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 רקע

מלחמת צוק איתן נחתו אלפי רקטות בכל רחבי הארץ, רובן המכריע פגעו ביישובי הדרום  בתקופת

טחוני, באה לאחר שנים רבות של חשיפה מתמשכת של תושבי יבמצב הב החרפה זוהקרובים לרצועת עזה. 

על כל  להיות השלכות ארוכות טווח לולותע מעין אלולחשיפה לאירועים . יטחונייםעים בהדורם לאירו

, ובמיוחד על (Dimitry, 2012; Hobfoll et al., 2008; Slone & Shoshani, 2014)תושבי מדינת ישראל 

 & ,Diamond, Lipsitz, Fajerman, & Rozenblat, 2010; Gelkopf, Berger, Bleich) תושבי הדרום

Silver, 2012; Nuttman-Shwartz & Dekel, 2009).  

שילדים רבים מגיבים לאירועי מלחמה בקשיים  ,על כך יםמצביעהידע והניסיון שנצברו בארץ ובעולם,  

 לאחר שהאירועים הטראומטיים חלפו לכאורה כים גם זמן רב, הנמשרגשייםהתנהגותיים, לימודיים ו

(Dimitry, 2012; Dubow et al., 2012; Schiff et al., 2012). בקרב  להיות רבים יותר לוליםהקשיים ע

יי התמודדות גם בימים בעיות רגשיות וקשובעלי , יםמצטברמוקדמים ו אירועים טראומטיים חווילדים ש

 ,Boscarino, Adams, & Galea, 2006; Massad et al., 2011; Sondergaard) כתיקונם

Ekblad, & Theorell, 2001; Wu et al., 2006)) . 

אם כי למיטב ידיעתנו  ,יש חשש גדול שילדים ובני נוער השוהים במסגרות חוץ ביתיות הם פגיעים במיוחד

 מחקרים ספורים על מצבם של ילדים אשר הוכנסו לאומנה עקב מצב מלחמה אמנם הנושא טרם נחקר. יש

(Hasanovic, Sinanovic, Selimbasic, Pajevic, & Avdibegovic, 2006)  ומחקרים רבים על ,

 ,Bruskas ,למשל) תומורכב ותטראומגם  יםהנקרא ילדותבטראומות אירועי מצבם של ילדי אומנה עקב 

2008; McDonald & Turner, 2005), לא מצאנו מחקרים אשר בחנו מצבם של ילדי אומנה אשר  אך

אלימות פוליטית תוך כדי שהותם באומנה. יחד עם זאת ישנה קריאה, לפחות בארה"ב,  אירועינחשפו ל

הנמצאים ומתבגרים טראומתיות של ילדים -להתחיל לקבוע מדיניות ונהלים לטיפול במצוקות הפוסט

 .(Ai et al., 2013) בהשמה חוץ ביתית

רבים  קשיים עלולה לייצרבעת שהותו של ילד במסגרת אומנה כת לאלימות פוליטית חשיפה מתמש

משפחות העקב הדאגה של הילד באומנה לשלומן של שתי  . זאת,, עבור כל השותפים לאומנהבמיוחד

, וכן הצורך של המשפחה האומנת לדאוג לילדיה הביולוגיים במקביל לילדי האומנה ,)האומנה והביולוגית(

. גם מנחות האומנה עלולות להיתקל עם הלחץ שבו עלולה להיות משפחתו הביולוגית של הילד להתמודד

בקשיים גדולים במיוחד משום העומס הרגשי המוטל עליהן עקב המתח שהן חוות, והצורך שלהן לאזן בין 

קושי  ,תמיכה מקצועית במשפחות האומנה ובילדי האומנהלבין למשפחות שלהן, טחונן האישי וילבהדאגה 

-Koren et al., 2009; Orit Nuttman) 'התמודדות עם טראומה משותפת' אשר זכה בספרות לשם

Shwartz & Rachel Dekel, 2009; Tosone, Nuttman-Shwartz, & Stephens, 2012).  

מושכל של שירותים  מתןם להתייחסות והניסיון מלמד, שללא מערכת של מיפוי צרכים, איתור הנזקקי

 ,.Hoven et al) והתערבויות, הנזקים של החשיפה לאירועי המלחמה עלולים לפגוע בילדים לאורך זמן

2005; Lai, Esnard, Lowe, & Peek, 2016))חיוני לכן להיערך בעוד מועד למתן מענה לילדים שנחשפו . 

למלחמה ולסייע להם להתמודד עם הקשיים והמצוקות שלהם, כמו גם למשפחות האומנה שעברו זמנים 

חיוני לא פחות לבנות את  הקשו ומקשים עליהם לסייע לילדים להתמודד בצורה יעילה.יתכן ושומצבים 

ם היכולות המקומיות בקרב מנחות האומנה והמטה, כדי שיקדמו את היכולת המקצועית להתמודד ע

שמצבי חירום, מכיוון שלאור ניסיון העבר, ניתן לצפות  אירועים טראומטיים שעלולים להתרחש בעתיד.
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כמו מלחמה ואירועי טרור, ישובו ויתרחשו, חשוב לנסות ולהפיק לקחים מהמלחמה הקודמת, כדי להיערך 

 בצורה נכונה למצבי חירום בעתיד. 

 רב ילדי אומנה, משפחות אומנה ומנחות האומנהבקמחקר אשר נעשה של  םממצאיהדוח זה מציג את 

( 2016יוני  – 2014נובמבר ) מספר חודשים לאחר תום מבצע "צוק איתן"בשני שלבים: השלב הראשון נערך 

נציין, שבעת עריכת השלב . (2016אוגוסט  –ינואר ) לאחר המבצע שנתייםוהשלב השני, שלב המעקב, נערך כ

לאירועי טרור שכונו 'אינתיפאדת היחידים'. במסגרת השלב השני  השני של המחקר נחשפו רבים בארץ

את ממצאי הציג להיא בדוח זה מטרתנו כללנו שאלות על החשיפה לאירועי טרור אלו והתגובות אליהם. 

על סמך  עצב את ההתערבויותמקד וללשני השלבים במטרה לסייע למעצבי המדיניות ולאנשי המקצוע 

 . המידע האמפירי

 חקרהמ מטרות

למלחמה, ואיתור צרכים  יותת, תגובות רגשיות והתנהגובעת המלחמה סכנהא. תיאור החשיפה למצבי 

 אומנה.הומנחות של משפחות אומנה של של ילדים באומנה, וצורך בעזרה 

 יות התערבות מתאימות. תכנב. זיהוי גורמי סיכון והגנה למצבם של הילדים, אשר ישמשו לאיתור ולבניית 

 קבוצות ויחידים שמצבם וצורכיהם מצביעים על כך שהם זקוקים להתייחסות מיוחדת. . זיהוי ג

הצורך בעזרה נוספת להתמודדות עם השלכות מידת ד. תיאור מאפייני העזרה שהתקבלה בעקבות המבצע ו

 המבצע

  . זיהוי השינויים לאורך זמן במצבם של כלל המעורבים באומנה.ה

 , התגובות לאירועים והצורך בעזרה בעקבותיהם.. תיאור החשיפה לאירועי הטרורו

 ונשווה ביניהם. זמניםגורם באומנה בכל אחד משני הבדוח מחקר זה נציג את הממצאים בנפרד לכל 

 כללי –שיטה 

במסגרת שלב א' של המחקר ערכנו ארבעה סקרים במקביל: סקר בקרב הורי אומנה כדי לברר את מצבם; 

שמוע בטיפולם; סקר בקרב נערים ונערות באומנה כדי לששל הילדים סקר בקרב הורי אומנה על מצבם 

חוויותיהם בעת המלחמה, תגובותיהם וצרכיהם; וכן סקר בקרב מנחות האומנה על  ,דיווח על מצבםמהם 

  בעקבותיה. ןמפעילותן בעת המלחמה וצרכיה ןהתובנות שלה

לב זה של המחקר נתקלנו בקשיים לא בשבמסגרת שלב ב' ערכנו שוב ארבעה סקרים. כפי שנפרט בהמשך, 

תגובות מילדים ומבני נוער באומנה, כך שלא נוכל לדווח על רק מספר קטן של מעטים. ראשית, קיבלנו 

לאחר המלחמה. כמו כן, במספר ניכר של מקרים לא יכולנו לזווג בין השאלונים של וחצי מצבם כשנה 

משום שעקב בעיות טכניות שונות,  . זאת,ניהמשיבים בחלק הראשון של המחקר לשאלוניהם בחלק הש

משום כך, לא נוכל לדווח על דפוסים של שינוי  רבים לא השתמשו באותו קוד מזהה בשני שלבי המחקר.

 אישי בקרב המשתתפים, אלא רק לציין הבדלים כלליים בין הממצאים בשתי נקודות הזמן של המחקר.
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 שיקולים אתיים

ישי ובכך נשמרה האנונימיות של כל המשתתפים. למשפחות ולילדים לכל אחד מהמשתתפים ניתן קוד א

הוצע לתת אישור להעביר את המידע האישי עליהם למנחות האומנה כדי שניתן יהיה לתת להם עזרה 

במידה ועל פי הדיווח שלהם יימצא כי הם זקוקים לה. באותם מקרים בהם ניתן אישור, וילד או הורי 

חסות מיוחדת )למשל, דיווחו על רמה גבוהה של סימפטומים פוסט אומנה זוהו כזקוקים להתיי

 טראומתיים או על בקשה לעזרה(, הועבר מידע זה למנחות האומנה לשם תכנון התייחסות אישית. 

את השיטה והממצאים של כל אחד מהסקרים. לגבי כל סקר נדווח על הממצאים בשני השלבים, כעת נציג 

 ואות בין הממצאים בשתי נקודות הזמן. ובמקומות המתאימים נערוך השו

 

 דיווח עצמי – ילדי אומנהסקר  .1

 שיטה

 מדגם

( בנות, והשאר לא ציינו את 52.0%) 66( בנים, 40.2%) 51ילדים, מתוכם  127 בשלב א' השתתפו בסך הכל 

. הילדים 14חציון הגיל היה  (2.411)ס"ת =  13.91ממוצע הגיל ה ,19 -ועד ל 10-ים היה מאמינם. טווח הגיל

(. כשליש ציינו שהם 89%רובם דיווחו שהם ילידי הארץ ) (.25( ושח"ר )17(, סאמיט )85הגיעו מאור שלום )

רמת , והשאר לא ציינו את חרדים 7.1% -דתיים ו 23.6%(, 31.5%מסורתיים )או ( 33.1%חילוניים )

 .דתיותם

השלב  כך, הדוח יציג רק את ממצאי שאלונים מילדים באומנה. משום 19בשלב ב' של המחקר קיבלנו רק 

 . הראשון של המחקר

  המחקרוכלי משתני 

 

 כלי מחקר משתנה מחקר

 ,.Pat-Horenczyk et al., 2007; Schiff et al חשיפה לאירועים בעת המלחמה

2012 

 The University of California at Los לאירועי המלחמהפוסט טראומטיות תגובות 

Angeles Post-Traumatic Stress Disorder 

Reaction Index (Steinberg, Brymer, 

Decker, & Pynoos, 2004) 

 The University of California at Los שינויים בתפקוד בעקבות המלחמה

Angeles Post-Traumatic Stress Disorder 

Reaction Index (Steinberg, Brymer, 

Decker, & Pynoos, 2004) 
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 כלי מחקר משתנה מחקר

 Brief Child Behavior Checklist BPM-Y ותבעיות התנהג

(Achenbach, McConaughy, Ivanova, & 

Rescorla, 2011)  

 The Emotion Regulation Questionnaire for ויסות רגשי

Children and Adolescents (ERQ-CA): 

(Gross & John, 2003; Gullone & Taffe, 

2012)  Reappraisal alpha = .891, 

suppression = .789 

 ;Multi Dimensional Life Satisfaction Scale שביעות הרצון מהחיים

MSLSS   )( Huebner, 1994) 

 שאלון שנבנה לצורך המחקר הנוכחי זרו בעת המלחמהגורמים שע

צורך בעזרה וגורמים שמהם מבקשים לקבל 

 עזרה

 שאלון שנבנה לצורך המחקר הנוכחי

 

 חשיפה לאירועי צוק איתן

הצגנו בפני ילדי האומנה רשימה של אירועים שהתרחשו בעת מלחמת צוק איתן ושאלנו לאילו מהם הם 

ה היו זהות לאלה שהורי ומנחות האומנה נשאלו עליהן והתבססו על מחקרים (. שאלות אל1.1נחשפו )לוח 

  (.Pat-Horenczyk et al., 2007; Schiff et al., 2012)קודמים של החוקרים 

רוב רובם של הילדים מדווחים שהיו במקום בו הושמעו אזעקות צבע אדום ויותר מפעם אחת )סך הכל 

עו , לפחות פעם אחת, רקטות או הרגישו רעד של רקטה שנפלה (. רוב הילדים גם מדווחים ששמ81.6%

(. יותר משליש מהילדים מדווחים שלפחות פעם אחת הם היו קרובים למקום שבו נפלו טיל או 57.9%)

 ( . על כל שאר האירועים דיווחו פחות מעשרה אחוז מהילדים.37.9%פצצה )

  1.1לוח 

  מבצע צוק איתןבחשיפה לאירועים 

 במבצע צוק איתןרועים חשיפה לאי

 

 

לא קרה 
 אף פעם

N 

 

לא קרה 
 אף פעם

% 

קרה 
פעם 
 אחת

N 

קרה 
פעם 
 אחת

% 

קרה יותר 
מפעם 

 אחת

N 

קרה 
יותר 

מפעם 
 אחת

% 

היית במקום בו הושמעו אזעקות 
 72.8 91 8.8 11 18.4 23 ""צבע אדום

היית קרוב למקום בו נפל טיל או 
 12.1 15 25.8 32 62.1 77 פצצה

)או הרגשת זעזוע, רעד  יתשמעת, רא
 38.9 49 19.0 24 42.1 53 בבית( בזמן אירוע של נפילת הטילים

ראית )במציאות, לא בטלויזיה( 
אנשים נפגעים בזמן נפילה של טיל 

116 92.1 5 4.0 5 4.0 
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 במבצע צוק איתןרועים חשיפה לאי

 

 

לא קרה 
 אף פעם

N 

 

לא קרה 
 אף פעם

% 

קרה 
פעם 
 אחת

N 

קרה 
פעם 
 אחת

% 

קרה יותר 
מפעם 

 אחת

N 

קרה 
יותר 

מפעם 
 אחת

% 

 או פצצה

אדם קרוב אליך נפצע או נהרג מטיל 
 0.0 0 2.4 3 97.6 122 או פצצה

ה בצבא אדם קרוב אליך נהרג כשהי
 0.0 0 1.6 2 98.4 124 בזמן המבצע

נפגעת פגיעה גופנית מטיל או פצצה 
 1.6 2 5.6 7 92.9 117 או היית נפגעת חרדה

הבית או המכונית של מישהו שאת 
 8. 1 6.3 8 92.9 117 מכירה טוב נפגעו מנפילה של טיל

הבית או המכונית שלכם נפגעו 
 1.6 2 8. 1 97.6 123 מנפילה של טיל

 

 תגובות לחשיפה לאירועי צוק איתן

מציג את התגובות שלהם על כלי להערכת  1.2הילדים נשאלו מה היו התגובות שלהם למלחמה. לוח 

  .(Steinberg, Brymer, Decker, & Pynoos, 2004)סימפטומים פוסט טראומתיים 

 1.2לוח 

  (N = 127) צוק איתן באחוזיםתגובות לאירועי התפלגות ה

 בכלל לא פירוט התגובה סוג התגובה
במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

 חודרנות

בחודש האחרון כשמישהו מזכיר לי את 
נסער, מודאג מאוד,  המה שקרה אני נהיי

 פוחד או עצוב
61.6 12.8 12.0 7.2 6.4 

בחודש האחרון מחשבות, תמונות, או 
קולות של מה שקרה עולות לי בראש 

 בניגוד לרצוני
76.0 8.0 8.0 4.8 3.2 

בחודש האחרון יש לי חלומות על מה 
 8. 3.2 10.4 10.4 75.2 שקרה או חלומות רעים אחרים

בחודש האחרון אני מרגיש שחזרתי לזמן 
 8. 8. 4.0 3.2 91.3 של המלחמה, כאילו הוא קרה מחדש

בחודש האחרון כשמישהו מזכיר לי את 
מה שקרה, יש לי תחושות חזקות בגוף 

למשל: הלב שלי דופק מהר, הראש שלי 
 כואב, או הבטן כואבת לי

79.0 11.3 4.0 3.2 2.4 

 הימנעות

בחודש האחרון בא לי להיות לבד ולא עם 
 2.4 1.6 3.2 7.3 85.5 החברים שלי

רגיש בודד ולא בחודש האחרון אני מ
 1.6 8. 5.6 5.6 86.3 קרוב לאנשים אחרים

 5.7 4.1 9.8 6.5 74.0בחודש האחרון אני מנסה לא לדבר, לא 
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 בכלל לא פירוט התגובה סוג התגובה
במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

לחשוב ולא להרגיש דברים לגבי מה 
 שקרה

בחודש האחרון אני מתקשה להרגיש 
 1.6 1.6 4.8 7.9 84.1 שמחה או אהבה

בחודש האחרון אני מתקשה להרגיש עצב 
 1.6 4.1 4.9 11.4 78.0 או כעס

בחודש האחרון קשה לי לזכור חלקים 
 8. 1.6 4.9 9.8 82.9 חשובים ממה שקרה

בחודש האחרון אני מנסה להתרחק 
מאנשים, ממקומות או מדברים 

 שמזכירים לי את מה שקרה
86.4 6.4 2.4 2.4 2.4 

בחודש האחרון אני חושב שלא אחיה 
 1.6 1.6 4.0 8.0 84.8 חיים ארוכים

 עוררות יתר 

בחודש האחרון אני עומד על המשמר 
 8.1 8.1 15.4 15.4 52.8 מסכנה או מדברים שאני מפחד מהם

בחודש האחרון אני מרגיש/ה מעוצבנת 
 3.2 4.0 5.6 15.1 72.2 כועסת

בחודש האחרון אני נבהל בקלות, למשל 
כשאני שומע רעש חזק או כשמישהו 

 מפתיע אותי
54.4 16.8 10.4 10.4 8.0 

רדם או יבחודש האחרון קשה לי לה
 8. 7.2 8.8 13.6 69.6 שאני מתעורר הרבה במשך הלילה

בחודש האחרון קשה לי להתרכז או 
 1.6 2.4 4.8 11.2 80.0 לשים לב

בחודש האחרון אני חושב שחלק ממה 
 0.0 8. 1.6 1.6 96.0 שקרה הוא באשמתי

בחודש האחרון אני מפחד שתהייה שוב 
 21.4 11.9 7.9 18.3 40.5 מהמלח

 

 .מפחדים שתהייה שוב מלחמה 60%שיעור ניכר מהילדים מדווח על תגובות למלחמה. ניתן לראות שכמעט 

 תסמונת פוסט טראומטית:של הסימפטומים על פי הממדים השונים נתאר את שכיחות ה

הם נסערים, מודאגים, ה את מה שקר הםכשמישהו מזכיר ל( מדווחים כי 13.6%) 14%קרוב ל  -חודרנות

מחשבות, תמונות, או קולות של מה מדווחים כי  8%פוחדים או עצובים "במידה רבה" או "רבה מאד". 

 ם "במידה רבה" או "רבה מאד".בראש בניגוד לרצונ הםשקרה עולות ל

לא לא לדבר, לא לחשוב ו יםמנס( מדווחים "במידה רבה" או "רבה מאד" כי הם 9.8%) 10%כ  -הימנעות

 .להרגיש דברים לגבי מה שקרה

רעש  שומעיםבקלות, למשל כשמדווחים "במידה רבה" או "רבה מאד" כי הם נבהלים  18.4% -יתר עוררות

על המשמר  יםעומדמדווחים "במידה רבה" או "רבה מאד" כי הם  16.2%ם. חזק או כשמישהו מפתיע אות

 .מהםהם פוחדים מסכנה או מדברים ש



 
 

8 
 

דיווחו על לפחות סימפטום אחד של  52.2%דים לא דיווחו על אף סימפטום, מהיל 22%נמצא שרק 

דיווחו על לפחות סימפטום  68.5%, ו הימנעותחודרנות, ומספר דומה דיווח על סימפטום אחד לפחות של 

 אחד של עוררות יתר. 

ירוף נקבעת אם לילד יש צה, הערכה PTSD)הקריטריונים להערכת התסמונת הפוסט טראומטית )לפי 

וכן דיווח על פגיעה קשה בתפקוד, בתחום אחד קבוצות הסימפטומים מסוים של סימפטומים מכל אחד מ

( קיבלו הערכה זו. אם בוחנים רק את סימפטומים ללא התייחסות 3.1%ילדים ) 4לפחות. נמצא שרק 

 ה זו. ( סבלו מתגוב9.4%ילדים ) 12-לדיווח על תפקוד )תגובה פוסט טראומתית חלקית(, נמצא ש

 = rמצאנו שהחשיפה לאירועי המלחמה הייתה קשורה באופן החזק ביותר עם סימפטומים של חודרנות )

.26, p < .01( ועם כלל הסימפטומים )r = .22, p< .05.)  

 תפקוד בעקבות המלחמהבקשיים 

 מציג את התפלגות 3.3שאלנו את הילדים האם חלו שינויים בתפקוד שלהם בעקבות המלחמה. לוח 

 השינויים בתפקוד.

