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מעט המחקרים שנערכו בישראל בתחום השכול תורמים 
תרומה משמעותית ליתומים ולאלמנות - ולחברה הישראלית 

בכלל # ועדה חדשה שקמה בארגון תעודד עריכת מחקרים 

נוספים, ותעניק מענקי מחקר לחוקרי התחום # המחזור 
הראשון כבר יצא לדרך

אלעד בלובשטיין
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"
המצב שבגיל 21 יתומים מפסיקים 
עד  תקין.  לא  הוא  יתומים  להיות 
לקבל  יכולים  עוד  הם   30 גיל 
אז  אך  מהמדינה,  בסיסיים  דברים 
מתנערים  המדינה  מוסדות  כל 
מידן,  גרוס  זהבה  עו"ד  אומרת  מהם", 
"הילדים  הוועד המנהל של הארגון.  חברת 
מקבלים  לא  הם  ענק,  בחסך  גדלו  האלה 
לבדוק  חשוב  ומאוד  להם,  שמגיע  מה  את 
אבהית,  דמות  ללא  שגדלו  היתומים,  איך 

מתפקדים כהורים בעצמם".
גרוס מידן מדברת מניסיון. בנה אורן )41( 
שאיבד את אביו, רס"ן יוסף )דדון( מידן ז"ל, 
אב  כיום  הוא   ,1984 בשנת  דרכים  בתאונת 

לארבעה בעצמו. אבל לא רק הניסיון האישי 
מדבר כאן.

הסוגיה הזו היא דוגמה אחת לשינוי המהותי 
השכול  בתחום  מחקרים  לחולל  שעשויים 
עמית פיכלר, "אבא בלי אבא",  זה של  כמו 
הבוחן כיצד מרגישים יתומי צה"ל שלא זכו 
לגדול עם אב, כשהם עצמם הופכים לאבות. 
הארגון  מנהל  המחקר,  תובנות  בעקבות 
בשנתיים האחרונות מאבק על כך שהיתומים 
יקבלו סיוע גם מעבר לגיל 30, מתוך הנחה 
שהיתמות משפיעה על מעגלי חיים רבים גם 

בבגרותם.
את  ויזמה  לפעול  החליטה  מידן  גרוס 
בארגון.  מחקר  ומענקי  פרסים  ועדת  הקמת 

האחרון,  אוגוסט  בחודש  שקמה  הוועדה, 
בנושאי  מחקרים  עריכת  לעודד  אחראית 
שישדרגו  אקדמיים  היבטים  ופיתוח  שכול 
את הארגון. אחת הפעילויות הראשונות של 
שהזמין  קורא"  "קול  פרסום  היתה  הוועדה 
השכול  את  הבוחנים  מחקרים  אליה  לשלוח 
בתקופות שונות של חיי היתומים והאלמנות. 
וכמה  האקדמית,  ברמה  יישפטו  המחקרים 

מהם יזכו את החוקרים במענקי מחקר.
מהו הרציונל בהקמת ועדה מהסוג הזה?

"ראשית, מבחינת תדמיתית, הארגון שואף 
להיות כזה שתורם בצורה אקטיבית בחשיבה, 
פתרונות  ובמציאת  באנרגיות  במשאבים, 
משפחת  של  וקולקטיביות  פרטיות  לבעיות 

לא  "אנחנו  מידן.  גרוס  מסבירה  השכול", 
היקרים  את  שכלנו  לנו,  'מגיע  אומרים  רק 
לנו', אלא אנחנו ארגון שמנסה ללכת בכיוון 
של 'גאולה עצמית' ־ אנחנו צריכים לגאול 
מודבקת  הזאת שהיתה  את עצמנו מהתווית 
עלינו. לנו יש אחריות לעזור לעצמנו. וגם, 
אם נבקש, יהיו לנו סימוכין בעזרת מחקרים. 
מבחינת  הארגון  את  לחזק  עלינו  בנוסף, 
פתרונות  למצוא  יכולים  שאנו  המחשבה 
לעלות  אלא  היומיומיות,  רק  לא  לבעיות, 

דרגה אחת למעלה. 

