקוות שלא יגיעו.

ולים ובשירותי בריאות ורווחה נוספים, במקומות שונים בארץ ח-אלו ימשיכו ויעמיקו את בדיקת החוויה בבתי

כן נראה, כי יש צורך במחקר מקביל בקרב  מטפלים מהמגזר הערבי, -בהם המציאות שונה וייחודית. כמו

 .של מלחמה המתמודדים גם הם עם מציאות משותפת

עינם של מטפלים  לאור מגבלות המחקר חשוב להמשיך ולבדוק את חווית המציאות המשותפת גם דרך

גברים, אשר קולם לא נשמע במחקר הנוכחי בגלל שהשירות הסוציאלי בקריה הרפואית רמב"ם במלחמת לבנון 

 השנייה כלל נשים עובדות סוציאליות בלבד. 

תשומת לב מיוחדת חשוב להקדיש למימדים המשפיעים על היות החוויה מחלישה או מעצימה, זאת תוך  

לו ביחס לייחודיותו של כל מטפל ומטפל. ייתכן כי ניתן לשלב מחקר כמותי המשלים ניסיון למפות מימדים א

על של מלחמה מחקר איכותני זה ומטרתו לספק נקודת מבט רחבה על השפעות העבודה במציאות משותפת 

 עובדים סוציאליים ומטפלים מתחומי בריאות נפש שונים.

משתנים כגון טראומות קודמות, מידת דתיות, ותק, שאלות נוספות עוסקות בהשפעת אישיותו של העובד ו

הדרכה והתפקיד אותו העובד מבצע בחירום על חווית המציאות המשותפת שאותה הוא חווה. מחקרים 
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עתידיים יוכלו לבחון את החוויה ביחס למימדים אלו וכך לבדוק את השפעתם על החוויה הכוללת והיותה 

 .מעצימה או מחלישה

 יקהות לפרקטכהשל  4.5

לידי שבאה משמעותם של מימד הזמן והמרחב בהבניית חווית המציאות המשותפת אצל המטפלים, כפי 

מספר נקודות המשפיעות על היערכותם והכנתם של העובדים הסוציאליים. ראשית, נראה מעלה ביטוי במחקר, 

רחב העבודה ומרחב מרחב הבית, מ - כי חשוב לאפשר ולעודד יצירת גבולות ברורים בין המרחבים השונים

(. הגדרה ברורה זו 2007טוך,  –הנסיעות. נראה, כי ישנו צורך להגדיר מרחבים אלו בבירור )ברזילי  -הביניים

מניעת והפחתת זליגת תכנים בין המרחבים ועיבוד מתמיד של החוויות המתקיימות בכל ידי -עלעשויה להתבצע 

שתאפשר העלאת  )2000ה פרטנית או קבוצתית )קלינגמן, מרחב ומרחב. עיבוד כזה יכול להתבצע במסגרת הדרכ

 תכנים אישיים ומקצועיים, עיבודם ובירורם. 

ידי נגישות למקלטים -במקביל לכך, חשוב ליצור בטחון בסיסי עבור העובדים במכלול המרחבים. זאת, על

מיון ומחלקות האשפוז גם  ה-החולים, מיקום מרכז המידע עצמו במרחב מוגן, כמו-ומרחבים מוגנים בתוך בית

בהן שוהים העובדים. חשוב לעשות מאמץ ולסייע לעובדים לדאוג למרחב מוגן גם בביתם, זאת בכדי שיוכלו 

העלו צעירים חזרו ולחוש כי משפחתם בטוחה ואינה באיום מתמיד בזמן היעדרם.  עובדות שהן אמהות לילדים 

(. ניתן לשקול הקמת 1992ולם עבורם )גרנות, במחקר את הקושי הכרוך בהשארתם בבית ומציאת סידור ה

מסגרות שאינן בתחום המרחב המאוים, אליהן תוכלנה העובדות להביא את ילדיהן ולהתפנות לעבודה. אלמנט 

ישנה  חשיבות  לספק לעובדות . החולים וממנו-בנסיעות לבית -נוסף קשור בתחושת הביטחון במרחב הביניים 

החולים יום אחר יום, ואם ניתן -לבדוק את נחיצות הגעתן של כל העובדות לבית כן, ניתן-הסעות מוסדרות. כמו

 לדלל הגעתן לימים מרוכזים ובזאת לחסוך נסיעות ארוכות במרחבים מאוימים.