 1.3לוח 

  קשיי תפקוד בעקבות המלחמה

 קשיי תפקוד
 לא

N 

 לא

% 

 קצת

N 

 קצת

% 

 מאוד

N 

 מאוד

% 

 7.3 9 21.1 26 71.5 88 קשה לי יותר ללמוד

 4.9 6 14.8 18 80.3 98 אני רבה יותר עם בני משפחה

אני משתתפת פחות בפעילות אחרי 
 5.0 6 12.4 15 82.6 100 (הלימודים )למשל: חוגים

 4.1 5 11.4 14 84.6 104 אני רבה יותר עם חברים

 0.0 0 13.1 16 86.9 106 אני עושה לפעמים דברים מסוכנים

 8. 1 9.8 12 89.4 110 אני עושה יותר דברים שאסור לי

 1.6 2 8.2 10 90.2 110 אני מקבלת יותר עונשים

 

ה ביותר היו קשיים בלימודים )לפחות קצת; השינויים בתפקוד עליהם דיווחו הילדים בשכיחות הגבוה

דיווחו על לפחות קצת שינויים בתחום זה(. שיעור קטן  19.7%(, וכן מריבות עם בני המשפחה )28.4%

לפחות "קצת"( ושהם מקבלים יותר  10.6%מהילדים מדווח שהם עושים יותר דברים שאסור להם )

דיווח לפחות על פגיעה קטנה באחד מתחומי לפחות "קצת"(. לא נמצא אף ילד שלא  9.8%עונשים )

(, אך קשורה לרמת r = .052התפקוד. יש לציין שעוצמת השינוי בתפקוד אינה קשורה במידת החשיפה )

 (. r = .382, p < .001הסימפטומים הפוסט טראומטיים עליהם מדווח הילד ) 

 בעיות התנהגות

 Achenbach)( של אכנבך BPM-Yהמקוצר )  Child Behavior Checklistהצגנו בפני הילדים את שאלון ה 

et al., 2011)  היגדים המתייחסים לבעיות בשלושה תחומים: בעיות בקשב, בעיות  19הכולל רשימה של

 3התנהגות מוחצנות )תוקפנות( ובעיות התנהגות מופנמות )חרדה ודכאון(. כל היגד נבחן על סולם בן 



 
 

9 
 

(. 3.4"נכון או נכון בדרך כלל" )לוח  2"נכון במקצת/לפעמים נכון" ו  1"לא נכון למיטב ידיעתך"  0דרגות: 

 & Al-Yagon, 2011, 2015; Shechory-Bitton, 2013; Shechory) בכלי הארוך נעשה שימוש רב בישראל

Sommerfeld, 2007; Sternberg, Lamb, Guterman, & Abbott, 2006   ) ונבנו נורמות ישראליות

(Zilber, Auerbach, & Lerner, 1994),  אך גם הכלי הקצר נמצא מתאים ביותר לאיתור מהיר של בעיות

  .(Chorpita et al., 2010)התנהגות 

( ומתווכחים הרבה 59.8%(, וכן שהם בעלי מזג חם )73.1%ם כעקשנים )רוב ניכר של הילדים מתאר עצמ

דיווחו על כך שהם  15.1% -(. התנהגויות תוקפניות כלפי אחרים דווחו בשכיחות נמוכה יותר58.5%)

 דיווחו שהם הורסים חפצים השייכים לאחרים.  6.7% -מאיימים לפגוע באחרים ו

על שורה של בעיות קשב הנכונות לגביהם לפחות "לפעמים" או שיעור גדול מהילדים מדווח  -קשב בעיות

( 52.5%( לא מסיימים דברים בהם התחילו, מעל מחצית מהילדים )45.4%"במקצת". כמחצית הילדים )

, וכי הם חסרי מנוחה ומתקשים לשבת במשהו לזמן ממושךמדווחים כי קשה להם להתרכז או להתמקד 

 (. 51.3%בשקט )

מדווחות בשיעור נמוך מזה המדווח על בעיות קשב. עם זאת יש לשים לב לכך  -חצנותמו התנהגות בעיות

( מדווחים כי 17.8%( מדווחים כי הם לא ממושמעים בבית, וכחמישית מהילדים )26.2%שרבע מהילדים )

 אינם ממושמעים בביה"ס לפחות "לפעמים" או "במקצת".

מדווחים  41.2%( מדווחים כי הם דואגים המון, ו 53.3%מעל מחצית הילדים ) -מופנמות התנהגות בעיות

( מדווחים על 24.6%כי הם פוחדים או נמצאים בחרדה לפחות "לפעמים" או "במקצת". רבע מהילדים )

 ( מדווח על יותר מידי רגשות אשם. 25.9%תחושת ערך עצמי נמוך, ושיעור דומה )

מדווחים על  20.9%פנמות, והמדאיג של בעיות ממהילדים נמצאים בטווח  12.8%רק  ,על פי דיווחי הילדים

. עם זאת, גם בטווח המדאיג מדווחים על בעיות התנהגות מוחצנות 9.7%-בעיות קשב בטווח המדאיג ו

 (.7% -כ שיעור זה הוא מעל השיעור של בעיות התנהגות באוכלוסייה הכללית )
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 1.4לוח 

  בעיות בהתנהגותהתפלגות 

סוג בעיית 
 בעיית ההתנהגות וטפיר ההתנהגות

לא 
 נכון

N 

לא 
 נכון

% 

נכון 
במקצת/
לפעמים 

 נכון

N 

נכון 
במקצת/
לפעמים 

 נכון

% 

נכון/נכון 
בדרך 

 כלל

N 

נכון/נכון 
בדרך 

 כלל

% 

 בעיות 

 קשב

אני מתנהג לפעמים כמו ילדים צעירים 
 10.0 12 30.0 36 60.0 72 ממני

 11.8 14 33.6 40 54.6 65 דברים שהתחלתי םאני לא מסיי

קשה לי להתרכז, או להתמקד במשהו 
 28.8 34 23.7 28 47.5 56 לזמן ממושך

 21.0 25 30.3 36 48.7 58 קשה לי לשבת בשקט, אני חסר מנוחה

אני פועל בלי לעצור ולחשוב על מה שאני 
 8.4 10 26.9 32 64.7 77 עושה

ים, לא קשוב, או ראני לא מקשיב לאח
 8.3 10 19.2 23 72.5 87 דעתי מוסחת בקלות

בעיות 
התנהגות 
 מוחצנות

 27.1 32 31.4 37 41.5 49 אני מתווכח הרבה

 4.2 5 2.5 3 93.3 111 אני הורס חפצים השייכים לאחרים

 4.2 5 22.0 26 73.7 87 אני לא ממושמע בבית

 2.5 3 15.3 18 82.2 97 אני לא ממושמע בביה"ס

 27.4 32 32.5 38 40.2 47 (אני בעל מזג חם )יש לי "פתיל קצר

 1.7 2 13.4 16 84.9 101 לפגוע באחרים םאני מאיי

בעיות 
התנהגות 
 מופנמות

אני חושב שאני לא "שווה הרבה" שאני 
 8.5 10 16.1 19 75.4 89 חסר ערך, נחות

 6.7 8 34.5 41 58.8 70 מידי, חרד מידי ןאני פחד

 6.7 8 19.2 23 74.2 89 יש לי יותר מידי רגשות אשם

בקלות,  ךאני מרגיש שלא בנוח, או נבו
 10.8 13 28.3 34 60.8 73 בנוכחות אחרים

 26.1 31 47.1 56 26.9 32 ןאני עקש

 5.8 7 15.8 19 78.3 94 , עצוב או מדוכאלאני אומל

 18.3 22 35.0 42 46.7 56 אני דואג המון

 

לעומת זאת,  הילדים על קשיי ההתנהגות שלהם.חי דיוולבין החשיפה לאירועי המלחמה קשר בין לא נמצא 

וקשיי תפקוד. למשל, התסמונת הפוסט טראומטית יש קשר בין קשיי ההתנהגות לבין סימפטומים של 

, ועם סך קשיי r = .538 (p < .001)המתאם של סך כל קשיי ההתנהגות עם סך הסימפטומים הוא 

 (.r = .505 ) p< .001 ;התפקוד

 ויסות רגשי

 & Gross)( של גרוס 1.5ת הילדים על דרכי ההתמודדות שלהם באמצעות שאלון על ויסות רגשי )לוח שאלנו א

John, 2003; Gullone & Taffe, 2012).  באופןהוא היכולת של הפרט לנהל ולווסת את רגשותיו  רגשיויסות 
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 לויסות טובה יכולת היעדר. (Morris, Silk, Steinberg, Myers, & Robinson, 2007) חברתית ומותאם מסתגל

 במצבי יותר רבים טראומתיים פוסט סימפטומים כולל רגשיים סימפטומים של לשורה קשור רגשי והתנהגותי

 ,Pat-Horenczyk, Kenan, Achituv, & Bachar, 2014; Punamaki, Palosaari ) פוליטית לאלימות חשיפה

Diab, Peltonen, & Qouta, 2015 ) . מה הם  3.5הילדים התבקשו לסמן על כל אחד מההיגדים המופיעים בלוח

  מרגישים, חושבים ועושים.

באופן כללי, נוטים הילדים לדווח יותר על דרכי התמודדות של הערכה מחדש מאשר על פעולות של 

התמודדות אפקטיבית. הדיווח השכיח ביותר הוא על "כשאני רוצה להרגיש שמח יותר,  הדחקה, שזו דרך

( וכן "כשאני מודאג בקשר למשהו, אני גורם לעצמי לחשוב על זה בצורה 48.8%אני חושב על משהו אחר " )

היא "אני שומר בשכיחות הגבוהה ביותר (. התנהגות ההדחקה שדווחה 48.8%שעוזרת לי להרגיש טוב" )

כשאני מרגיש שמח, אני נזהר לא להראות (. הדיווח הכי פחות שכיח היה "30.6%את הרגשות שלי לעצמי" )

 (. 5.9%" )את זה

 1.5לוח 

 התפלגות ויסות רגשי )באחוזים( 

סוג  ויסות 
 פירוט סוגי ויסות הרגשי רגשי

מאוד 
 מסכים מסכים

קצת 
מסכים 

וקצת לא 
 מסכים

לא 
 מסכים

מאוד לא 
 מסכים

הערכה 
 מחדש

כשאני רוצה להרגיש שמח 
 24.0 13.2 14.0 24.0 24.8 יותר, אני חושב על משהו אחר

כשאני רוצה להרגיש פחות גרוע 
עצוב, כועס, או  )לדוגמה:

מודאג(, אני חושב על משהו 
 אחר

23.1 19.8 20.7 12.4 24.0 

כשאני מודאג בקשר למשהו, 
לעצמי לחשוב על זה  םאני גור

 להרגיש טובבצורה שעוזרת לי 
24.0 24.8 18.2 8.3 24.8 

כשאני רוצה להרגיש שמח יותר 
בקשר למשהו, אני משנה את 
 הדרך שבה אני חושב עליהם

13.4 21.8 23.5 14.3 26.9 

אני שולט ברגשות שלי לגבי 
דברים על ידי כך שאני משנה 

את הדרך שבה אני חושב 
 עליהם

15.1 19.3 22.7 16.0 26.9 

הרגיש פחות גרוע כשאני רוצה ל
)לדוגמה: עצוב, כועס, או 

מודאג( בקשר למשהו, אני 
משנה את הדרך שבה אני חושב 

 על זה

16.8 22.7 25.2 12.6 22.7 

 הדחקה

אני שומר את הרגשות שלי 
 24.0 12.4 33.1 13.2 17.4  לעצמי

כשאני מרגיש שמח, אני נזהר 
 65.3 19.5 9.3 2.5 3.4 לא להראות את זה

לט ברגשות שלי על ידי אני שו
 30.6 24.0 20.7 11.6 13.2 כך שאני לא מראה אותם

כשאני מרגיש רע )לדוגמה: 
עצוב, כועס, או מודאג( אני 

 נזהר שלא להראות את זה
12.5 11.7 20.8 26.7 28.3 
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ד מילאחר היפוך הסולם בכל הפריטים כך שציון גבוה פירושו יותר הערכה מחדש ויותר הדחקה, ממוצע מ

(. פירוש הממוצעים 1.02)ס.ת.  2.41 ( וממוצע מימד ההדחקה הוא1.16)ס.ת.  2.99ההערכה מחדש הוא: 

הוא שהילדים עושים שימוש רב יותר במימד ההערכה מחדש שהוא גם המסתגל יותר. עם זאת, רמת 

למימד הן ( וr=0.37, p<.001הסימפטומים הפוסט טראומטיים הייתה קשורה הן למימד ההערכה מחדש )

ניתן לפרש ממצא זה באופן הבא. קיומן של  (.r=0.22, p=.014) ההדחקה, אם כי בעוצמה נמוכה יותר

 רגשיסימפטומים פוסט טראומטיים אצל ילדי האומנה מגייס את שני הממדים של יכולת הויסות ה

  ובמיוחד את היכולת להעריך מחדש את המצב.

 

 שביעות רצון מהחיים

 של הגלובלי הסולם תת פי על, זאת(. 1.6ווח על שביעות הרצון שלהם מחייהם )לוח גם התבקשו לד הילדים

( של הובנר  Multi Dimensional Life Satisfaction Scale; MSLSS) מהחיים רצון שביעות שאלון

(Huebner, 1994) מ "בהחלט לא  דרגות 6סולם בן . בתת סולם זה יש שבעה פריטים והתשובות הן על

 (.6( ל"מסכים בהחלט" )1מסכים" )

 1.6לוח 

 )באחוזים( שביעות רצון מהחיים

 פירוט שביעות רצון מהחיים

בהחלט 
לא 

 מסכים
די לא 
 מסכים

קצת לא 
 מסכים

קצת 
 מסכים

 די

 מסכים
מסכים 
 בהחלט

 39.2 31.7 12.5 8.3 5.8 2.5 הולך לי טוב בחיים

ק כמו החיים שלי הם בדיו
 33.6 25.2 15.1 9.2 10.1 6.7 שצריך

הייתי רוצה לשנות דברים רבים 
 19.8 14.0 16.5 14.9 14.0 20.7 1בחיי

הלוואי שהיו לי חיים מסוג 
 8.5 11.0 11.9 11.0 16.1 41.5 1אחר

 48.3 25.0 14.2 5.8 3.3 3.3 יש לי חיים טובים

 40.0 16.7 18.3 11.7 5.0 8.3 יש לי כל מה שאני רוצה בחיים

החיים שלי טובים יותר מאשר 
 23.1 20.7 18.2 14.9 10.7 12.4 של רוב הילדים בגילי

 פריטים שקודדו הפוך בחישוב המדד1

די הסכימו או הסכימו  73.3% –מהלוח ניתן ללמוד שרוב גדול של הילדים הסכים עם היגדים חיוביים 

מו שהולך להם טוב בחיים. עם זאת, כמעט לפחות די הסכי 70.9%-בהחלט שיש להם חיים טובים ו

( אמרו שהיו רוצים לשנות דברים 33.8%( אמרו שהלוואי והיו להם חיים אחרים ושליש )19.5%חמישית )

. מבדיקה ראשונית נראה כי הממוצעים דומים מאד  )1.10)ס"ת =  4.37רבים בחייהם. ממוצע המדד הוא 

 & ,Schiff, Nebe) פנימייה בישראל בעתות שגרה יחסית לאלה שהתקבלו ממחקר על שביעות רצון מילדי

Gilman, 2006). 

שביעות רצון מהחיים לא נמצאה קשורה לחשיפה לאירועי המלחמה, אולם נמצאה בקשר עם מספר 

כך ששביעות רצון גבוהה יותר הייתה קשורה לרמת ( r = -.27, p< .01הסימפטומים הפוסט טראומטיים )
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, גם במחקר (Proctor, Linley, & Maltby, 2009)בדומה למחקרים קודמים סימפטומים נמוכה יותר. 

 ,r = -.30בעיות קשב )קשיי התנהגות עליהם דיווחו הילדים כמו בין שביעות הרצון לבין  קשר הנוכחי נמצא

p < .001( בעיות התנהגות מוחצנות ,)r = -.33, p < .001וכלל הבעי )( ותr = -.332, p < .001) ככל כך ש

 החיים. שביעות רצון מהם דיווחו גם על פחות קשיי התנהגות שהילדים דווח על יותר 

 קבלת עזרה וצורך בעזרה

נדגיש שהם ענו על כל גורם בנפרד כך שהאחוזים (. 1.7שאלנו את הילדים מי עזר להם בעת המלחמה )לוח 
 .100% –אינם מסתכמים ל 

 1.7לוח 

 מיכה שהתקבלה ממקורות שונים הת

 % N סוגי התמיכה

 65.9 83 הורים אומנים

 31.7 40 חברים

 27.0 34 מנחת אומנה )עובדת סוציאלית(

 25.4 32 משפחת המוצא שלי

 15.1 19 פאחברים בפייסבוק או ווטס

 15.3 19 מורים

 8.7 11 יועצות או פסיכולוגיות

 4.0 5 פעלו במלחמהקווים "חמים" בטלפון או באינטרנט ש

 

( אמרו שמשפחת האומנה עזרה להם בעת המלחמה. חלק קטן יותר קיבל 65.9%ניתן לראות שרוב הילדים )

( וממשפחות המוצא שלהם 27%(, וכרבע ציינו שקיבלו עזרה ממנחת האומנה )31.7%עזרה מחברים )

(25.4% .) 

רו שהם בטוחים שהם צריכים עזרה ועוד שני ילדים אמשאלנו גם האם הם מרגישים שהם צריכים עזרה. 

מבין המשיבים(. שיעור זה קצת יותר נמוך  14.2%)סך הכל  אמרו שהם חושבים שהם צריכים עזרה 13

 Schiff)( 21.5%יה )ימהשיעור שהתקבל בקרב מדגם מייצג של מתבגרים שנה לאחר תום מלחמת לבנון השנ

et al., 2010) . ייתכן והוא קשור לכך שהילדים אכן קיבלו סיוע בהתמודדות עם מצב המלחמה כפי שניתן

 .1.7להתרשם מלוח 

 > r = .573, p)הקשר החזק ביותר לבקשת העזרה של הילד היה עם סך הסימפטומים הפוסט טראומטיים 

 > r = -.301, p(, וכן עם שביעות הרצון מהחיים )r = .365, p < .001, עם בעיות התנהגות מופנות )(001.

יים גבוהה יותר, יותר ילדים שחשבו שהם צריכים עזרה דיווחו על רמת סימפטומים פוסט טראומט (.01.

 בעיות התנהגות מופנמות ופחות שביעות רצון מהחיים. 

מבקשים עזרה. הילדים יכלו לציין את כל הגורמים מהם היו מבקשים עזרה  יושאלנו את הילדים ממי ה
 (.1.8)לוח 

  



 
 

14 
 

 1.8לוח 

 האנשים שמהם רוצים לקבל עזרה בעקבות המלחמה 

 % N מקורות לקבל עזרה

 48.8 59 םהורים אומני

 28.9 35 משפחת המוצא שלי

 27.3 33 חברים

 23.1 28 (מנחת אומנה )עובדת סוציאלית

 14.0 17 יועצת או פסיכולוגית

 10.7 13 חברים בפייסבוק או בוואטספ

 10.7 13 מורים

 3.3 4 בטלפון או באינטרנט

 25.8 31 מאף אחד

 

(. הרוב בחרו 25.8%מבקשים עזרה מאיש ) לא היוש שכרבע מהילדים אומרים 1.8ניתן לראות על פי לוח 

(. קצת 27.3%( והחברים )28.9%(. מספר נמוך יותר ציין את משפחת המוצא )48.8%במשפחת האומנה )

 (.23.1%פחות מרבע ציינו את מנחת האומנה )
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 על פי דיווח הורי האומנה –ילדים באומנה  .2

 שיטה

  מדגם

 שלב א'

י אומנה )לכל משפחה ניתנו שאלונים עבור כל אחד מהילדים בטיפולה( על הור 205התקבלו דיווחים של 

 –, ושח"ר 76, סאמיט 181מהם בנים(. הילדים הגיעו משלוש עמותות: אור שלום  48.5%ילדי אומנה ) 305

הורי אומנה דיווחו  142ילדים )על ילד אחד אין מידע באשר לעמותה שאליה משתייך(. מבין המדווחים,  47

על שני ילדים, ומשפחה אחת דיווחה על שלושה ילדי אומנה במשפחתם. הורי  -100ד אחד בלבד, על יל

שנה )ילד עם צרכים  22-האומנה אמרו שטווח הזמן שבו שהו הילדים באומנה נע בין כחודש ועד ל

 (. 4.05שנים )ס"ת =  5.13מיוחדים(. החציון היה כארבע שנים והממוצע 

 שלב ב'

 105הורי אומנה )לכל משפחה ניתנו שאלונים עבור כל אחד מהילדים בטיפולה( על  64ל התקבלו דיווחים ש

. הילדים הגיעו משלוש מקרים מדוברים על אותם ילדים משני השלבים 18-, במהם בנים( 48%ילדי אומנה )

ילד  הורי אומנה דיווחו על 47מבין המדווחים,  ילדים. 22 –, ושח"ר 16, סאמיט 67עמותות: אור שלום 

אחד בלבד, שמונה על שני ילדים ושלוש משפחות דיווחו על שלושה ילדי אומנה במשפחתם. הורי האומנה 

שנה )ילד עם צרכים מיוחדים(. החציון  21-ועד ל אמרו שטווח הזמן שבו שהו הילדים באומנה נע בין שנה

משפחת אומנה גם לאח של ( מהווים 52.4%) 52%-(. כ4.10שנים )ס"ת =  5.04היה כארבע שנים והממוצע 

 ילד האומנה עליו מילאו את השאלון. 

 

 שלב המחקר כלי מחקר משתנה

 Traumatic Events (TESI-C) Screening חשיפה לאירועים טראומטיים בעבר

Inventory (Ford et al., 1999) 

 ב'

BPM-P) בעיות התנהגות של הילד  )( Achenbach et al., 2011) ב'-א' ו 

 SDQ )Strengths and Difficulties קשיים וכוחות של הילד

Questionnaire  ( Goodman, 2001)0) 

 ב'-א' ו

הצורך של הילד בעזרה ומאלו 
 מקורות הילד קיבל עזרה ותמיכה

Needing help (Schiff et al.,2010) 

 

 ב'-א' ו

מקורות התמיכה שההורים קיבלו 
 על מנת לסייע לילדים 

Needing help (Schiff et al.,2010) 

 

 ב'

 ב' Schiff et al., (2012) חשיפה לאירועי טרור
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 ממצאים

 חשיפה של הילד לאירועים טראומטיים בעבר

 של הילדים לאירועים טראומטיים בעברם.חשיפה  על האומנה הורישאלנו את בשלב השני 

 2.1לוח 

  אירועים טראומטיים בעברו של הילד

 % N סוג האירוע הטראומטי

 63.9 62 הוריו נפרדו או התגרשו

 42.9 39 משפחתו חוותה מצוקה כלכלית קשה

 40.0 38 דיכאון או מחלה נפשית של בן משפחה

 31.7 32 מוות פתאומי או בלתי צפוי של בן משפחה

 28.9 28 בעיית התמכרות של אחד ההורים

 24.4 22 היה קורבן לתקיפה/התעללות פיסית לא מינית

 22.1 21 מחלה פיסית קשה של אחד ההורים

 16.0 15 מאסר של מישהו מהמשפחה

 15.1 13 עבר הטרדה/תקיפה/התעללות מינית

ילדים אחרים פגעו בו בעת שהותו במסגרת מחוץ לבית )בי"ס, 
 (יה, משפחתון, משפחת אומנה קודמת, מסגרת אחרתיפנימ

13 14.4 

 6.5 6 וסבל ממחלה קשה בה היה חשש לחיי

היה עד לתאונה אסון טבע, או אירוע קשה אחר, שהייתה בו 
 סכנת חיים למישהו

6 6.4 

אנשי צוות פגעו בו בעת שהות במסגרת מחוץ לבית )בי"ס, 
 (מסגרת אחרתפנימייה, משפחתון, משפחה אומנת קודמת, 

5 5.4 

 4.3 4 תאונה/אסון טבע -היה מעורב באירוע שסיכן את חייו 

 

רבים מילדי האומנה מגיעים ממשפחות שבהן ההורים לפי דיווחי הורי האומנה ש ,ניתן לראות 2.1מלוח 

או  התגרשו או נפרדו ויש להן בעיות כלכליות. כמו כן, לשיעור גבוה מהילדים יש הורים שסובלים מדיכאון

עברו  15%-. כרבע מהילדים סבלו מהתעללות פיזית וכ(28.9%) וכן מהתמכרות( 40%)מחלת נפש אחרת 

מהילדים נפגעו מילדים אחרים בעת שהותם  14%-הטרדה או תקיפה או התעללות מינית. כמו כן, כ

 במסגרת חוץ ביתית.