יוצרים  גם  אז  כזה  מיזם  שיוצרים  "ברגע 
כזו שתטפח   – חיזוק של התדמית העצמית 
אחד  כל  של  והעצמה  הגאווה  הרגשת  את 
פיצוי  על  חושב  רק  שלא  הארגון  מחברי 
משאביו  את  מנצל  אלא  ושכול,  כאב  של 
לטובתו  והאינטלקטואלים  הקוגניטיביים 

ולטובת כל החברים בארגון".

מוטיבציה לחוקרים
את ה"קול הקורא" להגשת המחקרים פרסם 
בעיתונות   – נובמבר  חודש  במהלך  הארגון 
של  המחקר  וברשויות  ברדיו  הארצית, 
המוסדות האקדמיים. עד כתיבת שורות אלה 
הוועדה  מחקרים.   10 מעל  לשיפוט  הוגשו 
אקדמיה  אנשי  חברים,  משבעה  מורכבת 
מוסדות  ממגוון  המגיעים  בתחום,  הפועלים 
מחקר.  תחומי  של  רחבה  ומקשת  אקדמיים 
מאוד  בצורה  הוועדה  הרכב  על  "עבדנו 
יציבים,  אדנים  על  אותה  בנינו  מסודרת. 
היסטוריונים,  מצוינת.  בחבורה  ומדובר 
לקויות  בתחום  חוקרים  ספרות,  חוקרי 
החברים  חברתיות.  ומעורבויות  הלמידה 
כולם  המייעצת,  לוועדה  שהצטרפו  האלה 
מי  וכל  בהתנדבות,  עבודתם  את  עושים 
שהצענו לו מיד השיב בחיוב ועבורו זה כבוד 
נזכרת  מדהימה",  בהיענות  נתקלתי  גדול. 

גרוס מידן בסיפוק.
כיושבת  משמשת  אשר  בן  סמדר  פרופ' 
הפסיכולוגית  הוועדה.  של  המדעית  הראש 
מנדל  וממרכז  גוריון  בן  מאוניברסיטת 
בשנים  חוקרת  בנגב  מנהיגות  לפיתוח 
בילדים  הקשורות  סוגיות  האחרונות 
ומשפחות במשבר )כולל שכול(, וגם קבוצות 
מודרות וקבוצות בסיכון. גם בן אשר מכירה 
בן  יואל  בעלה,  השכול.  חוויית  את  מקרוב 
ימית,  ובהנדסה  בשייטת  שירת  ז"ל,  אשר 
חיילים  ואימן  התאמן  רבות  שנים  ולאורך 
 ,2004 בשנת  המזוהם.  בקישון  בצלילות 
כחלל  והוכר  ממחלה  נפטר   ,53 בן  כשהוא 

צה"ל.
"אנחנו מציעים שני מסלולים של פרסים. 
שעושים  עבודתם,  שזו  לחוקרים  הראשון, 
בחו"ל  עובדים  ומקיפים,  גדולים  מחקרים 
בישראל.  הרחב  לציבור  מגיעים  פחות  והם 
את  שיביאו  חוקרים  מגייסים  אנחנו 
המחקרים שלהם לחברי הארגון, ואנו נפרסם 
אותם לאוכלוסיית הרלוונטית בפלטפורמות 

השונות של הארגון", מסבירה בן אשר.
הארגון,  חברי  אל  פונה  השני  "המסלול 
הלימודים  שבמסגרת  ויתומים,  אלמנות 
הגמר  עבודת  את  עשו  שלהם  האקדמיים 
הדוקטורט  עבודת  את  או  שני  בתואר 
רוצים  אנחנו  בשכול.  הקשורים  בנושאים 