ידי חלוקת -במימד הזמן, ניכר כי חשוב לנסות ולהקפיד על משמרות בהיקף זמן קבוע וידוע מראש, זאת על

כן, פרסום מוקדם של החלוקה למשמרות יאפשר לעובדות לתכנן את -רות. כמוהיממה לשתיים עד שלוש משמ

 זמנן, מה שעשוי לעודד חווית שליטה מסוימת והפחתה במידת חוסר האונים.

הזוג והילדים טרום החוויה -במימד האחרים המשמעותיים נראה, כי שיתופם של אלה בעזרת מפגש לבני

עוד במימד האחרים המשמעותיים, ביחס למטופלים   .הכינם לבאותעשוי לעזור במטרה לתאם עימם ציפיות ול

העובדות תיארו קשר זה כמשפיע רבות על אופי חווית המציאות המשותפת. נראה, כי ליווי  ,והקשר עימם

אך קשה לביצוע במסגרת המציאות  -חשוב הוא  ,מתמשך, המאפשר יצירת קשר משמעותי עם המטופל

ידי כל עובדת -לשקול מתן אפשרות לליווי מתמשך של מטופל אחד או שניים על האינטנסיבית. עם זאת, ניתן

( בתוך קטיעת הרציפויות הרבה 1991עומר,  ;2000וזאת במטרה לייצר רציפות מסוימת )להד ואיילון, 

 המתקיימת במהלך המלחמה.
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שותפת. נושא גופניים, המשפיעים על אופי חווית המטפל במציאות מ-במחקר עלו ההיבטים התחושתיים

זה מעלה נקודה חשובה הן בהיבט המניעתי המתקיים לפני החשיפה לחוויה והן בהיבט  הטיפולי המתקיים 

במהלך אותה חשיפה. נראה, כי מטפל  המצליח לעבד ולווסת היבטים אלו יחווה יותר שליטה על גופו ורגשותיו, 

ה הוא חווה. יכולת עיבוד וויסות זו תאפשר וכן יגלה  יכולת רפלקטיבית גבוהה יותר להתבונן בחוויה אות

למטפל לחוות שליטה רבה יותר ופחות חוסר אונים לפני החוויה ובמהלכה. יש לשלב  תוכניות העוסקות ישירות 

 בחוויית העובדים הנחשפים למציאות משותפת, כולל הכנה ומתן כלים להתמודדות עם החוויה.

(, המיועד Pearlman & MacIan, 1995ית מערך הדרכה מובנה ), ניתן להוסיף את חשיבותו  של בניכן-כמו

לתקופות בהן נחשפים העובדים למציאות משותפת. מערך הדרכה  כזה יאפשר  במה לביטוי הקונפליקטים 

אישיים, זוגיים  –גם  מקום בטוח לעיבוד היבטים שונים בחוויה -והקשיים אותם חווה העובד, כמו

גרת הדרכתית מעין זו גם טרם החשיפה לחוויה וזאת במטרה לאפשר הכנה ומשפחתיים. ישנה חשיבות למס

ודיון פתוח בתחושותיו ורגשותיו של העובד לקראת החוויה. חשוב, עם זאת, לדאוג למערך ניטור ומעקב אחרי 

מצוקותיהם של העובדים  כדי לזהות במהירות עובדים הזקוקים לסיוע נוסף ואף לקבלת פטור מתפקידם 

 .של מלחמה ל מציאות  משותפתבזמנים ש

לתפקוד העובדים במהלך חווית מציאות הנובעת מתוצאות המחקר, ונוגעת השלכה פרקטית נוספת 

, קשורה בהתנהלות מערך העבודה ותכנונו. ממצא זה תומך בספרות המדגישה את חשיבות של מלחמה משותפת

מפרק הממצאים עולה, כי . (2005, ד ועמיתיהפלבניית מערך נהלים מובנה להתנהלות העובדים בעיתות חירום )

 –ובמקביל עובדות רבות התקשו להתמודד עם העומס הרב הנוצר עקב עבודה סביב השעון במערך החירום 

להתאושש להן לדבריהן, שהיו מאפשרים  ,במחלקתן. עוד הן מציינות את הצורך שחשו ב"ימי  התאווררות"

רך בחשיבה ותכנון יסודי של מערך העבודה בזמנים של מציאות ולאגור כוחות מחודשים. נראה, כי יש צו

משותפת. מערך זה יכלול  משמרות  בהיקף זמן קבוע, הפסקות ומספר ימי מנוחה רצופים המאפשרים 

(. עוד יש לשקול הוספת כוח אדם מצוותים סוציאליים מתגברים 2005התרחקות ממרחב האיום )פלד ועמיתיה, 

ב המאוים, מה שעשוי לאפשר התפנות של העובדות לסיוע במערך החירום בלבד חולים שאינם במרח-מבתי

 והסרת עול האחריות לתפקוד במחלקה.
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 מכתב מקדים למשתתפת 1נספח 

                

 ל _______________ שלום רב,

 

ית העובדות הסוציאליות בקריה הרפואית הוא ללמוד על חווימטרת המחקר בו את עומדת להשתתף 

 רמב"ם במהלך מלחמת לבנון השנייה.