 אחריהלוחצי מיד לאחר המלחמה וכשנה  קשיי התנהגות של הילד

מנה התבקשו לדווח על בעיות התנהגותיות ורגשיות של הילד בתחומים שונים. זאת, על פי כלי הורי האו

 של אכנבך (BPM-P המקוצר ) Child Behavior Checklistשאלון ה  -זהה לחלוטין לזה שמילאו הילדים

(Achenbach et al., 2011) יגדים המתייחסים לבעיות בשלושה תחומים: ה 19כולל רשימה של . הכלי

בעיות בקשב, בעיות התנהגות מוחצנות )תוקפנות( ובעיות התנהגות מופנמות )חרדה ודכאון(. כל היגד נבחן 

"נכון או נכון בדרך  2"נכון במקצת/לפעמים נכון" ו  1"לא נכון למיטב ידיעתך"  0דרגות:  3על סולם בן 

 של הילד.  הורי האומנה על בעיות התנהגותיות ורגשיותמציג את דיווח  2.1. לוח כלל"
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 2.2לוח 

  )באחוזים(  התנהגות של הילד דיווחי הורי האומנה על בעיות

סוג בעיית 
 פירוט סוג בעיית ההתנהגות ההתנהגות

מיד לאחר 
 המלחמה

N = 305 
נכון במקצת/ 
 לפעמים נכון

מיד לאחר 
 המלחמה

N = 305 
נכון/ נכון בדרך 

 כלל

וחצי כשנה 
לאחר 

 המלחמה

N = 105 
נכון במקצת/ 
 לפעמים נכון

כשנה וחצי 
לאחר 

 המלחמה

N = 105 
נכון/ נכון בדרך 

 כלל

 בעיות קשב

מתנהג באופן צעיר יותר 
 מגילו

25.5 18.8 27.0 25.0 

 24.8 41.6 16.2 36.4 אינו מסיים דברים שהתחיל

לא מסוגל להתרכז, לא יכול 
 לשים לב לאורך זמן

35.0 24.3 32.4 33.3 

לא יכול לשבת בשקט: חסר 
 מנוחה או היפראקטיבי

33.4 22.4 23.5 31.4 

אימפולסיבי, או פועל בלי 
 לחשוב

34.4 17.3 36.0 22.0 

אינו שם לב או דעתו 
 מוסחת בקלות

37.7 22.2 30.7 26.7 

בעיות 
התנהגות 
 מוחצנות 

 38.0 42.0 27.9 39.1 מתווכח הרבה

כים הורס דברים השיי
למשפחה שלו/ משפחת 

 האומנה או לאחרים

17.8 10.4 20.8 12.9 

 10.8 36.3 7.5 33.9 ממרה את פי הורי האומנה

ממרה את פי המורים בבית 
 הספר

30.9 6.6 31.4 11.8 

 24.0 43.0 20.3 41.2 עקשן, זועף או רגיז

מתפרץ עם התקפי זעם או 
 מפגין מזג חם

37.8 14.0 29.0 16.0 

 10.9 23.8 5.4 16.5 ם על אחריםמאיי

בעיות 
התנהגות 
 מופנמות

 16.8 25.7 10.2 31.2 מרגיש חסר ערך, נחות

 30.0 27.0 18.6 33.6 פחדן או חרד מידי

 10.1 24.2 8.5 20.1 מרגיש אשם במידה יתרה

בעל מודעות עצמית גבוהה 
 או מובך בקלות

38.9 24.3 43.4 25.3 

אינו מאושר עצוב או 
 וכאמד

27.8 8.1 25.3 6.1 

 23.2 37.4 18.8 41.6 דואג

 

מעלה שההורים מדווחים על בעיות התנהגות בכל התחומים, ונראה ששכיחות הבעיות אינה  2.2לוח בחינת 

 שונה בשתי נקודות הזמן שנבדקו. 
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 על שורה של בעיות קשב הנכונות לילדים לפחות דיווחושיעור גדול מהורי האומנה  -קשב בעיות

 65.7%מיד לאחר המלחמה ועל  מהילדים אשר לא מסוגלים להתרכז 59.3%על  דיווחוההורים "לפעמים". 

מיד  59.1%מוסחת בקלות ) על פי דיווח ההורים, דעתם של שיעור גדול של הילדים לאחריהוחצי שנה כ

וחצי שנה  54.9%מיד לאחר המלחמה ו  55.8%ומעל מחצית ) (לאחריהוחצי שנה כ 57.4%לאחר המלחמה ו 

 . ( הם חסרי מנוחה או היפראקטיביים.לאחריה

מיד  51.8%)על מעל מחצית מהילדים כבעלי התקפי זעם  דיווחוהורי האומנה  -מוחצנות התנהגות בעיות

 67%מיד לאחר המלחמה ו  61.5%או כזועפים או רגיזים )( לאחריהוחצי שנה כ 45.0%לאחר המלחמה ו 

שיעור ניכר של ילדים אשר מגלה בעיות  על דיווחולפעמים". הורי האומנה גם ( לפחות "לאחריהוחצי שנה כ

 אחריה(. לכשנה וחצי  47.1%מיד לאחר המלחמה ו  41.4%משמעת כלפיהם )

מיד לאחר המלחמה ושנה  60.6%ו  60.4%מהילדים ) 60%ההורים דיווחו על כ  -מופנמות התנהגות בעיות

ועל מחצית מהילדים כמגלים פחד או חרדה לפחות  "לפעמים" לאחריה בהתאמה( כדואגים לפחותוחצי 

 .לאחריה בהתאמה(וחצי שנה כמיד לאחר המלחמה ו 57.0%ו  52.2%"לפעמים" )

ממוצע המדד הכולל הוא שבדיווחים של ההורים על הילדים מיד לאחר המלחמה, מחישוב המדדים עולה 

)ס"ת =  4.01(, בעיות בהתנהגות מוחצנת 3.75"ת = )ס 4.47, של מדד בעיות הקשב הוא )8.53)ס"ת =  12.03

( 30.6%, 234ילדים )מתוך  72על פי דיווח הורי האומנה ישנם  .)2.93)ס"ת =  3.73( ובעיות מופנמות 3.48

( נמצאים בטווח המדאיג של 28.5%; 235ילדים )מתוך  67הנמצאים בטווח המדאיג של בעיות מופנמות. 

 7% -בהשוואה ל( מגלים בעיות קשב. זאת 29.8%; 235ילדים )מתוך  70בעיות התנהגות מוחצנות. 

בטווח המדאיג של בעיות מופנמות, מוחצנות או בעיות  תה הכללית בגילאים אלה הנמצאימהאוכלוסי

ואין עדיין נורמות  הואיל (Achenbach et al., 2011)השוואה זו מתבססת על נורמות אמריקאיות  קשב.

 הכלי על שנעשומחקרים קודמים  אולםהשתמשנו.  בובעיות התנהגות  לבדיקתוצר ישראליות לשאלון המק

 ותדומ יה הכלליתיכי הנורמות האמריקאיות באוכלוס וצאיםמ( CBCL) התנהגות בעיות של יותר הארוך

 (..(Zilber, Auerbach, & Lerner, 1994 )מאד לאלה של הישראליות 

מאלו שדווחו מיד לאחריה,  א נראים הבדלים ניכריםלאחר המלחמה לוחצי בבחינת המדדים כשנה 

ממוצע לאחר המלחמה וחצי שנה . יותר בעיותמעט נראה שיש דיווח על הבדלים מסוימים, ובמקומות שיש 

(, בעיות בהתנהגות 3.86)ס"ת =  5.20, של מדד בעיות הקשב הוא )8.91)ס"ת =  14.08המדד הכולל הוא 

ילדים  59נם על פי דיווח הורי האומנה יש .)2.86)ס"ת =  4.13ות מופנמות ( ובעי3.64)ס"ת =  4.74מוחצנת 

ילדים  35-, והנמצאים בטווח המדאיג של בעיות מופנמות (40%ילדים ) 42, מגלים בעיות קשבה( 56.1%)

מהאוכלוסייה  7% -את, בהשוואה לבטווח המדאיג של בעיות התנהגות מוחצנות. ז( נמצאים 33.3%)

נתונים אלה ים אלה הנמצאת בטווח המדאיג של בעיות מופנמות, מוחצנות או בעיות קשב. הכללית בגילא

מצביעים על כך שמצבם של חלק מהילדים הנמצאים כיום באומנה דורש התייחסות גם ללא קשר לחשיפה 

 שלהם לאירועי מבצע צוק איתן ולאירועי הטרור האחרונים.

 קשיים וכוחות

הקשיים וכוחות  גם התבקשו לדווח על כוחות של הילד. זאת, על פי שאלון הורים האומניםה ,קשייםהלצד 

(SDQ )Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 2001) הכלי נחשב מתאים לאבחון .

-Mansbach)מהיר וראשוני של בעיות הילד ונמצא תקף בחברות ובתרבויות שונות כולל בישראל 

Kleinfeld, Apter, Farbstein, Levine, & Ponizovsky, 2010) . השאלון מתייחס לחמישה ממדים של

)למשל, "יש לו הרבה פחדים, קל להפחיד אותו"(, בעיות התנהגות מצבו הרגשי  מצבו והתנהגותו של הילד:
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(,  "לא מפסיק להתנועע, יושב על קוציםהיפראקטיביות )למשל, " )"משקר או מרמה לעתים קרובות"(,

"(, וכן על התנהגות בבריונותילדים אחרים מציקים לו או מתנהגים כלפיו בעיות ביחסים עם בני הגיל )"

נים מתייחסים לקשיים של הילד מדים הראשוארבעת המ נחמד לילדים קטנים ממנו"(.חברתית שלו )"-פרו

קשיים של הכוחות והציג את התפלגות הממצאים על מ 2.3ון מתייחס לכוחות של הילד. לוח מד האחרוהמ

 בשתי נקודות הזמן שנבדקו. ילדי האומנה

 2.3לוח 

 נהשורת כותרת לא תקי – באחוזים() התפלגות כוחות וקשיים

סוג בעיית 
 פירוט סוג בעיית ההתנהגות ההתנהגות

מיד 
לאחר 

 המלחמה

N = 
305 
נכון 

 חלקית

מיד 
לאחר 

 המלחמה

N = 
305 

 נכון מאוד

שנה וחצי 
לאחר 

 המלחמה

N = 
105 
נכון 

 חלקית

שנה וחצי 
לאחר 

 המלחמה

N = 
105 

 נכון מאוד

בעיות 
 התנהגות

 5.9 11.9 4.4 9.2 גונב מהבית, בית הספר או מקומות אחרים

 10.9 34.7 13.0 27.4 משקר או מרמה לעיתים קרובות

רב עם ילדים אחרים לעיתים קרובות או מתנהג 
 בבריונות

24.4 11.0 30.0 13.0 

דרך כלל צייתן, עושה מה שמבוגרים מבקשים ב
 1ממנו

42.8 47.3 41.6 49.5 

 16.2 38.4 14.5 36.3 יש לו לעיתים קרובות התקפי כעס

 רגשיותבעיות 

 32.7 28.7 19.5 38.2 יש לו הרבה פחדים קל להפחיד אותו

במצבים חדשים "נצמד" למבוגר מאבד בטחון עצמי 
 בקלות

32.0 20.4 37.4 25.3 

 10.0 30.0 10.5 34.0 לעיתים קרובות מצוברח, בוכה או אינו מאושר

 26.0 35.0 15.2 39.4 דאגן, לעיתים קרובות נראה מודאג

עיתים קרובות על כאבי ראש, כאב בטן או מתלונן ל
 הרגשה לא טובה

27.8 13.2 30.7 13.9 

 קשיי ריכוז

 36.4 47.5 36.1 47.6 מסיים משימות יש לו יכולת ריכוז טובה

 30.3 52.5 26.9 50.7 חושב לפני שפועל

 18.2 47.5 27.0 37.2 קל להסיח את דעתו, קשה לו להתרכז

 19.8 31.7 23.9 32.7 על קוציםלא מפסיק להתנועע, יושב 

 17.8 28.7 20.4 36.4 חסר מנוחה, פעיל מדי, אינו יכול לשבת בשקט
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סוג בעיית 
 פירוט סוג בעיית ההתנהגות ההתנהגות

מיד 
לאחר 

 המלחמה

N = 
305 
נכון 

 חלקית

מיד 
לאחר 

 המלחמה

N = 
305 

 נכון מאוד

שנה וחצי 
לאחר 

 המלחמה

N = 
105 
נכון 

 חלקית

שנה וחצי 
לאחר 

 המלחמה

N = 
105 

 נכון מאוד

קשיים 
ביחסים עם 

 בני הגיל

 17.2 32.3 20.3 27.8 מסתדר יותר טוב עם מבוגרים מאשר עם ילדים

ילדים אחרים מציקים לו או מתנהגים כלפיו 
 בבריונות

23.9 7.5 25.0 4.0 

 66.3 27.7 63.0 27.4 1אהוב על ידי ילדים אחרים בדרך כלל

 70.0 21.0 65.3 23.7 1יש לו לפחות חבר טוב אחד

התנהגות פרו 
 חברתית

 14.0 37.0 13.4 26.8 נוטה להתבודד, לשחק לבד

מתנדב לעזור לאחרים לעיתים קרובות להורים, 
 מורים, ילדים אחרים

33.7 54.3 39.0 49.0 

 61.4 29.7 61.7 24.8 ם ממנונחמד לילדים קטני

עוזר כאשר מישהו אחר נפגע, מצוברח או מרגיש לא 
 טוב

33.2 55.1 35.0 51.0 

 45.4 39.2 48.4 41.5 בדרך כלל מתחלק עם אחרים

 52.5 37.6 50.0 38.7 מתחשב ברגשות של אנשים אחרים 
 פריט שעבר היפוך בעת חישוב המדד 1

 

 מציג את מדדי השאלון קשיים וכוחות. 2.4. לוח SDQ -שאלון החישבנו את המדדים השונים של 

 

 2.4לוח 

 רמת הקשיים והכוחות )ממוצעים וסטיות תקן( על פי הממדים השונים

 סוגי הקשיים והכוחות

מיד 
לאחר 

 המלחמה

α קרונבך 

מיד 
לאחר 

 המלחמה

 ממוצע

מיד 
לאחר 

 המלחמה

 ס"ת

כשנה 
וחצי 
אחרי 

 המלחמה

α קרונבך 

כשנה 
וחצי 
י אחר

 המלחמה

 ממוצע

כשנה 
וחצי 
אחרי 

 המלחמה

 ס"ת

 26 .2 2.65 694. 2.14 2.47 664. בעיות התנהגות

 2.72 3.86 794. 2.73 4.23 773. היפראקטיביות

 2.55 3.76 670. 2.52 3.29 726. בעיות רגשיות

 2.06 2.43 635. 2.07 2.53 508. בעיות ביחסים עם בני הגיל

 2.34 6.99 718. 2.54 7.10 775. חברתית-התנהגות פרו
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רמת  ,(Mansbach-Kleinfeld et al., 2010) בישראל בהשוואה למחקר שבחן את כלל האוכלוסייה

הממדים שנבחנו. כך בבעיות  גבוהה יותר בכל הייתה כפי שדווחה מיד לאחר המלחמה הקשיים של הילד 

בכלל האוכלוסייה(.  2.19בהשוואה ל  4.23(, רמת ההיפראקטיביות )1.44בהשוואה ל  2.47ההתנהגויות )

 2.53 ה( ובעיות ביחסים עם בני הגיל )בכלל האוכלוסיי 1.56השוואה ל ב 3.29הרגשיות )ממוצע של 

חברתית של ילדי האומנה כפי שמדווחת על ידי הורי -(. במקביל, רמת ההתנהגות הפרו1.49בהשוואה ל 

 (. 8.60בהשוואה ל  7.10האומנה נמוכה יותר מזו של הילדים בכלל האוכלוסייה )

ים של הילד גבוהה יותר בכל הממדים שנבחנו. כך בבעיות הקשי רמתלאחר המבצע  גם שנה וחצי

בכלל האוכלוסייה(,  2.19בהשוואה ל  3.86(, רמת ההיפראקטיביות )1.44בהשוואה ל  2.64ההתנהגויות )

 2.43בכלל האוכלוסייה( ובעיות ביחסים עם בני הגיל )  1.56בהשוואה ל  3.75הרגשיות )ממוצע של 

חברתית של ילדי האומנה כפי שמדווחת על ידי הורי -מת ההתנהגות הפרו(. במקביל, ר1.49בהשוואה ל 

 (. 8.60בהשוואה ל  6.98האומנה נמוכה יותר מזו של הילדים בכלל האוכלוסייה )

מצביעים על כך שמצבם של חלק מהילדים הנמצאים כיום באומנה דורש התייחסות גם גם ממצאים אלו 

 ק איתן ולאירועי הטרור האחרונים.ללא קשר לחשיפה שלהם לאירועי מבצע צו

 העזרה שניתנה בעקבות המלחמה

 . (2.5)לוח  עזרה ניתנה לילד בזמן מבצע צוק איתן ואיזנשאלו ההורים אחר המלחמה כשנה וחצי ל

 

 2.5לוח 
 וכלל התשובות מבין כלל גורמי העזרה שהוצעו הגורמים מהם התקבלה העזרה לילד בעקבות המלחמה 

 % N סוג מתן העזרה
מכלל  %

 התשובות

 27.8 78.7 59 אני שוחחתי עם הילד

 21.2 63.4 45 מנחת האומנה שוחחה עם הילד 

 15.6 46.5 33 מנחת האומנה איך לעזור לומקיבלתי הדרכה 

פסיכולוג או עובד סוציאלי )לא מהאומנה( שוחח 
 עם הילד

18 25.4 8.5 

 8.5 25.0 18 הילד קיבל עזרה רגשית בבית הספר

אחרת כדי  לד השתתף בסדנא או בפעילותהי
 לעזור לו בהתמודדות

3 4.2 1.4 

 3.3 17.1 7 עזרה אחרת

לא עשו שום דבר מיוחד כדי לעזור לו להתמודד 
 עם התגובות למבצע

29 50.0 13.7 

  

 21.2%מהם כללו עזרה מצד הורה האומנה,  27.8%כי מבין כלל גורמי העזרה לילד ניתן לראות  2.5בלוח 

מכלל התשובות  13.7% -ב כללו הדרכה של מנחת האומנה להורה האומנה. 15.6%, ד מנחת האומנהמצ

 כי לא נעשה שום דבר כדי לעזור לילד להתמודד עם המצב.  נאמר

 65%-העזרה שניתנה להם במהלך המבצע ממנחת האומנה: לגבי ביקורי בית, כ עלשאלנו באופן ספציפי 

שניים או  66.2% -ביקור אחד ו 20%לו שענו לא קיבלו ביקור בית בכלל, מתוך א 13.8%-ענו על השאלה: כ

 58.1%יותר ביקורים. בתשובה לשאלה במידה והתקיימו ביקורי בית האם הם עזרו להתמודד עם המצב, 
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 27.9% -ו , דיווחו כי עזרו במקצת,39.3%לא עזרו, הביקורים , דיווחו כי 18% ענו על השאלה. מתוכם

 רו במידה רבה. דיווחו כי עז

ענו על שאלה זו.  62.9%לגבי השאלה האם התקיימו שיחות טלפון עם מנחת האומנה בזמן המבצע, 

 15.2%שיחה אחת לשבוע או פחות, ציינו  60.6%לא התקיימו שיחות טלפון, ציינו כי  24.2%מתוכם, 

קיימו שיחות טלפון ארבע פעמים בשבוע. על השאלה, אם הת-שלוששיחות טלפון שהתקיימו דיווחו על 

, עזרו 53.4%, עזרו קצת 8.6%באיזה מידה הן עזרו לילד להתמודד עם המצב, ענו ההורים: בכלל לא עזרו 

 )והשאר לא ענו(. 20.7% רבה במידה

האם הם קיבלו עזרה והם קיבלו  סוגי עזרה נוספים אלהההורים נשאלו לאחר סיום המלחמה וחצי כשנה 

מהם קיבלו עזרה ממרכז חוסן. לשאלה האם הופנו  4.3%רק  .ו על שאלה זוענ . כשני שלישממרכז חוסן

לא היו בימי הפוגה בכלל.  81% -הופנו ו 16.2% .מתוכם 64.8%לימי הפוגה בים המלח או ירושלים, ענו, 

בבחינת ממצאים אלו יש לזכור שלא בכל מקום יש מרכזי חוסן, וכן שחלק ממשפחות האומנה היו 

 נעשה כל פינוי כי לא נחשבו קרובים דיים להצדיק פינוי. באזורים שבהם לא

 

 (.2.6אומנה קיבלו מהמנחה במהלך המבצע )לוח ה בנוסף, שאלנו לגבי העזרה והתמיכה שהורי

 2.6לוח 

 (N = 51העזרה שהתקבלה עבור ההורים ממנחת האומנה באחוזים )

 אף פעם סוג העזרה שהתקבל
מעט 
 פעמים

די הרבה 
 פעמים

הרבה 
 םפעמי

כמעט 
 תמיד

 14.0 14.0 22.0 38.0 12.0 סיפרת למנחת האומנה מה עובר על ילד זה

סיפרת למנחת האומנה מה עובר עלייך כהורה 
 אומנ/ת

17.6 43.1 17.6 11.8 9.8 

קיבלת ממנחת האומנה הדרכה איך לעזור 
 לילד במצב זה

18.8 37.5 12.5 14.6 16.7 

קיבלת ממנחת האומנה הדרכה על ביקורי 
 הוריו/ביקור הילד אצל הוריו

35.7 26.2 14.3 7.1 16.7 

קיבלת ממנחת האומנה הדרכה איך להרגיע 
 את עצמך בתקופת המבצע

35.7 35.7 9.5 4.8 14.3 

  

ניתן ללמוד שהעזרה שקיבלו הורי האומנה הייתה קשורה לכך שההורים סיפרו למנחת האומנה  2.6מלוח 

הילד. יש פחות  עלהדרכה ממנחת האומנה  ובלית המבצע וכן קעל מה שעובר על הילד ועליהם בתקופ

וכן כיצד להרגיע את הורה האומנה  ו הביולוגייםדיווחים על הדרכה לגבי ביקורים הדדיים בין הילד להורי

 בתקופת המבצע. 

 לילד הצורך בעזרה

להתמודד עם  הורי האומנה נשאלו האם לדעתם הילד שאותו תיארו זקוק לעזרה כדיאחר המלחמה למיד 

חשבו שהילד זקוק לעזרה ועוד  8.5%מהם ענו לשאלה זו. מתוכם  92%-כ ההשפעות של מבצע צוק איתן.

ילדים נאמר על ידי הורי האומנה שהם חושבים או  36היו בטוחים שהילד זקוק לעזרה )סך הכל על  4.3%

הילדים ילד לא זקוק לעזרה. חשבו או היו בטוחים שה 87.2%בטוחים שהילדים זקוקים לעזרה(. לעומתם, 

שעל פי חוות דעת ההורים האומנים היו זקוקים לעזרה, אכן גילו יותר בעיות התנהגות, לפחות על פי 
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נאמר על ידי הורי לאחר המלחמה כשנה וחצי   .2.7דיווחי ההורים האומנים כפי שניתן ללמוד מלוח 

מספר  זקוקים לעזרה.( 9.5%; ליהם דיווחושע 105)מתוך ילדים עשרה חושבים או בטוחים שהאומנה שהם 

לבסוף, כה קטן של הזקוקים לעזרה לא אפשר לבחון האם ילדים אלה גם מגלים יותר בעיות התנהגות. 