לעודד את חברי הארגון שבחרו לחקור את 
ולהוקיר את עבודתם", היא  הנושאים הללו 

מוסיפה.
התקציב  כל  סך  כי  אומרות,  השתיים 
לפרסים עומד על 50 אלף שקל, ומי שעמד 
מנכ"ל  ליפקין,  יובל  היה  הגיוס  בראש 

עו"ד זהבה גרוס מידן. "ברגע 
שיוצרים מיזם כזה אז גם יוצרים 
חיזוק של התדמית העצמית" | 
צילום: שלומי יוסף

זהבה גרוס מידן: "אנחנו לא רק אומרים 'מגיע לנו, 
שכלנו את היקרים לנו', אלא אנחנו ארגון שמנסה ללכת 

בכיוון של 'גאולה עצמית' ־ אנחנו צריכים לגאול את 
עצמנו מהתווית הזאת שהיתה מודבקת עלינו. לנו יש 

אחריות לעזור לעצמנו. וגם, אם נבקש, יהיו לנו סימוכין 
בעזרת מחקרים"

פרופ' סמדר בן אשר. "המחקר 
שאנחנו רוצים לקדם עוסק 
במה קורה לנשים שחוו את 

השכול וממשיכות בחיים" 

פרופ' סמדר בן אשר: 
"עצם העובדה שאנחנו 

מחלקים פרסים, זה 
מכניס מוטיבציה בחוקרים 

להיכנס לתחום הזה, 
שלפעמים הוא עלול 

להיות מרתיע, מאיים, 
לפעמים נוגע בנקודות 
רגישות. אנחנו חושבים 
שהפרס יוכל לקדם את 

תחום המחקר הזה בארץ"
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אופרי בר נדב. גם המחקר הזה ביטא שינוי 
בתפיסה הישראלית, כי עד אז לא התייחסו 
אליהן כלל. יש מחקרים על הארוסות ומאבק 

בהכרתן על ידי המדינה.
סופר  בישראל  "הרבה מאוד שנים השכול 
ההיסטוריה  דרך  הגבורה,  סיפורי  דרך 
החברה  של  הרצון  דרך  שלנו,  הלאומית 
לחבק את משפחות השכול", אומרת בן אשר. 
במה  עוסק  לקדם  רוצים  שאנחנו  "המחקר 
וממשיכות  השכול  את  שחוו  לנשים  קורה 
בחיים. המסר של ועדת המחקר היא בחירה 
את  לשקם  ביותר  הטובה  והדרך  בחיים 

החיים, עד כמה שאפשר אחרי האסון".
אפשר למצוא מאפיינים ייחודיים למחקר 

הישראלי בתחום?
"במחקרים בעולם יש יסודות אוניברסליים 
הפסיכולוגי־הפנימי,  התהליך  רגשיים. 
הוא  שכול  שחווה  אדם  של  למשל, 
בישראל:  חידושים  יש  אבל  אוניברסלי. 
הערכים,  כמחבקת.  המדינה  של  התפיסה 
מהגרעין  חלק  הן  המשפחות  המורשת. 
בן  אומרת  הישראלית",  החוויה  של  הערכי 
למשל,  משווים,  יותר  "האמריקאים  אשר. 
בין שכול של אוכלוסיות שחורות ללבנות. 
קבוצות  מתגלות  האחרונות  בשנים  אצלנו 

יוצאי  של  השכול  את  מייחד  מה  שונות: 
אתיופיה, בריה"מ, הבדואים והדרוזים".

"אל המדרגה הבאה"
הוועדה  פעילות  את  לחדש  ההחלטה  את 
את  לשדרג  ניסיון  מתוך  מידן  גרוס  יזמה 
בו.  לחברים  הארגון  שמעניק  השירותים 
"נפגשתי עם יו"ר הארגון, תמי שלח, באחד 
חייבים  שאנחנו  לה  ואמרתי  האירועים, 
לקחת את חברי הארגון אל המדרגה הבאה. 
ידעתי  לא  עוד  אחר.  למקום  אותם  להביא 
בדיוק שמה שאני רוצה לעשות הוא להקים 
את ועדת המחקר. אבל תמי מאוד אהבה את 