אני מודה לך על הסכמתך להשתתף במחקר ומבקשת לראיין אותך על נושא זה, כפי שאתה רואה אותו 

משמעותית להבנת הנושא, ולסייע בצורה מנקודת מבטך כעובדת סוציאלית. השתתפותך במחקר עשויה לתרום 

 החולים ובמסגרות השונות הפועלות בשעת חירום.-ם סוציאליים נוספים בבתיבהמשך לעובדי

 מסגרת הריאיון

עם זאת, תוכלי הריאיון ישוכתב מאוחר יותר ויימחקו ממנו פרטים מזהים שלך. השיחה תוקלט בטייפ.  

 להפסיק את הראיון ואת השתתפותך במחקר בכל עת, ללא כל השלכה עליך.

 ה חסוי. קטעים מהראיון ישמשו בשלב מאוחר יותר להוראה ולמחקר.כל מה שתספרי בראיון יהי 

הריאיון ייערך במועד ובמקום שנתאם לפי נוחיותך. הוא יארך כשעה וחצי. במידת הצורך, ניפגש פעם  

 נוספת. 

זהותך תהיה מוגנת אני  מתחייבת לשמור על סודיות במחקר, ולהימנע מלחשוף כל פרט שיזהה אותך. 

 לזהות אותך אישית מתוך הממצאים.  ולא יהיה ניתן

. אודה לך אם תאשרי את השתתפותך בראיון ואת השימוש בקטעים מן החומר להוראה ולמחקר בעתיד

 אנא חתמי על הספח המצורף למכתב זה.

 

 תודה  מראש על שיתוף הפעולה.

 בברכה,

 ארנוב,  עובדת סוציאלית וסטודנטית לתואר מ"א-יעל אונגר

 :רת עבודת המחקומנח
 ד"ר הדס גולדבלט, החוג לסיעוד אוניברסיטת חיפה 

 הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה-ד"ר מיכל שמאי, בית
 

----------------------------------------------------------------------- 

פואית רמב"ם אישור השתתפות במחקר: עבודה במציאות משותפת: חוויית העובדות הסוציאליות בקריה הר

 במהלך מלחמת לבנון השנייה

-מאשרת  שקראתי את המידע שהוצג בפני ושהוסבר לי  אישית על__________________________ אני _

ידי המראיינת, אשר התחייבה בפני בכתב, להבטיח סודיות בכל הנוגע לפרטיי האישיים וכל פרט אחר שעלול 

 לחשוף את זהותי.

מחקר זה ומוכנה שייעשה שימוש בראיון עמי לצורכי מחקר והוראה אני מסכימה להתראיין  ל

 בלבד.

 

 חתימה __________________   תאריך ____________



 88 

 הסברים מקדימים לראיון ומדריך הראיון 2נספח 

 

 שלום ______ ,

יה ודה שהסכמת להיפגש ולשוחח אתי. אני מבקשת לראיין אותך על החוויה שלך כעובדת סוציאלית בקרת

 לפני שנתחיל, אסביר לך מספר דברים הנוגעים למחקר ולריאיון.הרפואית רמב"ם במלחמת לבנון השנייה. 

כל מה שתספרי פה יישאר חסוי. נשתמש בו רק לצורכי מחקר. ברשותך, נקליט את השיחה בטייפ.  

 בחירתך. לאחר שיסתיים המחקר, הקלטות יושמדו או יימסרו לך, לפיהריאיון ישוכתב מאוחר יותר. 

אני  מתחייבת לשמור עכשיו ובהמשך המחקר על סודיות, ולהימנע מלחשוף כל פרט שיזהה אותך ויקשר  

הראיונות ינותחו לפי נושאים שונים ולא לפי מרואיינים, כך את תוכן דבריך אליך. שמך איננו מצוין על הקלטת. 

מותר לך בכל עת לבקש ממני אים. שזהותך תהיה מוגנת ולא יהיה ניתן לזהות אותך אישית מתוך הממצ

 להפסיק להקליט את הריאיון. אני אכבד את בקשתך.