ההורים נשאלו באופן כללי עד כמה העזרה שניתנה לילד )אם אמנם ניתנה לו( סייעה לו. מתוך כלל 

דיווחו שעזר  19.7%שהסיוע שקיבל הילד כלל לא עזר, דיווחו  16.4%ענו על שאלה זו.  58.1%המשיבים 

 דיווחו שכלל לא ניסו לעזור לילד.  29.5%דיווחו שעזר מאוד,  23.3%-דיווחו שעזר ו 13.1%קצת, 

 

 2.7לוח 

 עם להתמודד כדי לעזרה זקוק הילדרמת המצוקה של הילדים על פי ההערכה של הורה האומנה כי 
 : ממוצעים )וסטיות תקן(קטגוריות "כן" "לא"( 2דד ל )קו איתן צוק מבצע של ההשפעות

 סוג המדד
 לא זקוקים לעזרה פירוט המדד

(n=244) 

זקוקים לעזרה 
(n=36 ) 

 tערך 

מדדים לפי 
SDQ 

 בעיות התנהגות
 2.35 3.27 2.41- 

(2.15) (1.87)  

 היפראקטיביות
4.14 

 

4.99 1.72- 

(2.75) (2.47)  

 בעיות רגשיות
3.12 4.44 2.92-** 

(2.49) (2.54)  

 בעיות ביחסים עם בני הגיל
2.42 2.94 1.38- 

(2.05) (2.20)  

 חברתית-התנהגות פרו
7.16 6.89 0.58 

(2.60) (2.12)  

 כלל בעיות התנהגות
12.21 16.01  

(7.21) (6.04) 2.97-** 

  מדדים לפי 
 BPM-Pה 

 בעיות קשב
4.29 5.64 2.13-* 

(3.60) (3.15)  

 בעיות התנהגות מוחצנות
3.83 5.15 2.58-* 

(3.45) (3.31)  

 בעיות התנהגות מופנמות
3.51 5.11 3.07-** 

(2.87) (3.05)  

 כלל בעיות ההתנהגות
11.63 16.05 2.95-** 

(8.46) (7.89)  

 

לכך  יםאם מרגישים שזקוק עזרה בין ירצוההורים ממי הם חושבים שהילדים  מיד לאחר המלחמה נשאלו

ניתן ללמוד שקצת יותר ממחצית חשבו שהילד ירצה לקבל עזרה מהם ורבע סברו  2.7 ובין אם לאו. מלוח

סברו שהילד ירצה לפנות לעזרת יועצת או פסיכולוגית. שאר  17.4%שהילדים ירצו עזרה ממנחות האומנה. 

שיעור הנמוך של מקור העזרה של חברים ברשת מקורות העזרה הוזכרו בשכיחות נמוכה. מעניין במיוחד ה

 .)100%-)יש להדגיש שההורים ענו בנפרד על כל אפשרות, כך שהאחוזים אינם מסתכמים להחברתית. 
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 2.8לוח 

 עזרה ותמיכה בעקבות המלחמה הגורם שממנו הילד ירצה  הערכת ההורים מיד לאחר המלחמה מי 

 % N לעזרההמקור 

 52.1 159 הורי האומנה

 25.2 77 נחת האומנהמ

 17.4 53 יועצות/פסיכולוגיות

 13.4 41 מורים

 12.5 38 משפחת המוצא

 11.1 34 חברים

 3.3 10 חברים ברשתות החברתיות

 0.3 1 עזרה בטלפון/אינטרנט

 11.1 34 לא ירצה עזרה מאיש

 

 טרור יחשיפה לאירוע

לגבי רק אירועי הטרור האחרונים. חשיפת הילד ל עלשאלנו את ההורים לאחר המלחמה וחצי כשנה 

 13.3% -, וכי ילד האומנה או אדם קרוב אליו נפגע מאירוע טרורהורי האומנה דיווחו  ארבעה ילדים

שהאירועים הורי האומנה דיווחו מהילדים  32.7% לגבי באירוע טרור.ו מהילדים או אדם קרוב אליהם נכח

 ד(. גורמים לילד לחששות )ממידה בינונית עד רבה מאו

הורי האומנה נשאלו האם לדעתם הילד שאותו תיארו זקוק לעזרה היום כדי להתמודד עם ההשפעות של 

ההורים שהילד מהילדים חשבו  15.2% מהדיווח עולה שלגבימהם ענו לשאלה זו.  95%-אירועי הטרור. כ

  זקוק לעזרה.הילד בטוחים שמהילדים אמרו הורי האומנה שהם  3%לגבי זקוק לעזרה ו

 עצמי דיווח– האומנה הורי .3

 השיט

העברת השאלונים נעשתה בעת מפגש מיוחד עם מנחת האומנה. ההנחיה הייתה שמילוי השאלונים ייעשה 

 במקרה הצורך(. של מנחת האומנה באופן עצמאי ככל שניתן על ידי כל משיב )עם סיוע 

 מדגם

 שלב א'

מעמותת שח"ר.  57 -מסאמיט ו 103מעמותת אור שלום,  185משיבים, מתוכם,  345בסקר השתתפו 

משפחות יש לנו  101משפחות אומנה שונות )על  243-ל בשלב א' של המחקר הנוכחי מתייחסיםדיווחים ה

דיווחים של שני ההורים ובשאר רק של הורה אחד מתוך משפחת האומנה(. ממוצע הותק כמשפחות אומנה 

שנים ושנת הותק  4ות היו משפחות אומנה מעל (. חצי מהמשפח6.22שנים )ס"ת= 6.2לפי דיווח האם היה 

 שנים.  3השכיחה הייתה 
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(, ממוצע שנות 11.05)ס"ת =  50 נשים. הגיל הממוצע של הנשים היה ( היו65.2%) 224מבין המשיבים 

אמרו שהן מסורתיות, כרבע  30.8%שדיווחו על מידת דתיותן,  218. מתוך (2.8)ס"ת =  13.4הלימוד היה 

 חרדיות, ושלוש נשים היוו מוסלמיות או נוצריות.  17.4%דתיות,  22.3%(, 25.4%ילוניות )מהנשים היו ח

 13.5( ממוצע שנות הלימוד היה 10.92, )ס"ת=52.41גברים. הגיל הממוצע שלהם היה  119במדגם היו  

ם, דתיי 25.2%אמרו שהם חילונים,  32.8%הגברים שציינו את מידת דתיותם,  115(. מתוך 2.9)ס"ת= 

 מסורתיים, ושניים שציינו שהם מוסלמים.  16%חרדים,  21.0%

 'שלב ב

, מתוכם, מלאו שאלונים בשני השלבים(יכולנו לזהות שהם הורים  29)רק על  משיבים 117 בסקר השתתפו

 68-ל התייחסו בשלב זה של המחקר דיווחיםהמעמותת שח"ר.  26 -מסאמיט ו 20מעמותת אור שלום,  71

 מתוך אחד הורה של רק ובשאר ההורים שני של דיווחים לנו יש משפחות 39)על  שונות אומנה משפחות

 מעל, החציון (5.36, )ס"ת=שנים 6.4 היה האם דיווח לפי אומנה משפחותכ הותק ממוצע (.האומנה משפחת

 כמשפחת אומנה ושכיח הוא שנתיים וותק.  שנים 5

 הממוצע הגילהם גברים )והשאר לא דיווחו על מגדר(. . ציינו ש 54נשים,  היו (53%) 61המשיבים  116מבין 

. כמעט כל  (11.62)ס"ת= 48 היהבקרב הגברים  הממוצע הגיל (.10.76)ס"ת =  52.92 היה הנשים של

 המשיבים היו יהודים. 

 

 הכלים לפי שלב  – משתני המחקר

 שלב כלים משתני המחקר

 ב'-א' ו  אישי רקע מאפייני

 א' Pat-Horenczyk et al., 2007; Schiff et al., 2012 חשיפה לאירועי מלחמה

 ,Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS; (Foa למלחמה לחשיפה תגובות

Cashman, Jaycox, & Perry, 1997) 

 א' וב' 

 Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS; (Foa et המלחמה בעקבות תפקוד קשיי

al., 1997) 

 ב'-א' ו

 המלחמה בעת עזרה קבלת
 וצורך בעזרה עקב המלחמה

Needing help (Schiff et al.,2010) 

 

 א'

והצורך  שיפה לאירועי טרורח
 בעזרה בעקבות החשיפה

Schiff et al., )2012( 'ב 

 Center for Epidemiologic Studies Depression דכאון

Scale (CES-D (Radloff, 1977) 

 ב'

 

 

 ממצאים

 חשיפה לאירועי צוק איתן

הורי האומנה נשאלו על חשיפה רק בשלב הראשון של המחקר מיד לאחר המלחמה, ועל שאלות אלו ענו 

המשפחות עשינו שימוש בדיווחי אימהות החשיפה של כדי לתאר את . אימהות ואבות באומנה 345

. בין היתר הן הזכירו קרובי משפחה כגון אח, מהן ציינו כי אחד מבני המשפחה היה מגויסהאומנה. כשליש 

מאימהות האומנה ציינו מקום מגורים שנמצא בדרום הארץ במרחק של  40.6%בן, בן אומן, דוד, בן דוד. 

ציינו מקום מגורים מרוחק  15.6% –ציינו מקום מגורים במרכז הארץ, ו  38.8%ק"מ מרצועת עזה.  40עד 

 או שלא נמצא בטווח הטילים.
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האומנה הוצגה רשימה של אירועים שאליהם הם עלולים היו להיחשף במהלך המלחמה וביקשנו  להורי

של  מציג את שכיחות החשיפה לאירועים אלו 3.1לוח   שיציינו האם הם חוו אותם במהלך הלחימה.

 .האמהות והאבות

  

 3.1לוח 

 התפלגות חשיפה לאירועים ממבצע צוק איתן

 
 

 אירועים ממבצע צוק איתן

קרה לא 
 אף פעם

 
 
N 

לא קרה 
 אף פעם

 
 
% 

קרה 
פעם 
 אחת
 
N 

קרה 
פעם 
 אחת
 
% 

קרה 
יותר 

מפעם 
 אחת
N 

קרה 
יותר 

מפעם 
 אחת
% 

היית במקום בו הושמעו אזעקות "צבע 
 84.5 289 5.8 20 9.6 33 "אדום

)או הרגשת זעזוע, רעד בבית(  שמעת, ראית
 54.5 186 19.1 65 26.4 90 בזמן אירוע של נפילת הטילים

 28.1 95 24.0 81 47.9 162 היית קרובה למקום בו נפל טיל או פצצה

הבית או המכונית של מישהו שאת מכירה 
 4.1 14 14.3 49 81.6 279 טוב נפגעו מנפילה של טיל

ראית )במציאות, לא בטלויזיה( אנשים 
 3.2 11 4.4 15 92.3 313 נפגעים בזמן נפילה של טיל או פצצה

צע או נהרג מטיל או יך נפיאדם קרוב אל
 9. 3 4.7 16 94.4 323 פצצה

ך נהרג כשהיה בצבא בזמן יאדם קרוב אלי
 1.2 4 2.9 10 95.9 326 המבצע

נפגעת פגיעה גופנית מטיל או פצצה או 
 9. 3 2.6 9 96.5 330 היית נפגעת חרדה

 הבית או המכונית שלכם נפגעו 

 מנפילה של טיל
331 96.8 9 2.6 2 .6 

 

ניתן ללמוד ששיעור גבוה מאוד היו במקום שבו הושמעו אזעקות צבע אדום, ויותר מפעם אחת  3.1מלוח 

 בזמן בבית רעד, זעזוע הרגישו או ראו, שמעוכך שלא נחשפו לאזעקות(, ושיעור גבוה דיווח על  9.6%)רק 

ו לפחות זה קרה יותר מפעם אחת. כמו כן, מעל לרבע מההורים הי 54.5%-ל –הטילים  נפילת של אירוע

חשיפה ישירה וקרובה, פעם אחת קרובים למקום בו נפלו טיל או פצצה. האירועים הפחות שכיחים היו 

ארבעה עשר הורים דיווחו שאדם קרוב מאוד אליהם נפצע פגיעת חרדה. פגיעה גופנית מטיל או פצצה או 

 או נהרג )ארבעה מתוכם דיווחו על כך שאירוע זה התרחש יותר מפעם אחת(.

אחד מהאירועים, כמחצית נחשפו לאחד או לא לא נחשפו לאף  4.6%כולל על החשיפה נמצא שרק  במבט

 נחשפו לארבעה סוגי אירועים או יותר. 8.4% -שני סוגים של אירועים, ו

 לחשיפה לאירועי צוק איתןכתגובה  סימפטומים פוסט טראומטיים

 ןהותיות שונות. בין התגובות הנפוצות חשיפה לאירועי מלחמה עלולה לגרום לתגובות רגשיות והתנהג

שורה של סימפטומים פוסט טראומטיים. הסימפטומים הללו מאורגנים לשלוש קבוצות עיקריות, 

חודרנות, הימנעות ועוררות יתר. ההפרעה פוסט טראומטית כוללת רמה מסוימת של פגיעה מכל קבוצת 

סימפטומים פוסט ורי האומנה על מציג את דיווחי ה 3.2סימפטומים כפי שתפורט בהמשך. לוח 
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מציג דיווחים שהתקבלו כשנה  3.3לוח .כפי שדווחו מיד לאחר המלחמה  בעקבות המלחמהטראומטיים 

   לאחר המלחמה.וחצי 

 3.2לוח 

 מיד לאחר המלחמה  תגובות לאירועי צוק איתן

סוג 
 פירוט סוג התגובה התגובה

בכלל 
 לא נכון

או 
שקרה 
פעם 
 אחת

N 

בכלל 
 לא נכון

או 
שקרה 
פעם 
 אחת

% 

פעם 
בשבוע 

או 
פחות 

או 
פעם 

בכמה 
 זמן

N 

פעם 
בשבוע 

או 
פחות 

או 
פעם 

בכמה 
 זמן

% 

2-4 
פעמים 
בשבוע 
או חצי 
מהזמן

N 

2-4 
פעמים 
בשבוע 
או חצי 
מהזמן

% 

כמעט 
כל 
 הזמן

N 

כמעט 
כל 
 הזמן

% 

 חודרנות

מחשבות מעציבות או תמונות 
של המלחמה שהתחילו מבלי 

 שרצית
224 66.9 62 18.5 32 9.6 17 5.1 

חלומות רעים או סיוטים על 
 6. 2 2.9 10 10.8 37 85.7 293 המלחמה

חוויה מחדש של האירוע, 
התנהגות או תחושה שזה קורה 

 עוד פעם
239 71.1 70 20.8 18 5.4 9 2.7 

 עצב, כעס, תחושת בהלה,
 1.8 6 6.2 21 22.6 77 69.5 237 אשמה

התרחשות של תגובות 
יות שהזכירו לך את פיזיולוג

המלחמה )למשל, הזעה 
 מוגברת, דופק מואץ(

303 89.4 22 6.5 13 3.8 1 .3 

 הימנעות

ניסיון לא לחשוב, או לא לדבר 
על האירוע, או לא להרגיש 
 תחושות הקשורות לאירוע

274 80.6 46 13.5 17 5.0 3 .9 

מנע מפעילות, אנשים יניסיון לה
או מקומות שמזכירים לך את 

 ועהאיר
308 91.4 21 6.2 5 1.5 3 .9 

אי יכולת להיזכר בחלק חשוב 
 6. 2 2.4 8 7.4 25 89.6 303 מהמלחמה

ירידה רבה בעניין או השתתפות 
 6. 2 3.5 12 10.6 36 85.3 289 פחותה בפעילויות חשובות

תחושה של ריחוק או ניתוק 
 6. 2 9. 3 4.4 15 94.1 319 מאנשים בסביבתך

ת רגשית למשל, תחושה של קהו
לא מסוגל לבכות או לחוש 

 6. 2 1.5 5 3.3 11 94.7 319 אהבה

ך יך או תקוותייותתכנהרגשה ש
לעתיד לא יתגשמו )למשל שלא 
תהיה לך קריירה, נישואים או 

 חיים ארוכים
319 93.5 17 5.0 4 1.2 1 .3 



 
 

28 
 

סוג 
 פירוט סוג התגובה התגובה

בכלל 
 לא נכון

או 
שקרה 
פעם 
 אחת

N 

בכלל 
 לא נכון

או 
שקרה 
פעם 
 אחת

% 

פעם 
בשבוע 

או 
פחות 

או 
פעם 

בכמה 
 זמן

N 

פעם 
בשבוע 

או 
פחות 

או 
פעם 

בכמה 
 זמן

% 

2-4 
פעמים 
בשבוע 
או חצי 
מהזמן

N 

2-4 
פעמים 
בשבוע 
או חצי 
מהזמן

% 

כמעט 
כל 
 הזמן

N 

כמעט 
כל 
 הזמן

% 

עוררות 
 יתר

 קשיים בהרדמות או שינה
263 77.8 56 16.6 12 3.6 7 2.1 

תחושת חוסר שקט, או 
 1.8 6 2.1 7 14.8 50 81.4 275 התפרצות כעס

קשיים בריכוז למשל: בריחת 
חוט המחשבה בשיחה, או קושי 

לעקוב אחרי עלילה בטלויזיה, 
 קושי לזכור מה קראת

288 85.0 40 11.8 9 2.7 2 .6 

דריכות יתר למשל: בודקת 
לראות מי נמצא מאחוריך, 

ת גב תחושת אי נוחות מהפניי
 לדלת וכו'

283 83.2 38 11.2 9 2.6 10 2.9 

תגובת בהלה או "קופצנות", 
למשל: כשמישהו מופיע פתאום 

 2.1 7 3.9 13 11.9 40 82.2 277 מאחוריך
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 3.3לוח 

 לאחר המלחמהוחצי כפי שנבדקו שנה  סימפטומים פוסט טראומטיים בעקבות צוק איתן

 

 פירוט סוג התגובה סוג התגובה

בכלל 
א ל

 נכון

או 
שקרה 
פעם 
 אחת

N 

בכלל 
 לא נכון

או 
שקרה 
פעם 
 אחת

% 

 

N 

פעם 
בשבוע 

או 
פחות 

או 
פעם 

בכמה 
 זמן

% 

פעם 
בשבוע 

או 
פחות 

או 
פעם 

בכמה 
 זמן

N 

 

% 

כמעט 
כל 
 הזמן

N 

כמעט 
כל 
 הזמן

% 

 חודרנות

מחשבות מעציבות או תמונות 
של המלחמה שהתחילו מבלי 

 שרצית

85 78.0 17 15.6 2 1.8 5 4.6 

חלומות רעים או סיוטים על 
 המלחמה

101 93.5 3 2.8 2 1.9 2 1.9 

חוויה מחדש של האירוע, 
התנהגות או תחושה שזה 

 קורה עוד פעם

91 83.5 11 10.1 3 2.8 4 3.7 

 עצב, כעס, תחושת בהלה,
 אשמה

89 84.8 8 7.6 3 2.9 5 4.8 

התרחשות של תגובות 
פיזיולוגיות שהזכירו לך את 

משל, הזעה המלחמה )ל
 מוגברת, דופק מואץ(

98 92.5 4 3.8 3 2.8 1 .9 

ניסיון לא לחשוב, או לא לדבר 
על האירוע, או לא להרגיש 
 תחושות הקשורות לאירוע

91 87.5 8 7.7 2 1.9 3 2.9 

 הימנעות

מנע מפעילות, יניסיון לה
אנשים או מקומות שמזכירים 

 לך את האירוע

95 89.6 8 7.5 3 2.8 0 0.0 

יכולת להיזכר בחלק חשוב  אי
 מהמלחמה

92 86.0 12 11.2 1 .9 2 1.9 

ירידה רבה בעניין או 
השתתפות פחותה בפעילויות 

 חשובות

95 89.6 9 8.5 2 1.9 0 0.0 

תחושה של ריחוק או ניתוק 
 מאנשים בסביבתך

96 89.7 6 5.6 2 1.9 3 2.8 

תחושה של קהות רגשית 
למשל, לא מסוגל לבכות או 

 אהבהלחוש 

96 90.6 8 7.5 0 0.0 2 1.9 

ך או ייותתכנהרגשה ש
ך לעתיד לא יתגשמו יתקוות

)למשל שלא תהיה לך קריירה, 
 נישואים או חיים ארוכים

97 90.7 7 6.5 2 1.9 1 .9 

 2.0 2 4.0 4 6.0 6 88.0 88 קשיים בהרדמות או שינה

תחושת חוסר שקט, או 
 התפרצות כעס

95 88.8 9 8.4 1 .9 2 1.9 
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 פירוט סוג התגובה סוג התגובה

בכלל 
א ל

 נכון

או 
שקרה 
פעם 
 אחת

N 

בכלל 
 לא נכון

או 
שקרה 
פעם 
 אחת

% 

 

N 

פעם 
בשבוע 

או 
פחות 

או 
פעם 

בכמה 
 זמן

% 

פעם 
בשבוע 

או 
פחות 

או 
פעם 

בכמה 
 זמן

N 

 

% 

כמעט 
כל 
 הזמן

N 

כמעט 
כל 
 הזמן

% 

 עוררות יתר

קשיים בריכוז למשל: בריחת 
חוט המחשבה בשיחה, או 
קושי לעקוב אחרי עלילה 

בטלויזיה, קושי לזכור מה 
 קראת

89 84.8 10 9.5 4 3.8 2 1.9 

דריכות יתר למשל: בודקת 
לראות מי נמצא מאחוריך, 

תחושת אי נוחות מהפניית גב 
 לדלת וכו'

90 84.1 9 8.4 5 4.7 3 2.8 

בהלה או "קופצנות", תגובת 
למשל: כשמישהו מופיע 

 פתאום מאחוריך

89 83.2 9 8.4 3 2.8 6 5.6 

 

ניתן לראות את הדיווחים על הממדים השונים של הסימפטומים הפוסט  3.3ו  3.2מלוחות  
 טראומטיים .

 רותאו פחות מכך עובבשבוע  םפעעל כך ש מדווחים 15.6%שיעור נמוך של מיד לאחר המלחמה  -חודרנות

שאר הסימפטומים של בכך.  ומחשבות מעציבות או תמונות של המלחמה שהתחילו מבלי שרצאצלם 

על  מדווחים 15.6% .ה, התמונה דומהמאחרי המלחוחצי כשנה חודרנות מדווחים בשכיחות נמוכה יותר. 