זה", אומרת גרוס מידן.
על  מתבסס  הראשון  המחזור  לדבריה, 
עבודות שכבר נכתבו וקיבלו אישורי פרסום. 
שבעתיד  כדי  הפלטפורמה  את  בנה  הארגון 
היא  למחקרים,  הצעות  הוועדה  תציע 
חברי  את  שמעניינים  הנושאים  את  תגדיר 
הארגון ותביא את ההצעות בפני חוקרים או 
סטודנטים חברי הארגון. החזון הוא שיוענק 
לכתוב  שרוצים  ואלמנה  יתום  לכל  מענק 

עבודת דוקטורט בכל תחום.
ומאמרים  עבודות  הוועדה  תפרסם  בעתיד 

גם תלווה  והיא  הארגון,  חברי  לכל  נגישים 
ספציפיים  נושאים  בגיבוש  הארגון  את 
את  תלווה  היא  להתמקד.  ירצה  הוא  שבהם 
הגשת  עד  התהליך,  כל  לאורך  המחקרים 

הממצאים.
הקמת  לעודד  בוועדה  מתכוונים  כן,  כמו 
ספרייה נגישה למאמרים שיתפרסמו באתר 
הארגון, לסייע בייעוץ מחקרי, סיוע ליחידת 
ועידוד הרחבת הידע המבוסס  יחסי הציבור 
על המחקר בנושא השכול. "נעודד גם קשר 
את  להרחיב  מנת  על  בחו"ל  ארגונים  עם 
הבעיות  עם  בהתמודדות  לנו  שיסייע  הידע 
שלנו, ומציאת הנקודות המקשרות בין מוות 
אומרת  שלנו",  הצבא  לבין  זרים  בצבאות 

גרוס מידן.
גדול  אקדמי  כנס  לעשות  חולמת  "אנחנו 
לספר  המאמרים  את  ולאגד  חוקרים,  של 
הארגון",  של  הכללי  המאגר  בתוך  שיהיה 

מציינות השתיים. 
הוועדה עתידה לפעול ארבע שנים, לאורך 
הוועד המנהל הנוכחי. על פי  הקדנציה של 
התכנון, בכל שנה צפוי להתקיים מחזור חדש 
מחקרים.  להגיש  חוקרים  מתבקשים  שבו 
"אני מקווה שוועדת המחקר תתקיים מעתה 

 .ועד עולם", מסכמת גרוס מידן

ממקורות  הכספים  את  שגייס  הארגון, 
עבודות.  שלוש  יזכו  מסלול  בכל  שונים. 
למקום  שקל  אלף   12 החוקרים:  במסלול 
ו־8,000,  השני  למקום   10,000 הראשון, 
הארגון:  חברי  במסלול  השלישי;  למקום 
במקום  שקל,   10,000  – הראשון  הפרס 

השני 8,000 ובמקום השלישי 6,000.
פרסים,  מחלקים  שאנחנו  העובדה  "עצם 
להיכנס  בחוקרים  מוטיבציה  מכניס  זה 
להיות  עלול  הוא  שלפעמים  הזה,  לתחום 
בנקודות  נוגע  לפעמים  מאיים,  מרתיע, 
יוכל  שהפרס  חושבים  אנחנו  רגישות. 

לקדם את תחום המחקר הזה בארץ.
"אנחנו מקבלים מחקרים שאותם נשפוט 
באמצעות מחוון משותף. הוא יישפט ברמה 
לתחום  שלו  הרלוונטיות  פי  על  אקדמית 
ויתומי  האלמנות  ותחום  בכלל,  השכול 
צה"ל בפרט, לתרומה תיאורטית שתאפשר 
יישום מעשי, כולל מסקנות ולקחים שניתן 