בריאיון שנערוך מייד אשאל אותך שאלות שונות, שבאמצעותן אני מבקשת ללמוד ממך על  החוויה  

 רואה את הדברים היא המשמעותית. אתשעברת. אין תשובות נכונות ולא נכונות. הדרך בה 

את רצונך.  אכבד -רצי לענות עליהן או נושאים שתעדיפי לא להתייחס אליהם אם אשאל שאלות שלא ת 

 תוכלי להפסיק את הריאיון בכל שלב שתרצי, ללא שום תוצאות שליליות לגביך.

 הריאיון יארך כשעה, במידת הצורך, ניפגש פעם נוספת.  

יפוליים המסייעים השתתפותך במחקר עשויה לתרום משמעותית להבנת חוויותיהם של אנשי מקצועות ט 

בזמנים של חירום ומלחמה, וזאת במטרה לבחון את נקודת מבטו של המטפל, ולפתח מערכת מושגים המתארת 

 את חווית המטפל. 

 

 

 



 89 

 

 מדריך הראיון ונתוני רקע של המרואיינת

 

 דף נתוני רקע

 

 ____תאריך ________                             מס. מרואיינת ____________      

 

 גיל:      ___________ .1

 __אחר )פרט(__________5__דרוזי      4__נוצרי   3__מוסלמי   2 __יהודי 1דת:      .2

 . חילוני3. מסורתי )מקיים חלק מהמצוות(    2. דתי )מקפיד על רוב המצוות(    1מידת דתיות:   .3

 ארץ לידה: _________________ .4

 ל(: ______________שנת עליה שלך )מלא רק אם נולדת בחו" .5

 . נמצאת בקשר קבוע ללא נישואים5. אלמנה   4. גרושה/פרודה  3. נשואה    2. רווקה   1מצב משפחתי:  .6

 מספר ילדים:____________ .7

 . תואר שלישי 3. תואר שני    2. תואר ראשון  1השכלה:  .8

 . אחר4. מושב/קיבוץ      3. יישוב קהילתי   2. עיר   1מקום מגורים:   .9

 תק במקצוע העבודה הסוציאלית:___________ו .10

 ותק בקריה הרפואית רמב"ם:______________ .11

 . לא 2.  כן     1האם את מקבלת הדרכה על בסיס קבוע:   .12

 . קבוצתית 2. פרטנית   1סוג ההדרכה:  .13
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 מדריך הראיון

  יום, אם מי  לתאר את החוויה שלך, לספר על המלחמה מנקודת המבט שלך? )מה עשית? סדר תוכליהאם

 היית?(

  אילו תחושות עלו בך במהלך המלחמה? חשבי על רגעים ספציפיים. 

 את היות אירוע זה הכי משמעותי  המסביר , איך אתאת האירוע המשמעותי ביותר עבורך במלחמה יתאר

 עבורך?

 ?האם המלחמה והעבודה במהלכה הזכירו לך התמודדויות מוכרות 

 פגעים במהלך המלחמה מטיפול במטופלים אחרים?במה  היה שונה עבורך  הטיפול בנ 

 ?איך השפיעה עליך העבודה במהלך המלחמה בהיבט האישי? בהיבט המקצועי 

 עליך העבודה במהלך המלחמה בהיבט המשפחתי? )זוגיות, הורות(  האיך השפיע 

 ?איך התמודדת? מה עזר לך בהתמודדות 

 עי המלחמה?מהם הרווחים ומהם ההפסדים, שלך במפגש ובטיפול בנפג 

 ?אם הייתה אפשרות לחזור אחורה בזמן, האם ומה היית רוצה לשנות בהקשר אליך ולמלחמה 

 ?איזה סוג של אדם צריך להיות בשביל  לעבוד כעו"ס בזמן מלחמה בבית חולים 

 החולים-ביתהאם לאחר המלחמה את חשה כי היית רוצה להמשיך ולעבוד כעו"סית  ב? 

 ד כעו"סית שעבודתה כוללת מפגש עם נפגעי טרור וטראומהמה  מאפשר לך  להמשיך ולעבו ? 

 ?אם היית צריך לתת כותרת להתמודדות במלחמה, איזו כותרת היית נותנת 

 החולים, מה היית מדגישה בהכנתה לעבוד -אם היית צריכה להכשיר עובד/ת סוציאלי/ת חדש/ה בבית

 במצב מלחמה עם נפגעי מלחמה?

  השפעות להמשך החיים?  אותם חווית במלחמה? מהו הדבר? האם ישנןהיום משהו מהדברים האם נשאר 

 

 

 

 

 