בלי מחשבות מעציבות או תמונות של המלחמה שהתחילו מאצלם  או פחות מכך עוברותבשבוע  םפעכך ש

 שאר הסימפטומים של חודרנות מדווחים בשכיחות נמוכה יותרו בכך ושרצ

אי יכולת להיזכר בחלק  -על תגובות הימנעות מדווח 11%נמוך של יעור שמיד לאחר המלחמה  -הימנעות

מאירועי צוק איתן בתדירות של פעם בשבוע ומטה. שאר הסימפטומים של הימנעות מדווחים חשוב 

 נמוך אף יותר. היה לאחר המלחמה השיעור וחצי שנה ר. בשכיחות נמוכה יות

בתדירות של פעם בשבוע או פחות. שאר קשיים בריכוז מההורים מדווחים על  9.5% -יתר עוררות

לאחר המלחמה שיעור וחצי תר מדווחים בשכיחות נמוכה יותר. גם שנה הסימפטומים של עוררות י

על תגובת בהלה או "קופצנות" בתדירות של לפחות  מההורים מדווחים 6% -הדיווחים נמוך מאוד: 

מדווחים על תופעות של דריכות יתר בתדירות של  5.5%ם על קשיים בשינה ו מדווחי 5.7%פעמיים בשבוע. 

 לפחות פעמיים בשבוע. 

דיווחו על שלושה  30%-( לא דיווחו על אף סימפטום, כ40.9%) 141עלה כי מיד לאחר המלחמה 

סובלים מלפחות  49%דיווחו על יותר משמונה סימפטומים. מבין המשיבים  9.3% -ר, וסימפטומים או יות

מסימפטום אחד או  37.6%מלפחות סימפטום אחד של הימנעות ו  31.8%סימפטום אחד של חודרנות, 

תה נמוכה במידה ילאחר המלחמה היוחצי השכיחות שנה  יותר מקבוצת הסימפטומים של עוררות יתר.

דיווחו על שלושה סימפטומים או יותר.  7.1%-( לא דיווחו על אף סימפטום, כ57.3%) 67כי  נמצא -ניכרת 

מלפחות סימפטום אחד של  6.8%סובלים מלפחות סימפטום אחד של חודרנות,  23.1%מבין המשיבים 

 מסימפטום אחד או יותר מקבוצת הסימפטומים של עוררות יתר. 6%הימנעות ו 
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התסמונת הפוסט טראומטיים, כפי שמקובל לחשב אותה על פי המגדיר  מציג את שכיחות 3.4 לוח 

הפסיכיאטרי. תסמונת מלאה כללה לפחות פריט אחד מקבוצת הסימפטומים של חודרנות, שלושה פריטים 

 מקבוצת סימפטומים של הימנעות ושני פריטים מקבוצת סימפטומים של עוררות יתר. 

  3.4לוח 

  כפי שנבדקו מיד לאחר המלחמה קבות צוק איתןסימפטומים פוסט טראומטיים בע

 

שכיחות התסמונת 
 הפוסט טראומטית

מיד לאחר 
 המלחמה

N 

 מיד לאחר המלחמה

% 

שנה וחצי אחרי 
 המלחמה

N 

שנה וחצי אחרי 
 המלחמה

% 

 87.2 102 75.3 260 ללא 

 6.8 8 19.1 66 חלקי

 6.0 7 5.5 19 מלא

 100.0 117 100.0 345 סה"כ

 

כחמישים אחוז כלל אינם סובלים מסימפטומים  מיד לאחר המלחמהכי , כי על פי חלוקה זוניתן לראות 

סובלים מתסמונת פוסט טראומתית חלקית. בנוסף לנתונים שמוצגים בלוח,  19.1% -פוסט טראומטיים ו

. בעוד ששיעור בתפקוד ענו על הקריטריון של תסמונת פוסט טראומטית מלאה אשר כוללת גם פגיעה 5.5%

לאחר המלחמה דומה, הרי שיעור מי שאין להם תסמונת כלל גבוה וחצי שנה נת מלאה והסובלים מתסמ

 בהרבה ממה שדווח מיד לאחר המלחמה. 

על אף ששיעור הסובלים מתסמונת פוסט טראומתית מלאה אינו רב, הרי על פי הספרות יש לשים לב גם 

סימפטומים ללא הגעה לאבחנה של התסמונת. לתסמונת פוסט טראומתית חלקית או אף לרמה גבוהה של 

 Kessler et)לאלה האחרונים יש השלכות חמורות לא פחות מאשר לתסמונת פוסט טראומתית מלאה  ,שכן

al., 2003; Pietrzak, Goldstein, Southwick, & Grant, 2011)ונת . אם נחבר את שיעור הסובלים מתסמ

נמצא כי כרבע מהורי האומנה מדווחים על רמה מיד אחרי המלחמה פוסט טראומתית חלקית לזו המלאה 

לאחר מכן מתרחש תהליך של החלמה, והרוב הגדול אינו , מדאיגה של סימפטומים פוסט טראומתיים

 הסובלים ממצוקה ארוכת טווח. 5-6%סובל ממצוקה. יחד עם זאת, יש כ 

הייתה מיד לאחר המלחמה נו נמצא שרמת הסימפטומים הפוסט טראומתיים בבדיקות נוספות שערכ

, (r = .299, p < .001)בקשר חיובי עם מספר האירועים שאליהם נחשפו ההורים במהלך המלחמה 

לא נמצא קשר עם מין המשיב או גילו, אך נמצא (. r = -.284, p < .001ובקשר שלילי עם המרחק מעזה )

עם  r = -.194 -עם השכלת אב ו r = -.168)ת הסימפטומים למספר שנות הלימוד קשר שלילי חלש בין רמ

 (. לא נמצא קשר מובהק עם דתיות.p < .001השכלת אם, שניהם 

 קשיי תפקוד בעקבות המלחמה

החשיפה לאירועי המלחמה.  נושא נוסף שההורים התבקשו להתייחס אליו הוא קשיי התפקוד בעקבות

חלק מהאבחנה של תסמונת פוסט טראומתית אולם ניתן להתייחס אליהם גם כאמור, קשיי התפקוד הם 

בהתייחסם לקשיים  מציג קשיי התפקוד המדווחים על ידי ההורים במשפחות האומנה 3.5 בנפרד. לוח

 אחר כך.וחצי הנובעים מהמלחמה כפי שנבדקו מיד לאחר המלחמה וכפי שנבדקו שנה 
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  3.5לוח 

 כפי שנבדקו מיד אחר המלחמה ושנה אחרי המלחמה לחמהקשיי תפקוד בעקבות המשיעור 

 סוג התפקוד

 מיד לאחר המלחמה

(N = 345) 

לאחר וחצי שנה 
 המלחמה

N = 116)) 

 % % בעיות בחודש האחרון 

 10.3 21.3 בפעילות פנאי ובילוי

 11.3 11.0 סיפוק כללי בחיים

 6.9 10.0 בעבודה/לימודים

 10.5 10.1 יךרמת תפקוד כללי בכל התחומים בחי

 6.7 9.7 באחזקת הבית וחובות הקשורות אליו

 7.7 6.6 ביחסים עם חברים

 5.9 6.0 בתפקוד ויחסים בין אישיים או יחסים מיניים

 6.6 5.3 בטיפול בילד האומן

 6.9 5.0 ביחסים עם בני משפחתך

 

היו  לאחר המלחמה, מיד בשכיחות הגבוהה ביותרשצוינו בהם קשיים מהלוח ניתן להתרשם שהתחומים 

רמת תפקוד כללי בכל התחומים (, 11%(, סיפוק כללי בחיים )21.3%אלו הקשורים לפעילות בילוי או פנאי )

(. השיעור הקטן 9.7%) באחזקת הבית וחובות הקשורות אליו( ו10%(, עבודה/לימודים )10.1%) םבחיי

  (.5.3%טיפול בילד האומנה )לו (4.5%ביותר של דיווחים על פגיעה בתפקוד התייחסו ללימודים )

בעיות שיש להם מעט מהורי האומנה מציינים לאחר המלחמה, רק וחצי ניתן גם לראות כי כשנה  מהלוח

התחומים שנפגעו בשכיחות הגבוהה בדומה למצב מיד אחרי המלחמה, בתפקוד כיום בעקבות המלחמה. 

, אך ניתן לראות (10.3%)ות בילוי או פנאי (, פעיל11.3%ביותר היו אלה הקשורים לסיפוק כללי בחיים )

 ירידה משמעותית במספר מי שמדווחים על פגיעה בנושא הבילוי והפנאי. 

מיד לאחר בבדיקות שערכנו נמצא כי בדומה לרמת הסימפטומים הפוסט טראומתיים, גם קשיי התפקוד 

 > r = -.248, pחק מעזה )(, שלילית למרr = .264, p < .001קשורים חיובית למידת החשיפה )המלחמה 

 >r = .550, p(, וכן קשורים באופן חזק לרמת הסימפטומים עליהם מדווחים הורי אומנה )למשל, 001.

  עם סך הסימפטומים(. 001.

 

 ובעקבותיה קבלת עזרה ותמיכה במלחמה

קור ניתן ללמוד שמ 3.6התמיכה שהם קיבלו ממקורות שונים במהלך המלחמה. מלוח  עלההורים נשאלו 

ענו "במידה רבה" או "רבה מאוד"(. מקורות בולטים נוספים  69.4%התמיכה המרכזי היה בני הזוג )

(. כשליש 36.5%( והחברים )47.8%לתמיכה "במידה רבה" או "רבה מאד" היו קרובי משפחה אחרים )

בהתאמה(. , 17.6% -ו 15.3%מההורים ציינו שעמותת האומנה תמכה בהם "במידה רבה" או "רבה מאוד" )

( ושרות בקהילה ואנשי מקצוע אחרים 4.7%שיעורי נמוך מאוד של משיבים ציינו משפחות אומנה אחרות )

(9.4%.) 
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לא ציינו אף  29.6%בדקנו את הדיווח על היקף קבלת עזרה "במידה רבה" ו"במידה רבה מאוד". מתברר ש 

דיווחו על שלושה עד שבעה מקורות  (18.3%לא מקור עזרה אחד שעזר במידה רבה ורבה מאוד וכחמישית )

 שעזרו להם במידה רבה ובמידה רבה מאוד. 

בבדיקות שערכנו מצאנו שהדיווחים על היקף קבלת העזרה היו קשורים באופן החזק ביותר עם המרחק 

. כלומר, מי שהתגורר במרחק קצר יותר מעזה דיווח על היקף רחב יותר של (r = -.318 p< .001) –מעזה 

רה. בדומה, מי שנחשף יותר לאירועי המלחמה דיווח על קבלת עזרה רבה יותר בעת המלחמה אם קבלת עז

. הקשר בין היקף העזרה (r = .198, p < .001)כי קשר זה חלש יותר מהקשר שנמצא עם המרחק מעזה 

וקצת ( r = .157, p < .01)לבין הרמה הכוללת של הסימפטומים הפוסט טראומתיים הוא חלש ומובהק 

יש סימנים לכך שמידת התמיכה  (.r = .199, p < .001)יותר חזק עם הסימפטומים בתחום החודרנות 

 (r= .230, p < .001)שהתקבלה משירות האומנה הייתה קשורה באופן חזק יותר לרמת הסימפטומים 

  מאשר הקשר שנמצא בין מקורות העזרה האחרים לבין רמת הסימפטומים.

 3.6לוח 

  (n = 345)כפי שדווחה מיד לאחר המלחמה ממקורות שונים  התמיכה שהתקבלה

 מקור העזרה

 בכלל לא

% 

במידה 
 מועטה

% 

במידה 
 בינונית

% 

במידה 
 רבה

% 

במידה רבה 
 מאוד

% 

 49.0 20.4 6.1 4.1 20.4 בן הזוג

 26.0 21.8 13.8 10.9 27.6 קרובי משפחה אחרים

 17.4 18.7 15.5 12.6 35.8 חברים

 17.6 15.3 16.9 14.2 35.9 שירות האומנה

 6.7 5.7 5.4 7.0 75.2 ברשתות חברתיותחברים 

שירות בקהילה ואנשי מקצוע 
 4.7 4.7 8.4 4.7 77.6 אחרים

 3.4 1.3 2.3 3.4 89.6 משפחות אומנה אחרות

 

לאחר המלחמה שבנו ושאלנו את הורי האומנה מה העזרה שקיבלו בעת המלחמה ובעקבותיה וחצי כשנה 

 . 100%יש להדגיש שהם ענו על כל מקור עזרה בנפרד, כך שהאחוזים אינם מסתכמים ל (. 3.7 )לוח

בנוסף לכך, בבדיקות נוספות, עלה כי התרומה של קבלת עזרה של הורי האומנה הייתה גורם מתווך באופן 

בין רמת החשיפה לאירועי המלחמה ועצמת המצוקה הפוסט טראומטית. יחד עם זאת, של הקשר חלקי 

 תפקוד של ההורים. הבלת עזרה לא נמצאה כגורם מתווך בין החשיפה לאירועי המלחמה ורמת ק
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 3.7לוח 

כפי שדווחו משירות האומנה בעקבות מבצע צוק איתן מספר ואחוז המדווחים על קבלת סוגי עזרה שונים 

 לאחריהוחצי שנה 

 % N סוג העזרה שהתקבלה

 22.2 20 שיחות ממנחת אומנה 

 12.2 11 וגה במרכז הארץ או בצפוןלהפ יציאה

 4.4 4 שיחות עם פסיכולוג או עובד סוציאלי 

 3.4 3 השתתפות בסדנא או פעילות אחרת 

 4.3 3 עזרה אחרת

 

לאחר המלחמה, יש ירידה ניכרת במספר המשפחות המדווחות על קבלת עזרה. וחצי ניתן לראות ששנה 

דה והם קיבלו עזרה במהלך המלחמה עד כמה עזרה זו במילאחר המלחמה: וחצי המשכנו ושאלנו כשנה 

השיבו כי העזרה שניתנה כלל לא עזרה,  14% -דיווחו שכלל לא ניסו לעזור להם, כ 67%-סייעה להם. כ

 לפחות במקצת.  להם הועילה יינו שהעזרה שניתנהצוכחמישית 

 הצורך בעזרה בעקבות המלחמה

להתמודד  עזרה /כהצריך ה/שאת /המרגיש ה/את האםהצגנו בפני ההורים את השאלה: לאחר המלחמה 

( אמרו שהם חושבים שהם זקוקים 7.6%) 24( אמרו שהם בטוחים, ועוד 1.9%באופן אישי? שישה הורים )

שיעור זה נמוך משיעור הצורך בעזרה עקב האירועים הביטחוניים שנמצא במדגם ארצי מייצג של  לעזרה.

מהאימהות דיווחו שהן חושבות או בטוחות שהן זקוקות  17%אימהות לילדים צעירים. שם נמצא כי 

האם הם לאחר המלחמה, וחצי כשהצגנו שאלה זו שנה . (Schiff & Pat-Horenczyk, 2014)לעזרה 

רק הורה אחד דיווח שהוא חושב שזקוק לעזרה כדי צוק איתן, זקוקים לעזרה כיום ביחס למבצע 

  להתמודד כיום עם השלכות המבצע.

לצורך בעזרה באופן מפורט התייחסו ששאלות בסקר שנערך מיד לאחר המלחמה הצגנו גם סדרת 

בעקבות  צורך בעזרהאת המציג את הממצאים באשר להערכת הורי האומנה  3.8ח בתחומים שונים. לו

המלחמה. מלוח זה ניתן ללמוד שכרבע מההורים חשבו, או שהיו בטוחים שהם צריכים עזרה איך לעזור 

איך לעזור למשפחה של  -(. בנוסף תחומים שבלטו מעט יותר מהאחרים22.4%לילד של האומנה להתמודד )

(. הצורך הקטן ביותר שנמצא היה בעזרה 14.9%( ולעזור למשפחות שלהם להתמודד )13.7%)ילד האומנה 

 בטוחות שצריכות עזרה(.  1.2%אישית )

  3.8 לוח

 ( n = 345 ) באחוזים כפי שדווח מיד לאחריהצורך בקבלת עזרה בעקבות המלחמה 

 סוג העזרה
בטוחה 

 צריכה שלא
חושבת 

 שלא צריכה

חושבת 
שצריכה 

 עזרה

בטוחה 
שצריכה 

 עזרה

 4.7 17.7 20.1 57.5 לעזור לילד האומנה להתמודד

 3.1 11.8 20.5 64.6 לעזור למשפחה שלי להתמודד

 1.9 7.6 35.6 54.9 זקוקה לעזרה שאתהאם את מרגישה 

 1.7 12.0 18.7 67.6 לעזור למשפחה של ילד האומנה

 1.2 7.5 16.9 74.4 להתמודד באופן אישי
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נמצא שמידת  הצורך בעזרה שהביעו ההורים מיד לאחר המלחמה. כללם לרמים הקשוריבחנו את הגו

(, וככל r = -.321, p < .001הצורך בעזרה עלתה ככל שמקום המגורים של ההורים היה קרוב יותר לעזה )

בשלב השני של (. r = .442, p < .001שרמת הסימפטומים הפוסט טראומתית שלהם הייתה גבוהה יותר )

 ר כשנתיים לאחר המלחמה לא יכולנו לחשב את הקשרים שכן רק הורה אחד ציין צורך בעזרה. המחק

שאלנו את הורה האומנה, במקרה שנזהה צורך בעזרה האם נוכל להעביר את הקוד לאחר המלחמה לסיום, 

ור העדיפו לשמ 22.8%היו מוכנים להעביר,  45.1%לקבל תמיכה. שהוא או היא יוכלו שלהם לשירות כדי 

 לא ענו לשאלה זו. 32.2%-על פרטיותם ו

 חשיפה לאירועי טרור

נחשף לגל הטרור  ,או מישהו קרוב להם ,שאלנו את ההורים עד כמה הםלאחר המלחמה וחצי שנה 

 ( דיווחו כי נפגעו באופן ישיר או בן משפחתם נפגע מאירועי טרור8.9%) 8.9%האחרון. מתוך כלל ההורים, 

 ם קרוב אליהם נכח באירוע טרור. נכחו, או אד 12.5% -וכ

בהמשך שאלנו אותם עד כמה אירועי הטרור האחרונים גורמים להם ולאנשים הקרובים להם חששות. 

( 43.6%ושיעור דומה )  דיווחו כי האירועים גורמים להם לחששות במידה מועטה, 43% מתוך כלל ההורים,

  ות במידה בינונית לאנשים אחרים שהם מכירים.דיווחו כי האירועים של גל הטרור האחרון גורמים לחשש

 בשבוע האחרון דיכאון של תגובות

 על שאלות המשתתפים בפני הצגנו, הטרור לאירועילאחר ששאלנו את המשתתפים על החשיפה שלהם 

כאון דווקא יאין אנו יודעים אם הם דיווחו על סימפטומים של ד .האחרון בשבוע דיכאון של תגובות

 י הטרור, או עקב אירועים ומצבים אישיים אחרים.בעקבות אירוע
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 3.9לוח 

 (N = 110באחוזים )לאחר המלחמה וחצי שנה  תגובות דכאון

 פרוט תגובות דיכאון

כמעט אף 
 פעם

 ()פחות מיום

קצת/מעט 
 מהזמן

 ימים( 1-2)

 מדי פעם

 ימים( 3-4)

כמעט כל 
 הזמן

 ימים( 5-7)

מדברים שבדרך כלל  תהייתי מוטרד
 רידים אותימטלא 

59.8 25.0 10.7 3.6 

 42.3 29.7 8.1 19.8 הייתי שמחה

 52.8 18.5 8.3 20.4 תי מהחייםינהנ

 44.5 10.0 7.3 38.2 הרגשתי שאני טובה כמו אחרים

היה לי קשה להתרכז במה שאני 
 עושה

75.0 14.3 8.0 2.7 

 5.4 2.7 11.6 80.4 השינה שלי הייתה חסרת מנוחה

אני עושה הוא הרגשתי שכל דבר ש
 מאמץ עבורי

82.0 12.6 4.5 .9 

 0.0 3.8 11.3 84.9 הרגשתי עצובה

לא התחשק לי לאכול: היה לי פחות 
 תאבון

85.8 8.0 4.4 1.8 

 2.7 1.8 9.0 86.5 דיברתי פחות מבדרך כלל

 1.8 3.6 7.3 87.3 אנשים היו לא ידידותיים

 9. 9. 10.8 87.4 הרגשתי מלא פחד

א את עצמי להתחיל לא יכולתי להבי
 משהו

88.2 6.4 5.5 0.0 

 1.8 2.7 6.4 89.1 היו לי התפרצויות בכי

הרגשתי שאני לא יכולה להתנער 
מהעצבות אפילו עם עזרה מחברים 

 או משפחה

90.1 5.4 3.6 .9 

 1.8 9. 7.2 90.1 הרגשתי בדיכאון

 0.0 9. 7.2 91.9 תקווה לגבי העתיד תהרגשתי חסר

 9. 1.8 5.4 91.9 הרגשתי בודדה

 9. 0.0 3.6 95.5 חשבתי שחיי הם כישלון

 9. 9. 2.7 95.5 הרגשתי שאנשים לא מחבבים אותי

 

מהם דיווחו שבמידה כלשהי הם חוו בשבוע  15% -ניתן לראות שלפחות כ  3.9 ורים בלוחמהתגובות של הה

הרגישו  אמץ עבורם,שהם עושים, הרגישו שכל דבר שעשו היה מקשה להתרכז במה  הםהיה להאחרון ש

 עצובים, ו/או לא התחשק להם לאכול והיה להם פחות תיאבון. 

סימפטומים של דיכאון בשבוע האחרון, רף שמקובל לראות אותו  16-( דיווחו על יותר מ6.8%) 7% -כ

כמסמן דיכאון ברמה קלינית. כמו כן בנוסף לכך מצאנו כי רמת הדיכאון הייתה בקשר חיובי חזק עם רמת 

 > r= .361, p)של ההורים  ועם קשיי התפקוד (r= .555, p < .001) מפטומים הפוסט טראומטייםהסי

 . לא נמצא קשר מובהק בין רמת הדיכאון, רמת החשיפה לטרור ולצורך בעזרה. (001.
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 צורך בעזרה בעקבות אירועי הטרור 

באופן אישי עם אירועי  להתמודד עזרה צריך שאתה מרגיש אתה הצגנו בפני ההורים את השאלה: האם

שיעור זה נמוך משיעור הצורך  ( אמרו שהם חושבים שהם זקוקים לעזרה.4.1%שישה הורים ) ?הטרור

בעזרה עקב האירועים הביטחוניים שנמצא במדגם ארצי מייצג של אימהות לילדים צעירים. שם נמצא כי 

 . (Schiff & Pat-Horenczyk, 2014) מהאימהות דיווחו שהן חושבות או בטוחות שהן זקוקות לעזרה 17%

  (.3.10)לוח  רורקבוצה אחרת של שאלות התייחסה לצורך בעזרה בתחומים שונים, עקב אירועי הט

  3.10לוח 

 ( n = 117 )באחוזים הצורך בקבלת עזרה בעקבות אירועי טרור 

 סוג העזרה
בטוחה 

 צריכה שלא
חושבת 

 שלא צריכה

חושבת 
שצריכה 

 עזרה

בטוחה 
שצריכה 

 עזרה

 7.2 17.5 29.9 45.4 איך לעזור לילד האומנה להתמודד

 2.2 7.6 33.7 56.5 לעזור למשפחה של ילד האומנה

 1.1 6.5 29.3 63.0 איך לעזור למשפחה שלי להתמודד

 0.0 1.1 20.7 78.3 להתמודד באופן אישי

 

ניתן ללמוד שכרבע מההורים חשבו, או שהיו בטוחים שהם צריכים עזרה איך לעזור לילד  3.10מלוח 

פחה של ( וכעשרה אחוז חשבו שהם זקוקים לעזרה כדי לדעת כיצד לעזור למש24.7%האומנה להתמודד )

ילד האומנה להתמודד עם אירועי הטרור. לסיום, שאלנו את הורה האומנה, במקרה שנזהה צורך בעזרה 

העדיפו  23.9%היו מוכנים להעביר,  55.6%האם נוכל להעביר את הקוד שלהם לשירות כדי לקבל תמיכה. 