יהיה ליישם", אומרת בן אשר.
הרבה  שלא  מוכיחה  המציאות  ואכן, 
זה.  בנושאים מסוג  בוחרים לגעת  חוקרים 
עם זאת, המחקרים המעטים שנעשו תרמו 
כי  מציינת  אשר  בן  משמעותית.  תרומה 
בארץ  שנעשו  הראשונים  המחקרים  אחד 
ידי  על  ב־1979  נערך  צה"ל  אלמנות  על 
לאה שמגר־הנדלמן, ועסק בשיקום החיים 
של האלמנות כשהן מקימות זוגיות שנייה. 
"זה לא תאם אז את הרוח ששררה בישראל 
לפיה אלמנה היא אלמנה לכל החיים, ולא 
אותה.  שפקד  מהאירוע  להשתקם  תוכל 
שמגר־הנדלמן אמרה לראשונה כי השיקום 
בין  זוגי,  לשיקום  קשור  האלמנות  של 
השאר. זה היה המחקר הראשון פורץ הדרך 
בן  אומרת  והיתומים",  האלמנות  בתחום 

אשר.
היה  ב־2008  כבר  כי  נזכרות  השתיים 
פעלה  זו  אך  דומה,  ועדה  להקים  ניסיון 
באופן מצומצם ולאחר שנתיים סיימה את 
להקים  ניסה  הביטחון  גם משרד  עבדותה. 
"ב־2010  השנים:  לאורך  שונות  ועדות 
הייתי נציגת ארגון אלמנות ויתומי צה"ל 
בנושא  הקים  הביטחון  שמשרד  בוועדה 
למשפחות  להעניק  שניתן  טיפולים 
רכיבה  תיארו  שונות  משפחות  שכולות. 
טיפולית, טיפול דרך קול, אמנות, מוזיקה. 
את  ותורם  מרחיב  המחקר  כמה  ראיתי  אז 
אפשריות הארגון להבין צרכים", אומרת בן 
הופיעה  אז  הוועדה  "בפני  ומוסיפה:  אשר, 
רונה רמון ז"ל, שהתבססה על עבודת תזה 
שלה. רמון הוכיחה באופן מחקרי מה תורם 
כל טיפול. היא הדגימה איך כל מחקר יכול 
להביא אל האלמנות והיתומים את הטיפול 

המתאים להם באופן מותאם.
מחקר  לראשונה  פורסם  שנים   12 "לפני 
ד"ר  ידי  על  הנופלים  של  החברות  על 

נפרדו מאיתנו
תל אביב־יפו אורבך סימה 

ניצני עוז ביתן לאה 

תל אביב־יפו בן דוד דורית 

ראשון לציון בן דרור שושנה 

שוהם בן חמו סוזן 

הרצליה בן פרץ מרים 

קרית אתא בנסולי אליסיה 

חיפה בסמן חדוה 

ירושלים בץ לאה 

זכרון יעקב ברונשטיין רחל 

כפר סבא גורביץ רחל 

חיפה דיקמן סבינה 

תל אביב־יפו זיטנר אורה 

תל אביב ־יפו זליגר טובה 

ירושלים חכם מדלן 

חולון חנן נטלי 

תל אביב־יפו כרמון צפורה 

קרית טבעון מימון שושנה 

יהוד מונוסון מיס שרה 

חדרה מן פנדר רחל 

קרית מוצקין מנציקובסקי ציפורה 

כפר סבא משה וירג'יניה 

עין גב נון גסיה 

גדרה סויסה כרמלה 

תל אביב־יפו עדיפז אילנה 

בית ינאי פלד שושנה 

רחובות צפרירי עדה 

בית אלפא קלדרוןיעקובי תמר 

נורדיה שואבי אביבה 

רעננה שילוני חוה 

רעננה שניידר ציפורה 

געגועים
 מדי שנה ארגוננו מוציא לאור את אוסף “געגועים"

ובו שירים ומכתבים המביעים געגוע ליקירינו.

אלמנות ויתומים המעוניינים לקחת חלק 

 בפרויקט, מוזמנים לשלוח טקסטים 
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