 לא ענו לשאלה זו. 19.7%-לשמור על פרטיותם ו
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 דיווח עצמי – אומנההמנחות  .4

 שיטה

ערך סקר מקוון בקרב מנחות האומנה באמצעות קישור לשאלון באינטרנט שנשלח לכל המנחות. כדי נ

לשמור על האנונימיות של המנחות ולאפשר חיבור בין התשובות בשני שלבי המחקר, ניתן לכל מנחת 

שון, חלק אומנה קוד אישי. נציין, שבשלב השני השתתפו מנחות שלא היו חלק מקבוצת המחקר בשלב הרא

מהמנחות שהשתתפו בשלב הראשון לא השתתפו בשלב השני, ונראה גם שהיו מנחות שהשתתפו בשני 

 בין התשובות בשני חלקי המחקר.באופן מלא השלבים, אך הזדהו בקודים שונים, כך שלא ניתן היה לחבר 

"ח הנוכחי משווה הדותשובות של מי שניתן לזהות שענו בשני שלבי המחקר.  46 רק בסך הכל יש בידינו

באופן כללי בין המנחות שהשתתפו בשלב א לאלה של ב' ולא עורך השוואה בין אותן המנחות בשני 

 השלבים.

 מדגם

עד מהעובדות היה כמחצית הוותק של משיבות.  82 השתתפובסקר שנערך מיד לאחר המלחמה  שלב א':

דתיות  35.4%ות, חילוני 48.8%מתוכן שנים.  6-3שנתיים בתפקידן כמנחות אומנה, ולעוד שליש ותק של 

  והשאר מסורתיות.

עד שנתיים, ולעוד שליש וותק מהעובדות היה כמחצית הוותק של . מנחות 79במחקר השתתפו  שלב ב':

דתיות, שתי מנחות  38%חילוניות,  49.9%. מתוכן )2.99, ס"ת = 3.41)ממוצע  שנים שלוש עד שבעשל 

(, והשאר 59.5%) 47 –ורתיות. רוב המשיבות היו מעמותת אור שלום הגדירו עצמן כחרדיות, והשאר מס

 .15, ושח"ר 17 –מסאמיט 

 משתנים וכלים

 שלב כלי משתנה המחקר

תגובות לאירועי צוק 
 איתן

Posttraumatic Diagnostic Scale ( PDS  ( Foa et al., 1997 

) .  α  = .93 in first phase and α=78 in the second) 

 שלב א' וב'

Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS קשיי תפקוד  ( Foa et al., 1997 'שלב א' וב 

)ראה Work in Shared Traumatic Reality (Baum, 2014) טראומה משותפת
(4.7ו  4.6לוחות   

 שלב ב'

עת קבלת תמיכה ב
  וצורך בעזרה מבצעה

Needing help (Schiff et al.,2010) 
 וכן שאלות שחוברו במיוחד למחקר הנוכחי

 וב'שלב א' 

חשיפה והשפעה של 
 אירועי טרור 

Schiff et al., )2012( 'שלב ב 

הצורך בעזרה 
בעקבות החשיפה 

 לאירועי טרור

Needing help (Schiff et al.,2010) 
הנוכחי למחקר במיוחד שחוברו שאלות וכן  

 שלב ב'
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 ממצאים

 צוק איתןחשיפה לאירועי 

ציינו  ןאותצוק איתן. רוב הישובים עת מבצע יכן גרו בהמנחות הבסקר שנערך מיד לאחר המלחמה נשאלו 

באר שבע, יבנה ואשקלון. מספר קטן של  -מספר ישובים היו בטווח הטילים היו באזור גוש דן והשרון.

 מחוץ לטווח הטילים.שנמצאו חלק מהזמן לישובים ביצאו שבתקופת המבצע מנחות ציינו 

יינו שישנו בממ"ד, בפרקי זמן שנעו מארבעה ימים ועד תשע מנחות צ היה בן משפחה מגוייס. 45% -לכ

 לרוב ימי המבצע. 

  (.4.1הצגנו בפני המנחות רשימה של אירועים ושאלנו עד כמה נחשפו אליהם )לוח 

ניתן ללמוד ששיעור גבוה מאוד היו במקום שבו הושמעו אזעקות צבע אדום, ויותר מפעם אחת  4.1 מלוח

 בבית רעד, זעזוע הרגישו או ראו, ושיעור גבוה דיווח על מצב שבו שמעולא נחשפו לאזעקות(,  10%)רק 

זה קרה יותר מפעם אחת. כמו כן, מעל למחצית מהמנחות  63%-ל –הטילים  נפילת של אירוע בזמן

למקום בו נפלו טיל או פצצה. רק שלוש מנחות דיווחו שאדם קרוב  ות( היו לפחות פעם אחת קרוב58.3%)

   או נהרג ומנחה אחת דיווחה שנפגעה )פיזית או חרדה( במהלך המבצע.מאוד אליהם נפצע 

: בן המנחות נשאלו שאלה פתוחה על אירועים נוספים. היו התייחסויות מועטות לסעיף זה. התשובות כללו

לוויות של חיילים, וכן, בן משפחה שנפטר, קרוב משפחה  תקיימומשפחה מגויס, קירבה לבית קברות בו ה

  ואזעקה בעת נסיעה דרומה. טילים באזור טווח

 4.1לוח 

  צוק איתןמבצע בעת לאירועים התפלגות חשיפה 

 מבצע צוק איתןבעת חשיפה לאירועים 

א ל
קרה 
אף 
 פעם

N 

א ל
קרה 
אף 
 פעם

% 

קרה 
פעם 
 אחת

N 

קרה 
פעם 
 אחת

% 

קרה 
יותר 

מפעם 
 אחת

N 

קרה 
יותר 

מפעם 
 אחת

% 

היית במקום בו הושמעו אזעקות 'צבע 
 אדום'

8 10.0 5 6.3 67 83.8 

 24.1 19 34.2 27 41.8 33 היית קרובה למקום בו נפל טיל או פצצה

שמעת, ראית )או הרגשת זעזוע, רעד בבית( 
 בזמן אירוע של נפילת הטילים

20 24.7 10 12.3 51 63.0 

ראית )במציאות, לא בטלוויזיה( אנשים 
 נפגעים בזמן נפילה של טיל או פצצה

74 94.9 0 0.0 4 5.1 

אדם קרוב מאד אלייך נפצע או נהרג מטיל 
 או פצצה

77 96.3 3 3.8 0 0.0 

אדם קרוב מאד אלייך נהרג כשהיה בצבא 
 בזמן המבצע

81 100.0 0 0.0 0 0.0 

נפגעת פגיעה גופנית מטיל או פצצה או היית 
 נפגעת חרדה

78 98.7 1 1.3 0 0.0 

הבית או המכונית של מישהו שאת מכירה 
 מנפילה של טילטוב נפגעו 

71 87.7 8 9.9 2 2.5 

הבית או המכונית שלכם נפגעו מנפילה של 
 טיל

80 100.0 0 0.0 0 0.0 
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 אירועי צוק איתןחשיפה לתגובות ל

 .4.2הממצאים מוצגים בלוח . לאחריהחצי מיד לאחר המלחמה ושנה בחנו סימפטומים פוסט טראומתיים 

. 

  4.2לוח 

  אחריה )באחוזים(לחצי יד לאחר המלחמה ושנה מ צוק איתן תגובות לאירועי

סוג 
 פירוט סוג התגובה  התגובה

מיד לאחר 
 המלחמה

פעם בשבוע 
או פחות או 
פעם בכמה 

 זמן

מיד לאחר 
 המלחמה
לפחות 

פעמיים 
בשבוע עד 
כמעט כל 

 הזמן

שנה וחצי 
אחרי 

 המלחמה
פעם בשבוע 
או פחות או 
פעם בכמה 

 זמן

שנה וחצי 
אחרי 

 המלחמה
לפחות 

מיים פע
בשבוע עד 
כמעט כל 

 הזמן

 חודרנות

מחשבות מעציבות או תמונות של האירוע 
 הטראומטי שהתחילו מבלי שרצית

20.3 2.5 11.4 1.3 

חלומות רעים או סיוטים על האירוע 
 הטראומטי

10.0 2.6 2.5 0.0 

חוויה מחדש של האירוע, התנהגות או 
 תחושה שזה קורה עוד פעם.

18.8 2.5 11.4 0.0 

 7.6 17.7 7.6 32.5 תחושת בהלה, כעס, עצב, אשמה וכדומה

התרחשות של תגובות פיזיולוגיות שהזכירו 
לך את האירוע הטראומטי למשל: הזעה 

 מוגברת, דופק מואץ

12.5 1.3 7.6 0.0 

 הימנעות

ניסיון לא לחשוב, לא לדבר על האירוע, או 
 לא להרגיש תחושות הקשורות לאירוע

21.3 3.8 7.7 1.3 

ניסיון להימנע מפעילויות, אנשים או 
 מקומות שמזכירים לך את האירוע

10.1 3.8 2.5 0.0 

אי יכולת להיזכר בחלק חשוב מהאירוע 
 הטראומטי

2.5 1.3 2.6 1.3 

ירידה רבה בעניין או השתתפות פחותה 
 בפעילויות חשובות

7.6 6.3 7.6 0.0 

תחושה של ריחוק או ניתוק מאנשים 
 בסביבתך

10.1 3.8 2.5 0.0 

תחושה של קהות רגשית למשל: לא מסוגלת 
 לבכות או לחוש אהבה

5.0 2.5 3.8 0.0 

יותיך או תקוותך לעתיד לא תכנהרגשה ש
יתגשמו למשל: שלא תהיה לך קריירה, 

 נישואים או חיים ארוכים

10.1 3.8 3.8 0.0 

 עוררות יתר

 2.6 14.1 8.9 16.5 קשיים בהרדמות או שינה

 0.0 16.7 8.9 20.3 ת חוסר שקט, או התפרצויות כעסתחוש

קשיים בריכוז למשל: בריחת חוט המחשבה 
בשיחה, או קושי לעקוב אחרי עלילה 

 בטלוויזיה, קושי לזכור מה קראת

16.5 7.6 17.9 2.6 

דריכות יתר למשל: בודקת לראות מי נמצא 
מאחוריך, תחושת אי נוחות מהפניית גב 

 לדלת וכו'

21.8 7.7 21.5 2.5 

תגובת בהלה או "קופצנות" למשל: 
 כשמישהו מופיע פתאום מאחוריך

19.2 7.7 22.8 2.5 
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(, 40%וכדומה ) אשמה, עצב, כעס, בהלה התגובות השכיחות יותר הין תגובות של תחושתלאחר המלחמה, 

כולן במימד של  (25.3%(, וקשיי שינה או הרדמות )26.9%(, תגובות בהלה וקופצנות )29.5%דריכות יתר )

ניסיון לא לחשוב או לדבר על  -עוררות יתר. היגד אחד במימד של הימנעות היה אף הוא בשכיחות גבוהה

פעמים בשבוע  4-2(. יחד עם זאת הדיווחים על תדירות גבוהה של הופעת הסימפטומים )25.1%האירועים )

על  10.5%לא ציינו סימפטומים כלל,  38.4%מכלל המנחות  .10%או כמעט כל הזמן( נמוכה ואינה עולה על 

 על שישה סימפטומים או יותר.  20.9%-סימפטום אחד, ו

אחוזים בודדים בלבד מציינים ירידה בשכיחות של כל הסימפטומים.  חלהלאחר המלחמה וחצי כשנה 

עם סימפטומים בתכיפות מדאיגה )לפחות פעמיים בשבוע( נתון העשוי להצביע על חוסן של המנחות. יחד 

לפחות פעם בכמה  -תגובת בהלה ודריכות יתר -זאת, כחמישית מהמנחות מציינות תגובות של עוררות יתר

נוספים  20.2%על סימפטום אחד,  22.8%לא דיווחו על סימפטומים כלל,  39.2%זמן. מתוך כלל המשיבות, 

 .על ששה או יותר סימפטומים 12.7%-סימפטומים, ו 2-3על 

 קשיי תפקוד

 מציג את קשיי התפקוד המדווחים על ידי המנחות.  4.3לוח  

 4.3לוח 

  בעקבות המלחמה קשיי תפקוד

 סוג התפקוד

מיד לאחר 
 המלחמה

N 

מיד לאחר 
 המלחמה

% 

שנה וחצי 
לאחר 

 המלחמה
N 

שנה וחצי 
לאחר 

 המלחמה
% 

 12.7 10 25.6 20 עבודה/לימודים

 - - 10.3 8 נהטיפול בילד האומ

 10.1 8 19.2 15 שורות אליואחזקת הבית וחובות הק

 5.1 4 14.1 11 יחסים עם חברים

 11.5 9 30.8 24 פעילות פנאי ובילוי

 6.3 5 13.0 10 לימודים

 2.5 2 17.9 14 יחסים עם בני משפחתך

 3.8 3 16.7 13 תפקוד ויחסים בין אישיים או יחסים מיניים

 12.7 10 25.6 20 סיפוק כללי בחיים

 8.9 7 17.9 14 ל התחומים בחייךרמת תפקוד כללי בכ

היו אלו הקשורים מיד לאחר המלחמה מהלוח ניתן להתרשם שהתחומים שנפגעו בשכיחות הגבוהה ביותר 

(. השיעור הקטן ביותר של 25.6%(, עבודה/לימודים וכן סיפוק כללי בחיים )30.8%לפעילות בילוי או פנאי )

נראה לאחר המלחמה וחצי כשנה (. 10.3%ד האומנה )דיווחים על פגיעה בתפקוד התייחסו לטיפול ביל

ששיעור המנחות המדווחות על קשיי תפקוד אינו גבוה. שתי הבעיות היותר בולטות הן קשיים 

( ציינו שחשו קשיים ברמת התפקוד 9% -. שבע מנחות )כ(12.7%) בעבודה/לימודים וסיפוק כללי בחיים

  הכללי בכל התחומים בחייהן.
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 ת פוסט טראומההיבטים של הערכ

השילוב בין חשיפה ממשית לאירועים טראומטיים, הפגנת סימפטומים פוסט טראומטיים וקשיי תפקוד, 

עשוי להביא להערכה שמנחות מציגות מצב של פוסט טראומה חלקית או מלאה, בהתאם לקריטריונים של 

DSM-IVמנחות דיווחו עלמה 25.6% -מיד לאחר המלחמה. מתוך הנתונים שיש בידנו ניתן לציין ש 

, ועוד שמונה מנחות דיווחו על חשיפה, סימפטומים תסמונת פוסט טראומטית חלקית סימפטומים של

רק לאחר המלחמה וחצי כשנה . מלאה תסמונת פוסט טראומתיתוקשיי תפקוד המתאימים להגדרה של 

עם זאת, זה(.  כי לא בדקנו בשלב ,)ללא בדיקת חשיפה PTSDמנחת אומנה אחת עמדה בקריטריון של 

הואיל וההשוואה איננה בתוך נבדק, לא ניתן לומר שחלה ירידה בסימפטומים שכן לא בהכרח מדובר 

 באותן מנחות בשני השלבים.

ציינו תגובות רגשיות שונות כגון: מיד לאחר המלחמה פתוחה על תגובות לאירועים הרוב התשובות לשאלה 

קיומי, חרדה, מתח, דאגה, לאות בעקבות המבצע, חוסר עומס רגשי, חוסר שליטה, חוסר אונים, פחד 

 ביטחון וייאוש. 

ציינו קושי בגלל שהילדים של המנחה בבית, קונפליקט זהות של מנחה מהמגזר נוספות תשובות בודדות 

הערבי, פחד במקומות ציבוריים ובישובים יהודיים, מחשבות על המבצע, רגשות אשם עקב היעדרות 

 ביקורי בית.מהעבודה והימנעות מ

 לאחר המלחמה נשאלו המנחות על תקופת המלחמה ומחשבותיהם כיום.וחצי גם כשנה 

  אני מרגישה שגם היום אנחנו נמצאים בתקופה מאד רגישה מבחינת הביטחון המדיני והאישי

עקב הפיגועים הרבים שמתרחשים בחודשים האחרונים. כשאני כותבת שבחודש האחרון אני 

רי גבי אני חושבת שזה משתייך לפחד מהמציאות הנוכחית ולא וע מאחנבהלת כשמישהו מופי

 יות ממבצע צוק איתן.טשאריות טראומ

 כך עיר גדולה במרכזחמה גרתי יותר רחוק לעומת איפה שאני גרה היום, גרתי בלבזמן המ .

י גרה כיום. רק כאשר יש נשהמלחמה הורגשה הרבה פחות מאשר עבור אנשים שגרים איפה שא

 מעבר לזה אין לי תחושות שמתוארות מעלה. .אני נדרכת לרגעאזעקה 

 שספגה הרבה, לא כמו עוטף עזה אבל עדיין. הקושי עיר במרכז הארץ בזמן המלחמה התגוררתי ב

יחד עם זאת בחודש האחרון אני דווקא מנסה לנתק את . העיקרי שלי מושפע מהטרור שקיים

לי. הדבר שהכי משפיע עליי ברמה תחושת הקושי מהטרור מהפעילויות היומיומיות ש

 ההתנהגותית הוא הצורך להסתכל לאחור.

 דאג להפעיל מסגרות לילדים. גם בעלי לא  ישבו בו גרתיבמקום מגורי לא נפלו רקטות ישירות וה

שירת באותה תקופה במילואים כך שבאופן אישי לא נחשפנו לקושי קיצוני. עיקר הקושי היה 

גם עיבוד לחוויות העבודה במלחמה.  ר כךקיבלתי סיוע ואח .תבעבודה ושם הרגשתי חלק מצוו

השותפות שחשנו ותחושת הביחד של עם ישראל נתנו תקווה ועזרו להתגבר על הקושי והכאב 

שהיה חלק מהמלחמה. מבחינתי עיקר הקושי היה בתחושות הקשות בכל פעם ששמעתי על 

מחתי אין לי טלוויזיה בבית והחשיפה לש חיילים או אזרחים שנפצעו או נהרגו במהלך הלחימות.

 תה מאד מווסתת. בעיקר דרך הרדיו.יהי

  אלא יותר שירות המילואים של בעלי באותה , תטראומטיכהמלחמה עצמה לא נחוותה אצלי

 תקופה בעזה

 חלק מהתחושות קשורות במצב הביטחוני הנוכחי של מפגעים בודדים שבאים ודוקרים 
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 עיל אך בשום אופן לא בגלל מלחמת צוק איתן. אני נוטה לשכוח תחושות שקיימות מהכתוב ל ןישנ

תגובות הקשורות ן כמו כן, ישנ .דברים שעשיתי כי יש לי זיכרון של הטווח המיידי הקצר גרוע

שגורמים לתגובות מיוחדות כגון )פעילות חבלנית עוינת( לאירועים בהווה, כגון אירועי פח"ע 

 נעילת דלתות...

 במדינה כמו שלנו בה יש הרבה אירועים וטרור  יין בחלוף יותר משנה וחצי.לא מרגישה דבר בענ- 

 יש מתח מובנה אך לא התייחסתי אליו בשאלון שלעיל.

 תה תקופה קשה ומפחידה, בתור מי שגרה במקום יצוק איתן אירע כבר לפני שנה וחצי. זו הי

ואים. עם זאת, מאז עברו מרוחק מאזור הרקטות והלחימה בעיקר בשל דאגה לבן זוגי שהיה במיל

רעו בחיינו והאמת שמרגיש לא יטחוניים ואחרים אירועים בישנה וחצי כאמור, אינספור א

 רלוונטי לשאול על צוק איתן כרגע...

  די מורגלים.. זור הקרוב לגבולהאתקופה קשה מאד, אבל כתושבת 

 

 בעקבותיהוצורך בעזרה לחמה מעת תמיכה בעזרה וקבלת 

נזכיר ממקורות שונים במהלך המבצע. התמיכה שהן קיבלו  עלהמנחות נשאלו  מיד לאחר המלחמה

 . 100% -שהמשיבות ענו בנפרד על כל מקור עזרה, כך שהאחוזים אינם מסתכמים ל

או  "במידה רבה"ענו  73.2%) בני הזוג של המנחות הניתן ללמוד שמקור התמיכה המרכזי הי 4.4מלוח 

ענו שהם  59.5%( וכן קרובי משפחה אחרים )63.5%ספים היו החברים )(. מקורות בולטים נו"רבה מאוד"

כמחצית מהמנחות ציינו ששירות האומנה והמנחות האחרות  (."רבה מאוד"או  "במידה רבה"תמכו בהן 

, בהתאמה(. שיעור נמוך ציין חברים ברשתות 50% -ו 52%) "רבה מאוד"או  "במידה רבה"תמכו בהן 

 (. 14.1%מקצוע אחרים ) ( ואנשי20.9%החברתיות )

  4.4לוח 

  כפי שתוארה מיד לאחר המלחמה התמיכה שהתקבלה ממקורות שונים

 מקור התמיכה

בכלל 
 לא

N 

בכלל 
 לא

 % 

במידה 
 מועטה

N 

במידה 
 מועטה

% 

במידה 
 בינונית

N 

במידה 
 בינונית

% 

במידה 
 רבה

N 

במידה 
 רבה

% 

במידה 
רבה 
 מאוד

N 

במידה 
רבה 
 מאוד

% 

 33.8 24 39.4 28 11.3 8 8.5 6 7.0 5 בן הזוג

קרובי משפחה 
 25.7 19 33.8 25 24.3 18 10.8 8 5.4 4 אחרים

 23.0 17 40.5 30 23.0 17 10.8 8 2.7 2 חברים

מנחות אומנה 
 11.1 8 38.9 28 30.6 22 11.1 8 8.3 6 אחרות

 6.8 5 45.2 33 35.6 26 8.2 6 4.1 3 שירות האומנה

חברים 
בפייסבוק/ 
תרים וואטספ/א
 באינטרנט

33 45.8 13 18.1 11 15.3 11 15.3 4 5.6 

שירותים 
בקהילה, אנשי 
 מקצוע אחרים

34 47.9 9 12.7 18 25.4 8 11.3 2 2.8 
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אנשי מקצוע אחרים. רוב המשיבות בבהמשך נשאלו המנחות האם נעזרו בשירותים אחרים בקהילה או 

על ידי מעט מנחות היו טיפול פסיכולוגי, עזרה  אמרו שלא היה צורך בעזרה נוספת. השירותים שהוזכרו

מצד מחלקות רווחה, אנשי טיפול בישובים של המנחות, מרכז טיפולי, מערכת חינוך, וכן עמית למקצוע 

 מתחום הטראומה.

המנחות נשאלו לדעתן האם השרות היה צריך לעזור למנחות האומנה יותר בעת המבצע, ומה היה צריך 

מה שנעשה. מבין אלו שהתייחסו לשאלה זו ניתן לציין: צורך בהנחיות ברורות, לעשות יותר או אחרת מ

תמיכה רגשית למנחות, התחשבות במצב האישי  ישיבות צוות והתכנסויות קבוצתיות למנחות לאור המצב,

 של המנחות, מתן כלים לעבודה, הקלה במשימות, קיום קשר שוטף לצורך הבנת המצב ופעולה בהתאם. 

( ציינו שניסו לעזור להן בעקבות מבצע צוק איתן. באשר לעזרה להתמודדות אישית, 36.7%)מעל לשליש 

מאוד, ארבע נוספות אמרו שעזרה, ועוד  ןשלוש מנחות אמרו שהעזרה שקיבלו להתמודדות אישית עזרה לה

 שש שעזרה קצת. רק ממנחה אחת אמרה שהעזרה שקבלה לא עזרה כלל. 

מהמנחות ציינו שקיבלו עזרה כזו. העזרה המקצועית שקיבלו  43%ת, באשר לעזרה בהתמודדות מקצועי

(. כשנשאלו על המידה שבה העזרה 15.2%מתוך כלל המנחות( והשתלמות ) 34.2%הייתה הדרכה אישית ) 

נוספות  16( אמרו שעזרה, 21.5%)  17( ועוד 2.5%המקצועית סייעה להן, שתיים אמרו שעזרה מאוד )

 צת ורק אחת אמרה שהעזרה שקיבלה לא עזרה כלל.( אמרו שעזרה ק20.3%)

 שעברו השתלמות התבקשו לתאר ולהעריך אותה: המנחות

  ההשתלמות הייתה חשובה ומשמעותית על מנת להבין את המורכבות במצבים של מלחמה ומבצעים

 צבאיים אשר יכולים להשפיע על הילדים באומנה, משפחות האומנה ומנחת האומנה.

 תה השתלמות יחת של הפוגה שתרמה לתחושת שחרור והקלה לאחר המלחמה. היתה השתלמות איהי

 של "פנדה" שעסקה גם בטראומה הזאת והיה מפגש אחד שנגע בהשלכות המלחמה שמעט עזר.

  השתתפתי ברוב המפגשים של הסדנה לפוסט טראומה שנערכה בקרית מלאכי. הרגשתי שהיא לא

בהם אנחנו יכולות כמנחות אומנה להיעזר בזמן אמת.  ושלא ניתנו ממש כלים תהייתה מספיק פרקטי

 המפגש של פנד"ה היה פרקטי אך נגע לקבוצות ולכן פחות רלוונטי לנו.

  השתתפתי זה היה בקרית אונו באור שלום, ההשתלמות לא זכורה לי היטב, היא הייתה מעורפלת

ו לערבב בקבוק של קולה למדי. מה שאני כן זוכרת בבירור זו הפעלה שנעשתה בתחום של לחץ, ניס

זאת כדי להמחיש את הצורך בהתמודדות עדינה  .וניסנו לחשוב איך אנחנו ניגשות לפתוח אותו

והדרגתית עם עומס ולחץ. היה דיבור מסביב אבל פחות דברים שנוגעים לשטח לכאן ועכשיו, זה בכלל 

 הרבה תיאוריה מעט שטח. .המינוס של רוב ההשתלמויות

 משמעותית, שאנו והילדים איננו לבד בתוך הטראומהדה[ ]עזרה במיה, "פנד. 

המנחות תיארו את הדרכים שבהן קיבלו עזרה מהעמותה. רוב ההתייחסויות לאחר המלחמה וחצי כשנה 

היו להיבטים לא פורמאליים של תחושה שאנשי הצוות והמנהלות התעניינו בשלומם, היו זמינים להם, 

להו ותמכו בהן, והיו תהליכים של עזרה הדדית. חלקן דיווחו על הביעו אמפטיה, הכילו את הקשיים ש

פגישות צוות שבהן דובר על הנושא ועל דרכי ההתמודדות עם המצב. חלק מהפגישות היו בהשתתפות אנשי 

 מקצוע )לא באומנה( וכן סדנה שעזרה לעבד את החוויות. חלקן הזכירו גם פגישות הדרכה.

אפשרו לא להגיע בתהליכי העבודה שהקלו עליהן להתמודד, כגון: חלק מהמנחות התייחסו לשינויים 

 , ושחררו ממשימות..יש קושי בנסיעה, הורו לא לערוך ביקורי בית באזורים בעייתיים למשרד אם

הצגנו בפני המנחות את השאלה: האם את מרגישה שאת צריכה עזרה? כוונת השאלה מיד לאחר המלחמה 

( אמרו שהן בטוחות, 6.1%חושבים שכך גם הובנה השאלה. חמש מנחות ) הייתה לצורך בעזרה אישית ואנו
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שיעור גבוה יותר של  לאחר המלחמהוחצי כשנה  ( אמרו שהן חושבות שהן זקוקות לעזרה.16%) 13ועוד 

שהיו זקוקות לעזרה בעקבות אמרו מהמנחות  12.7% -כ מנחות דיווחו שהן מרגישות שהן צריכות עזרה.

 לא היו בטוחות )השאר אמרו שלא היו זקוקות(. 22.8%המבצע ועוד 

שאלנו את המנחות באילו תחומים הן צריכות עזרה. שתי שאלות התייחסו לצורך מיד לאחר המלחמה 

אישי בעזרה ולצורך לעזרה למשפחת מנחת האומנה. כאן מצאנו שרק שתי מנחות היו בטוחות שצריכות 

 12צורך בעזרה למשפחה שלה להתמודד. עם זאת,  עזרה באופן אישי ומנחה אחת הייתה בטוחה שיש

שמשפחתן זקוקה לעזרה כדי להתמודד. ציין שהן צריכות עזרה כדי להתמודד ומספר דומה  חשבומנחות 

 משמע, שכחמישית מהעובדות חושבות, או בטוחות, שהן או משפחתן זקוקות לעזרה כדי להתמודד.

מיד לאחר המלחמה ניתן ללמוד ש 4.5קצועי. מלוח לעזרה בתחום המ ההתייחסקבוצה אחרת של שאלות 

רוב רובן של המנחות חשבו, או שהיו בטוחות, שהן זקוקות לעזרה בתחום רכישת ידע ומיומנויות. 

 במצבי אומנה משפחות עם פרטנית התערבות להפעיל כיצד התחומים שבלטו מעט יותר מהאחרים היו ידע

 בנושאי המקצועי הידע את ות, שזקוקות לעזרה(, להכירחשבו, או היו בטוח 82.1%וטראומה ) חירום

וטראומה  חירום במצבי ילדים עם פרטנית התערבות להפעיל כיצד ידע (,79.1%טראומה ) עם התמודדות

   (.74.3%התערבות קבוצתית עם ילדים )כיצד לערוך (, ו79.1%)

 4.5לוח 

 בעזרה צורךמיד לאחר המלחמה שיש להן מנחות אמרו הבאילו תחומים  

 

 תחום העזרה

בטוחה 
שלא 

צריכה 
 עזרה

N 

בטוחה 
שלא 

צריכה 
 עזרה

% 

חושבת 
שלא 
 צריכה

N 

חושבת 
שלא 
 צריכה

% 

ושבת ח
שצריכה 

 עזרה

N 

ושבת ח
שצריכה 

 עזרה

% 

בטוחה 
שצריכה 

 עזרה

N 

בטוחה 
שצריכ
 ה עזרה

% 

 3.0 2 18.2 12 36.4 24 42.4 28 להתמודד באופן אישי .א

לעזור למשפחה שלי  .ב
 להתמודד

31 
47.0 22 33.3 12 18.2 1 1.5 

להכיר את הידע  .ג
המקצועי בנושאי 

 התמודדות עם טראומה
7 10.4 7 10.4 35 52.2 18 26.9 

ידע כיצד לזהות  .ד
ולהעריך סימני מצוקה 

 וטראומה
8 11.9 15 22.4 27 40.3 17 25.4 

ידע כיצד להפעיל  .ה
התערבות פרטנית עם 

משפחות אומנה במצבי 
 חירום וטראומה

8 11.9 4 6.0 29 43.3 26 38.8 

ידע כיצד להפעיל  .ו
התערבות קבוצתית עם 
משפחות אומנה במצבי 

 חירום וטראומה

6 9.1 13 19.7 26 39.4 21 31.8 

ידע כיצד להפעיל  .ז
התערבות פרטנית עם 
ילדים במצבי חירום 

 וטראומה

7 10.4 7 10.4 29 43.3 24 35.8 

ידע כיצד להפעיל  .ח
התערבות קבוצתית עם 

ם במצבי חירום ילדי
 וטראומה

5 
7.6 12 18.2 30 45.5 19 28.8 
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על נוכל להעביר את הקוד שלהם לשירות  ,בעזרהשלהן שאלנו את העובדות האם, במקרה שנזהה צורך 

ציינו שהן מוכנות להעביר את  33 -, העדיפו לשמור על פרטיותן ו44לתמיכה. רוב העובדות, מנת שיזכו 

 המידע עליהן במקרה הצורך.

 עבודה מקצועית במהלך המבצע ולקחים לעתיד

בעת המבצע. רוב שלהן הצגנו בפני המנחות שורה של שאלות באשר לדפוסי העבודה מיד לאחר המלחמה 

המנחות אמרו שערכו ביקורי בית אצל המשפחות והיו בקשר עם כל המשפחות וחלק ניכר דיווח על קשר 

יום יומי, אחת לכמה ימים, וחלק פעם קשר  ;בוהה יותרכרגיל. יחד עם זאת, חלק דיווחו על תדירות ג

בשבוע. חלק אחר דיווחו על תדירות של פעם בשבועיים וחלק פעם בחודש. מספר מנחות ציינו שהיו בקשר 

עם משפחות מסוימות לפי הצרכים הייחודיים שעלו במשפחות. רק מעטות ציינו שלא היו בקשר עם כל 

 לא ערכו ביקורי בית. המשפחות או שלתקופה מסוימת הן 

לשאלה האם למשפחות היו צרכים מיוחדים או נוספים הרוב לא ציין צרכים כאלה. התמות העיקריות 

הכלה והרגעה למשפחות הילדים, טיפול בחרדה של  ,ביחס לצרכים נוספים היו: צרכים רגשיים, הקשבה

מסגרת לילדים והדרכה להורים הילדים, יציאה לחופש מאזורי הטילים, קשיים ומתח בבית לאור חוסר 

 להתמודד עם חרדת הילדים. 

בנוסף היו מספר תשובות אחרות: קשר עם הורים ביולוגים ומפגשים שבוטלו במרכזי קשר. משפחות עם 

צרכים לגבי קהילה שירותים בצורך גדול יותר היו אלה עם בני משפחה מגויסים למבצע; צורך בתיווך עם 

 . רים ביולוגים והדאגה ביחס לכך. הפוגה, העסקת ילדים ללא מסגרתקונקרטיים ולמפגשים עם הו

המנחות נשאלו האם המשפחות ביקשו עזרה בהתמודדות, ובמקרים כאלה מה הן עשו. רוב המנחות ציינו 

שלא היו בקשות ליותר עזרה. מבין אלו שביקשו עזרה, הרוב ביקשו עזרה סביב חרדה של הילדים וקושי 

 יציאה להפוגות. לעם הילדים. בנוסף היו בקשות קונקרטיות לתיווך וסביב השהייה בבית 

, יציאה מידע, העברת להתמודדות כליםמתן העזרה שניתנה ברובה הייתה הדרכה, שיחות טלפון, 

 להפוגות, תיווך והפניה לטיפול. 

 ?א יעילותדרכים למה הן להתמודד עם המצב ו יעילותמקצועיות הן דרכים לדעתן נשאלו מה גם המנחות 

בין הדרכים שצוינו כיעילות היו בעיקר שיחות טלפון בזמינות גבוהה מהרגיל, שיחות של הרגעה, 

לגיטימציה לרגשות, דאגה, הכלה ומסר של שיגרה. ביקורי בית, יציאה לחופשות, שמירה על שיגרה 

לעומת ם ביולוגים. הורים וקשר עם הוריהדרכת ומשחקים עם הילדים. מעטות ציינו גם שיחות קבוצתיות, 

מעט מאוד מנחות ציינו דרכים שלא היו יעילות. הוזכרו ערכות משחקים כי לא ניתן היה להעביר זאת, 

 ופנייה למומחים מבחוץ.לבתים לא ניתן היה להגיע היות ו ביקורי בית אותם,

ות אמרו המנחות נשאלו האם לדעתן שירות האומנה הצליח לעמוד במשימות שלו בעת המבצע. רוב המנח

חלק אחר אמרו  עבודה שלהן שניתן שרות כרגיל.השכן ולא פרטו. חלק אמרו כי הן יכולות להעיד על פי 

הדרכה במגבלות בתנועה, או שהיו מעט עובדים בגלל הקיץ, מחסור בתמיכה ו לאור -שניתן שרות חלקי

על עם העמיתים תר לעובדים. כמו כן, ציינו מחסור בסדנאות משותפות לילדים ושיחות מעמיקות יו

 )קרי יציאה לאירוח מאורגן אל מחוץ לאיזור האש(.  המבצע. בנוסף, נאמר שהיה מחסור ביציאה להפוגות

מספר תמות: יש לעבור תהליך של הפנמה של עלו כאשר נשאלו מה הן לדעתן הלקחים המקצועיים, 

חות, יש לבנות ולהשתמש בידע ייחודיות מצב מסוג זה; יש להבטיח זמינות העובדים וקשר תכוף עם המשפ
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כמו כן, היו שציינו שטרם הופקו לקחים  יות במצבי חירום, הכשרה, נהלים ברורים.תכנפיתוח  ,רלוונטי

 מהמבצע מבחינה מקצועית לקראת מצבי חרום בעתיד. 

צוות והדרכות כמו  את החשיבות של דאגה למנחות האומנה, כגון קיום ישיבות ןחלק מהמנחות ציי

 הפגנת דאגה מצד הארגון, הגנה על העובדות, ומתן כלים להתמודדות. גרה,בש

בין הלקחים המקצועיים צוינו גם הצורך במתן התערבויות נוספות למשפחות ולילדים, העברת ידע, 

מפגשים קבוצתיים, ימי פעילות, בניית דרכי תקשורת נוספות, והקמת מוקד חירום. בנוסף נאמר שיש 

חות ביולוגיות, גמישות בעניין הסדרי ראיה, קשר ישיר לאיש מקצוע מתחום מקום למענה זמין למשפ

, חינוכית ללא מסגרתהנמצאים עם ילדים להתמודד הטראומה, הפוגות בתחילת המבצע, עזרה להורים 

 ופיתוח מענים לילדים ממשפחות של פיגור ושיקום. 

המנחות לא ציינו דבר שהיה חסר. שאלנו את המנחות מה היה חסר בעת המבצע מבחינה מקצועית. רוב 

מאלו שענו על השאלה ניתן ללמוד שמה שהיה חסר להן היו ידע וכלים להתמודדות עם טראומה, טכניקות 

להרגעה, ידע על סיוע טלפוני, הדרכה מקצועית, הנחיות ברורות לעבודה בשטח, הנחיות לגבי משפחות עם 

 צד מנהלת הסניף. צרכים מיוחדים, עיבוד לאחר המבצע, וקשר תומך מ

 היבטים של טראומה משותפת -תפיסת השפעות המלחמה על התפקוד המקצועי

 מיד לאחר המלחמה, המנחות תיארו באופן פתוח תגובות שניתן להמשיגן כמייצגות טראומה משותפת

shared trauma; (Dekel & Baum, 2010; Tosone et al., 2012) ) לדוגמה, משפחות שדאגו למנחה כי .

לדאוג למשפחתם ובו בזמן של המנחות מיד כשיצאה מביקור בית אצלם נשמעה אזעקת צבע אדום, הצורך 

כאשר המנחות עצמן נמצאות ברמת חרדה  משפחות האומנהלהורים ולילדי האומנה והקושי להתפנות ל

ישראל ונבחן פותח בבאופן שיטתי על פי כלי ש שותפתבחנו טראומה מאחר המלחמה כשנה וחצי לגבוהה. 

ההיבטים השונים של טראומה  .(Baum, 2014)במציאות הישראלית של הקסאמים בדרום הארץ 

 . 4.6בות עליהם מוצגים בלוח משותפת והתפלגות התשו

 4.6 לוח

 (n = 79באחוזים )היבטים של טראומה משותפת 

היבטים 
של 

טראומה 
 משותפת

מאוד לא  פירוט הטראומה
 מסכימה

א ל
 מסכימה

די 
 מסכימה

סכימה מ מסכימה
 מאוד

שינויים 
במקום 
ובעיתוי 

של 
העבודה 

 המקצועית

מטופלים  / לא יכולתי לקבל קליינטים בצוק איתן
 1.5 10.4 20.9 28.4 38.8 חדרי הקבועב

מטופלים כל פעם  / קליינטים קיימתי פגישות עם
 0.0 4.6 15.4 40.0 40.0 במקום אחר

המקומות שבהם נפגשתי עם מטופלים לא היו 
 0.0 1.5 21.5 36.9 40.0 יות ובאנונימיותבפרט מותאמים לקיום שיחות

אינטימית עם מטופל  כשרציתי לקיים שיחה 
ץ רב כדי למצוא מקום נאלצתי להשקיע מאמ

 0.0 7.7 13.8 36.9 41.5 מתאים

שאני מבצע/ת בימים  ביצעתי משימות שונות ממה 
 4.5 25.4 22.4 20.9 26.9 םרגילי

 3.0 3.0 3.0 43.9 47.0 קיבלתי קריאות לחזור לעבודה מחוץ למשמרת שלי

קרה שנאלצתי לעזוב את משפחתי בגלל שנקראתי 
 1.5 7.6 6.1 42.4 42.4 דהלעבו
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היבטים 
של 

טראומה 
 משותפת

מאוד לא  פירוט הטראומה
 מסכימה

א ל
 מסכימה

די 
 מסכימה

סכימה מ מסכימה
 מאוד

הרחבת 
תפקיד ה
 מקצועיה

רים שהם לא ממש חלק דב עשיתי עבור מטופלים
 4.6 10.8 26.2 29.2 29.2 י בתקופות שגרההמקצוע מתפקידי

 ים דברים שאיננלעשות עבור מטופלים ביקשו ממני
 4.5 6.1 16.7 42.4 30.3 עושה בדרך כלל

שאייעץ להם  פנו אלי חברים, שכנים ומכרים כדי
 3.3 6.6 21.3 42.6 26.2 מבחינה מקצועית

אנשים פנו אלי כדי לקבל התייחסות מקצועית גם 
 3.2 11.3 21.0 32.3 32.3 כשהייתי בבית

 משוקעות
בתפקיד 
 המקצועי

העובדה שהייתי חייבת להיות בעבודה בתקופה 
 0.0 13.6 25.8 25.8 34.8 מתוחה זו הקלה עלי

הם של המטופלים גרמה לי ההתמקדות בבעיותי
 1.6 12.5 21.9 37.5 26.6 שלי מצוקותיי לחשוב פחות על

המחויבות בימי מתח כאלה לתפקד כאיש מקצוע 
 0.0 11.3 22.6 37.1 29.0 ילקרובי האינטנסיבית הפחיתה את הדאגה

רוע יהעובדה שאני והמטופלים נחשפנו לאותו א
לי להרגיש יותר אמפטית טראומטי אפשרה 

 4.8 11.3 40.3 24.2 19.4 צרכיהםל

בעיקר במה שהם מרגישים  יהתמקדתי עם מטופלי
 3.3 16.7 38.3 26.7 15.0 בעקבות המצב

חרדה 
 חודרנית

מחויבותי לעבודה לבין  קרה שנקרעתי בין
 6.2 12.3 13.8 32.3 35.4 מחויבותי למשפחה

לאחר נפילה של טיל הצלחתי לתפקד רק לאחר 
 15.4 6.2 32.3 15.4 30.8 יי לא נפגעמקרוב חדשווידאתי שאף א

ברגעים הראשונים לאחר נפילה, כשעדיין לא ידעתי 
י, לא יכולתי להיות פנויה קרובי מה קורה עם

 4.6 15.4 23.1 27.7 29.2 למילוי תפקידי המקצועי

 17.5 19.0 25.4 22.2 15.9 חששתי שמישהו שאני מכירה עלול למות

אסם הייתי חייבת להתקשר מיד לאחר נפילת ק
 1.6 4.8 21.0 45.2 27.4 מקצועית משימה באמצע הייתי למשפחתי גם אם

בגלל דאגתי לבני משפחתי לא יכולתי למלא את 
 3.3 3.3 14.8 45.9 32.8 אני מתפקדת בדרך כללש תפקידי המקצועי כפי

קשיים 
 באמפטיה

קרה שלא אפשרתי למטופלי לדבר על הפחדים 
 0.0 0.0 3.2 45.2 51.6 המצב שלהם בעקבות

לא הצלחתי להיות אמפטית למטופלים שהגיבו 
 0.0 0.0 1.6 45.2 53.2 בצורה שונה ממני

היו מקרים שלא הייתי מסוגלת להכיל את פחדיהם 
 0.0 0.0 1.6 56.5 41.9 של מטופליי

נוחות על כך שבמפגשים עם מטופלים -הרגשתי אי
 0.0 3.2 11.3 43.5 41.9 רגשית תי נוכחתהיי התנתקתי ולא ממש

 כשמטופלים הגיבו באופן שצרם לי אפשרתי לעצמי

 0.0 0.0 13.1 49.2 37.7 אחר למקום במחשבות "לברוח

קשתה עלי התייחסות מטופלים לאיום הקיומי ה
 0.0 0.0 3.3 53.3 43.3 להיות קשובה אליהם

כשמטופלים עמם נפגשתי תארו דברים שעוררו את 
 0.0 1.6 3.3 47.5 47.5 בצורה לא אמפטיתהגבתי  ליהחרדה ש
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מהלוח ניתן ללמוד שכמחצית מהעובדות די הסכימו, הסכימו או הסכימו מאוד שבעת המלחמה הן בצעו 

בחדרן הקבוע. יש משימות שאינן מבצעות בימים רגילים. כשליש גם הסכימו שלא יכלו לקבל מטופלים 

לעזוב את משפחתן בגלל שנקראו לעבודה וכעשירית הסכימו אמרו שקרה שנאלצו  15% –לציין שכ 

שקיבלו קריאות לחזור לעבודה גם לא במשמרת שלהן. תופעות אלו היו קשורות גם להרחבת התפקיד 

כך שפנו אליהם גם מי שאינם הפונים הרגילים שלהם, כגון חברים ושכנים כתוצאה מהמקצועי שלהם, 

אינן עושות בדרך כלל וכרבע הסכימו לפחות הן ברים שדן לעשות כרבע אמרו שפונים ביקשו מה ומכרים.

 במידה מסוימת שאנשים פנו אליהם לקבל התייחסות מקצועית גם כשהיו בבית. 

בתוך התפקיד המקצועי. כמעט מחצית  שקעותמנחות ניתן לראות הסכמה שהן חשו מועבור חלק נכבד מה

 הןלאפשרה  ,רוע טראומטיילאותו א ולים נחשפוהמטופ הןהעובדה שהסכימו לפחות במידה מסוימת ש

ות ההתמקדשויותר משליש אמרו שהן מסכימות לפחות במידת מה לכך  להרגיש יותר אמפטית לצרכיהם

שלהן. מעל לשליש מהמנחות הסכימו  מצוקותה לחשוב פחות על הןבבעיותיהם של המטופלים גרמה ל

 האינטנסיבית הפחיתה את הדאגההמלחמה בעת המחויבות לתפקד כאיש מקצוע לפחות במידת מה ש

 הן.מתוחה הקלה עליהת להיות בעבודה בתקופה וחייב והעובדה שהיהן, ולקרובי

באשר לחרדה שחדרה לתהליכי העבודה המקצועית, ניתן לראות שמעל למחצית מהמנחות הסכימו שהן 

 אחד שאף ושווידא אחרל רק לתפקד וחיהצלהן  טיל של נפילה לאחרשחששו שמישהו שהן מכירות ימות, 

 וידע לא כשעדיין, נפילה לאחר הראשונים ברגעיםהסכימו לפחות במידת מה ש 43% -, ונפגע לא מקרוביהן

היו מקרים בהם כשליש הסכימו ש. המקצועי ןתפקיד למילוי ותפנוי להיות ויכל לא, הןקרובי עם קורה מה

 . למשפחה ןמחויבות לבין לעבודה ןמחויבות בין ונקרעהם 

ה מקצועית במצב מלחמה וחרדה חודרנית אצל מספר ניכר של מנחות, למרות התמונה המורכבת של עבוד

 15%יש מעט מאוד הסכמה לכך שהייתה פגיעה באמפטיה כלפי מטופלים. שיעור קטן ביותר שלא עלה על 

  סימנים של פגיעה באמפטיה. תיארו 5%-והיה בדרך כלל נמוך מ

מה המשותפת על היבטיה השונים. ניתן לראות על פיו, כי בדומה למחקרה מציג את רמת הטראו 4.7 לוח

מה המנחות מדווחות על רמה מתונה של טראומה משותפת. הר (Baum, 2014)הכלי פתחת של באום, מ

הגבוהה ביותר של קושי נמצאה בהיבט של חרדה חודרנית והרמה הנמוכה ביותר של קושי, גם כאן בדומה 

 לממצאיה של באום, נמצאה ברמת האמפתיה.

  

 4.7לוח 

לאחר וחצי מבט רטרוספקטיבי כשנה  -רמת הטראומה המשותפת על היבטיה השונים במהלך צוק איתן
 המלחמה

 בפועל טווח ס"ת וצעממ קרונבך α טראומה משותפת

 של ובעיתוי במקום שינויים
 המקצועית העבודה

.90 2.03 0.88 1-4.75 

 1-5 0.90 2.20 85.  המקצועי התפקיד הרחבת

 1-4.5 0.86 2.34 90. המקצועי בתפקיד קעותשמו

 1-4.17 0.86 2.37 89. חודרנית חרדה

 1-2.80 0.52 1.65 94. באמפטיה קשיים
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 הפוסט הסימפטומים רמתהיה קשר בין  כי לב לשים יש, המשותפת הטראומה של נההמתו הרמה אף על

 ,r=0.27) חודרניתה חרדהולתחושת ה( r=0.34, p<.001)למטופל  באמפתיהחזק יותר  קושיל טראומטיים

p<.05 ,)המקצועי התפקיד רחבתלהו (r=0.26, p<.05 כך שככל שהטראומה המשותפת )הנזכרים  בהיבטים

בנוסף, מנחות יותר, גם רמת הסימפטומים הפוסט טראומטיים הייתה גבוהה יותר ולהפך.  הייתה רבה

מבצע צוק איתן מדווחות על רמה גבוהה יותר של טראומה משותפת  תשציינו שהיו זקוקות לעזרה בעקבו

ו אף . מנחות בעלות ותק רב יותר )שנתיים ומעלה( דיווח4.8במרבית ההיבטים שלה כפי שניתן ללמוד מלוח 

. 4.9כפי שניתן ללמוד מלוח  , למעט בהיבט הקושי באמפתיה,על רמה גבוהה יותר של טראומה משותפת ןה

בעבודה הותק אופן כללי ותק רב יותר עשוי להיות קשור לכך שבבקרב מנחות בעלות ההסבר לקושי דווקא 

( יש להן ותק 32.5%ת )מנחו 25של המנחות שמילאו את השאלונים הוא מועט. חציון הותק היה שנתיים. 

של פחות משנה. אלה לא שימשו כלל כמנחות האומנה בתקופת המבצע. בעלות הותק של שנתיים ומעלה, 

 עבדו כמנחות אומנה בתקופת המלחמה ולפיכך, חלקן גילו תחושות טראומה משותפת.

 

 4.8לוח 

  העל פי צורך בעזר)ממוצעים וסטיות תקן( טראומה משותפת על היבטיה השונים 

 

 סוג הטראומה

 זקוקה הייתה
 לעזרה

(n=25) 

 הייתה לא
 לעזרה זקוקה

(n=40) ערך t 

 שינויים במקום ובעיתוי של העבודה המקצועית
2.58 1.78 4.04*** 

(0.77) (0.78)  

 הרחבת התפקיד המקצועי
2.79 1.91 4.24*** 

(0.88) (0.74)  

 קעות בתפקיד המקצועישמו
2.86 2.10 3.78*** 

(0.70) (0.81)  

 חרדה חודרנית
2.94 2.13 4.10*** 

(0.63) (0.81)  

 קשיים באמפטיה
1.94 1.49 3.54** 

(0.36) (0.53)  
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 4.9לוח 

 טראומה משותפת על היבטיה השונים )ממוצעים וסטיות תקן( על פי ותק במקצוע

  

 סוג הטראומה

 עד שנתיים

(n=31) 

 מעל שנתיים

(n=36)  ערךt 

 מקום ובעיתוי של העבודה המקצועיתשינויים ב
1.80 2.23 2.05-* 

(0.87) (0.85)  

 **-3.06 2.47 1.81 הרחבת התפקיד המקצועי

(0.70) (0.95)  

 משוקעות בתפקיד המקצועי
1.94 2.60 3.24- ** 

(0.84) (0.77)  

 חרדה חודרנית
2.01 2.64 3.03-** 

(0.77) (0.85)  

 קשיים באמפטיה
1.60 1.68 -.62 

(0.58) (0.48)  

 

  טרור אירועי
ארבע מנחות אמרו שהן, או מישהו קרוב לאחר המלחמה שאלנו את המנחות על אירועי טרור. וחצי כשנה 

מקום בו התרחש ( ציינו שהן או אדם הקרוב להן היה נוכח או קרוב ל22.8%) 18 -להן, נפגע באירוע טרור, ו

 אירוע טרור.

   4.10 לוח

  (n = 79אחוזים )ב של אירועי הטרור תפיסת ההשפעה

עד כמה האירועים הביטחוניים 
 בכלל לא האחרונים

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

 1.3 18.4 44.7 31.6 3.9 ?וחששות גורמים לך פחדים

גורמים לאנשים אחרים פחדים 
 וחששות?

1.3 2.7 48.0 44.0 4.0 

 

מאשר אצלן. בעוד שרק  שהמנחות נוטות לזהות יותר פחדים וחששות אצל אחרים ניתן ללמוד 3.4 מלוח

 48%מהן אמרו שהאירועים הביטחוניים גרמו להן לפחדים ולחששות במידה רבה או רבה מאוד,  19.7%

האם בעקבות אירועי הטרור יש להן צורך בעזרה בהמשך, נשאלו המנחות חשבו שכך המצב אצל אחרים. 

 . (3.5)לוח  בתחומים שונים
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 4.11 לוח

 (n = 79באחוזים ) צורך בעזרה בעקבות אירועי טרור 

 סוג העזרהפירוט  סוג העזרה
בטוחה שלא 

 זקוקה
חושבת שלא 

 זקוקה

חושבת 
שזקוקה 

 לעזרה

בטוחה 
שזקוקה 

 לעזרה

 בתחום האישי

 1.7 11.7 43.3 43.3 להתמודד באופן אישי

לעזור למשפחה שלי 
 להתמודד

42.4 45.8 10.2 1.7 

 בתחום המקצועי

ידע כיצד להפעיל 
התערבות פרטנית עם 
ילדים במצבי חירום 

 וטראומה

8.1 6.5 64.5 21.0 

ידע כיצד להפעיל 
התערבות פרטנית עם 

משפחות אומנה במצבי 
 חירום וטראומה

8.2 11.5 57.4 23.0 

ידע כיצד להפעיל 
התערבות קבוצתית עם 

ילדים במצבי חירום 
 וטראומה

8.2 11.5 63.9 16.4 

ידע כיצד לזהות ולהעריך 
 14.8 63.9 13.1 8.2 סימני מצוקה וטראומה

להכיר את הידע המקצועי 
בנושאי התמודדות עם 

 טראומה
8.2 13.1 62.3 16.4 

ידע כיצד להפעיל 
התערבות קבוצתית עם 
משפחות אומנה במצבי 

 חירום וטראומה

8.3 13.3 61.7 16.7 

 

כדי להתמודד טוב יותר באופן אישי או משפחתי עם  דיווחו על צורך בעזרהחות מהמנ 10%קצת מעל 

( חושבות או בטוחות שהן זקוקות לעזרה בתחום המקצועי. 80%אירועי הטרור. לעומת זאת, רובן הגדול )כ 

למעשה, המנחות ציינו שזקוקות לעזרה מקצועית בכל אחד מהתחומים המופיעים בלוח, ללא הבדלים 

  ם בין התחומים.משמעותיי
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 ודיון סיכום

כדי לתאר את מצבם של הורי אומנה, ילדי  שנערכו הסקרים ארבעת של הממצאים את מתאר זה דוח

 המפקחים של הפעולה שיתוף. בנפרד קבוצה כל עבור ;אומנה ומנחות האומנה לאחר מבצע צוק איתן

 345-ל שהגענו לכך והביאש הם חקרהמ מצוות גלבר אוהד מר של והמאמץ העמותות ראשי של, והמפקחות

  .אומנה מנחות 82 -ול נערים נערות באומנה, 127-, למשפחות 205 המייצגיםהורי אומנה 

 על והן עצמם על הן, האומנה הורי רוב ידי על המדווחת המצוקה רמתש כך על צביעיםמ הממצאים

רמה מדאיגה  על שדווחו האומנה מהורי כרבע של קבוצה לזהות ניתן, זאת עם יחד. נמוכה היא ,הילדים

. כמו כן, כמעט רבע מהורי האומנה של סימפטומים פוסט טראומתיים וקשיים בבילוי פנאי ותפקוד חברתי

 (.22.4%לעזור לילד של האומנה להתמודד ) כיצדחושבים או בטוחים שהם צריכים עזרה 

 ביותר הגבוהה בשכיחות מתוארותה התופעות כי לראות ניתן הילדים על מדווחיםהאומנים  ההורים כאשר

מתווכח הרבה, בעל מודעות עצמית גבוהה או מובך בקלות, עקשן, זועף או רגיז,  שהוא ןה (,50% מעל)

 או מנוחה חסר, בשקט לשבת יכול ולא להתרכז מסוגל ולא, בקלות מוסחת דעתו, לב שם אינו ,דואג

לת של ילדים אשר קשיי ההתנהגות שלהם הורי האומנה גם מדווחים על קבוצה לא מבוט .היפראקטיבי

. על רקע הקשרים השליליים שנמצאו בין סימפטומים פוסט של בעיות התנהגות נמצאים בטווח המדאיג

כך שככל שרמת שלהם, רצון הטראומתיים של הילדים לבין בעיות ההתנהגות שלהם ושביעות 

מוצע שביעות הרצון שלהם מחייהם,  הסימפטומים עלתה כך גם עלתה רמת בעיות ההתנהגות שלהם וירדה

קשיים של הילדים לאחר חשיפה לאירועים מתמשכים של לחימה ולא הסתגלות והלהסתכל על מכלול ה

  רק לקיומם או היעדרם של סימפטומים פוסט טראומתיים.

, סףבנו. טראומטית פוסט אבחנה של הקריטריונים כל ענו( 9.4%) ילדים 12 כי עולה עצמם הילדים מדיווחי

מספרים לא מבוטלים אלו מחייבים . מתמשכים וחשש עוררות תחושת על מדווחים מהילדים כחמישית

עם זאת, מרבית הילדים לא סובלים מתסמונת פוסט טראומטית או מרמה . התייחסות טיפולית נאותה

לעזרה  . כמו כן, בגל השני הורי האומנה העריכו כי מרבית הילדים אינם זקוקיםגבוהה של סימפטומים

 ,Aitcheson)בעקבות צוק איתן. מכאן, שבדומה לממצאי מחקרים קודמים שנעשו בקרב מתבגרים בעזה 

Abu-Bader, Howell, Khalil, & Elbedour, 2017)  ובקרב ילדים ומתבגרים בארה"ב

(Pfefferbaum, Noffsinger, Wind, & Allen, 2014; Snyder & Lopez, 2007) מרבית הילדים ,

ים בכך והמתבגרים מגלים חוסן כלפי מצבי טראומה המונית. ממצאי המחקר הנוכחי תורמים לידע הקי

הנמצאים באומנה, המתאפיינים שהחוסן להשלכות של מלחמה או מבצע צוק איתן נמצא גם בקרב ילדים 

 .אישיים ומשפחתיים קודמיםלא מעט טראומות ומשברים בחשיפה ל

הורי האומנה והילדים רואים בהורי האומנה מקור חשוב לתמיכה בתקופות של איום ביטחוני כמו מבצע 

סימן מעודד שנוצרו קשרים טובים בין הורי האומנה לילדים ואפשר לבנות על מסד זה יש בכך צוק איתן. 

את הסיוע לילדים בעתיד. חשוב ששירות האומנה יסייע להורי האומנה להוות מקור תמיכה בעת מצבי 

לחץ. יש מקום לשקול הדרכה להורי אומנה כיצד להתמודד עם מצבי חירום בעתיד, ולסייע הן לילדיהם 

 וגיים והן לילדי האומנה.הביול

זה אינו שיעור כמו כן כרבע מהילדים ומהורי האומנה רואים במנחות האומנה מקור לסיוע ולתמיכה. 

גבוה. ייתכן שיש בכך יתרון משום שהממצא מראה שהמשפחות האומנות והילדים נעזרים במקורות 

צא זה משקף חוסר אמון טבעיים של תמיכה ואינם נזקקים לעזרה של אנשי מקצוע. אולם, אם ממ
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ה זו כדי להדאיג. יש מקום לבחון סוגי ביכולתם של אנשי המקצוע לסייע להורים ולילדי האומנה יש בו

 שילוב בין שיטות איכותניות וכמותיות.במחקרי המשך שבהם יהיה 

אחד הממצאים המרכזיים והחשובים של מחקר זה הוא השיעור הגבוה של מנחות אומנה המדווחות על 

סימפטומים של  כרבע ממנחות האומנה שהשתתפו במחקר דיווחו עלגובות קשות בעקבות המלחמה. ת

PTSD  חלקי, ועוד שמונה מנחות שדיווחו על חשיפה, סימפטומים וקשיי תפקוד המתאימים להגדרה של

תסמונת פוסט טראומתית. שיעור זה גבוה יחסית, ומעיד כפי הנראה על מה שנקרא בספרות "טראומה 

יחד עם זאת, הדבר Shared Trauma (Baum, 2010  Nuttman-Shwartz & Dekel, 2009 ; .) שותפת"מ

המנחות המשיכו חלק מלא בהכרח פוגע בתפקוד של המנחות, ממצא הדומה לממצאי מחקרים קודמים. 

לקיים ביקורי בית גם כאשר מדיניות השירות הורתה שלא לקיים ביקורים אלה משום שחשו חובה 

עית להיות עם המשפחות בשעת מצוקה. כמו כן, בתשובות המילוליות המנחות מציינות כי דאגת מקצו

המשפחות האומנות לשלומן עקב חשיפה של המנחות למתקפת טילים שהחלה מיד עם סיום ביקור הבית 

למרות החוסן שהפגינו  אצלן, הידקה את הקשר המקצועי ואת הברית הטיפולית בין המנחות למשפחות.

ות מהמנחות, מן הראוי לחשוב על דרכים שבהן ניתן לסייע להן בעקבות מלחמה זו וכיצד ניתן להתכונן רב

  טוב יותר למלחמה הבאה כך שהסיוע למנחות יוגש בזמן אמיתי.

יש עם זאת לשים לב לתחלופה הגבוהה של המנחות. הגם שתחלופה גבוהה בשירותי רווחה בעולם המערבי 

, זו פוגעת באפשרויות  (Glisson, Dukes, & Green, 2006; Glisson et al., 2008)הינה תופעה שכיחה 

 (Aarons, Fettes, Sommerfeld, & Palinkas, 2012)להטמיע התערבויות מבוססות ראיות בארגונים 

הצוות מסיים את ההכשרה, הוא לא נשאר בארגון על מנת לעשות שימוש בהתערבויות להם שכן עד ש

הוכשר. במקרה הנוכחי, ייתכן שחלק מהעובדים אשר עברו הכשרה על דרכי התערבות במצבי טראומה 

המונית על ידי המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה, כבר לא נמצאים בעמותות האומנה. לפיכך, 

ן של הכשרות ארוכות טווח לצוותים בנושא דרכי התמודדות עם מצבי טראומה המוניים, הרי בטרם תכנו

 -יש לתת את הדעת לתחלופה הגבוהה ולפעול על מנת לייצב את כוח האדם המקצועי בעמותות האומנה

  המנחות.

ה מכלל מקורות התמיכ 15%בעוד מקורות התמיכה של המנחות הן בראש ובראשונה משפחה וחברים, 

מכלל מקורות התמיכה מהווה השירות עצמו. המנחות "נשארות  16%מהוות המנחות האחרות ו 

מציינות שהיו רוצות לקבל יותר עזרה לגבי התערבויות מרביתן על הצורך בעזרה . כשהן נשאלות בתפקיד"

ולהכשיר לפיכך חשוב להמשיך  .ומעט מהן מציינות צורך בעזרה אישית פרטניות וקבוצתיות במצבי חירום

 את מנחות האומנה לקראת אתגרים של מצבי חירום ומלחמה שלצערנו עוד צפויים לנו.

 השלכות עם מתמודדת שנבדקה האוכלוסייה רוב ,המבצע לאחר חודשים 6 – 3 -כ כי ,מציע זה מחקר

 על המדווחת ילדים של קבוצה ותת הורים של קבוצה תת יש אולם, נמוכה מצוקה על ומדווחת המלחמה

 .לכן קודם גם שם והייתה יתכןו המבצע לאירועי הקשורה יותר חמורה ספציפית וקהמצ

 השתתפות הייתה אמנם, ראשית. ממנו להפיק שניתן לקחיםקשורות לה המחקר מגבלות את להדגיש חשוב

 ילדים על דיווחו לאלא נטלו בו חלק או  אומנהה הורימאחר  ניכר חלק ולםא, אומנה הורי של רבה

ובשלב השני היה נמוך כל כך שלא נכללו  למדי נמוך מצבם את שתיארו האומנה ילדי ומספר ,שבטיפולם

 מקשיי נובע הדבר כי, יתכן. השתתפה שלא יהיכלוסוהא מאפייני את יודעים איננו. בעיבודי הממצאים

 יננווא יותר גבוהה מצוקה בעלי הם השתתפו שלא אלה כי יתכן אך, פעולה תוףיבש קושי או, נגישות

 כדי אומנה וילדי הורי של אלו קבוצות של ההשתתפות את להגביר דרכים למצוא חיוני .כך על יודעים

 .להתייחסות שזקוקים כמי מזוהים אינם ביותר הפגיעים שדווקא מצב נוצר שלא להבטיח
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 המחקר הנוכחי התמקד רק באומנה. אין בידינו מידע על קבוצות השוואה של ילדים, הורים ואנשי מקצוע

שאינם קשורים לאומנה והתמודדו עם השלכות מלחמת צוק איתן. משום כך, המחקר הנוכחי אינו יכול 

להצביע על המיוחד במצבם של משפחות האומנה, ילדי האומנה ואנשי המקצוע המטפלים בהן ביחס 

י לקבוצות אחרות. על מחקרים בעתיד לעשות מאמץ מיוחד לכלול במחקר קבוצות השוואה רלבנטיות כד

שניתן יהיה לזהות מה מיוחד לאלו המעורבים בתהליך האומנה, והאם וכיצד ניתן לעצב התערבויות 

 המיוחדות להם. 

 מהמשתתפים בקשנו אמנם. איתן צוקסיום מבצע  לאחר חודשים מספר נערך המחקרש להזכיר יש, כן כמו

. איתן מצוק כולן נובעות רותהמוזכ התופעות אכן האם לדעת אפשרות לנו אין אולם– איתן לצוק להתייחס

 מידע אין שכיום משום והן הקרבות שוך לאחר חודשים מספר נערכה המדידה שכאמור משום הן, זאת

קושי זה בולט במיוחד עקב העובדה . יחסית רגיעה במצבי באומנה והילדים ההורים של מצבם על זמין

שוטף כך שקשה היה להעריך את ששירות האומנה אינו מתעד את מצבם של הילדים וההורים באופן 

 שיעור הבסיס של התופעות שבחנו. 

 מנת על, זאתלהערכתנו חשוב להמשיך מחקר זה ולעקוב אחר מצבם של ילדים, הורים ומנחות באומנה. 

 זקוקים שעדיין וילדים הורים לאתרהן ו זמן לאורךאו היציבות במשתנים שנמדדו  השינוי את הן לראות

ב זה יוכל גם לתת מידע על מה השותפים השונים לטיפול באומנה מעריכים סייע . מחקר מעקלהתייחסות

מחקר מעקב יאפשר גם ללמוד להם בהתמודדות עם התגובות לאירועי המלחמה, ולמה הם נזקקים עדיין. 

להפחתת סימפטומים ומצוקות מההורים, הילדים ומנחות האומנה האם קיבלו עזרה והאם עזרה זו סייעה 

 כיצד ללמידהגם  יסייעו האל ממצאיםשמא יש מקום לבחון התערבויות נוספות ושונות.  אובהמשך, 

 .עתידיים אירועים עם הצורך במידת להתמודד

ייתרה מזו, אנו ממליצים לשקול מעקב מתמשך אחר מצבם של ילדים ומשפחות באומנה גם במצבי שגרה. 

הפעילות המקצועית של שירות האומנה,  לניטור כזה של מצבם עשויים להיות יתרונות רבים בתכנון

ובהגברת האפשרות לזיהוי ילדים ומשפחות הזקוקים להתייחסות מיוחדת, גם במצבי שגרה. מעקב מעין 

זה יסייע גם להבחין בעתיד בין ההתמודדות היומיומית של הילדים והמשפחות עם הקשיים הנובעים 

 דות עם מצבי חירום ביטחוניים או אחרים. מאירועי החיים הקשים שאותם חוו הילדים לבין התמוד
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