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תקציר 

גם תקדם ילד שזקוק  הדילמה המרכזית בסוגיית האומנה הנה הצורך שהאומנה

אני מציע כאן דרך . וגם תקדם את ההורות שעד עכשיו נכשלה, לניתוק מסוים מהוריו

. ילמה הזאת באמצעות חשיבה על רמת המובחנות של ההורות שנכשלהלגשת לד

, אני מנתח את המערכת המורכבת ואת התפקידים המורכבים שבמכלול האומנה

אני מעלה תכנית אומנה שדואגת להטיב . ומציע הבנה לצרכי המשפחה הביולוגית

ות עם המובחנות של המשפחה הביולוגית תוך תשומת לב מקצועית לרמת המובחנ

 מערכת היחסים של  תכנית כזאת תיקח בחשבון את .של המערכת המטפלת

ס של "ועם העו, עם הבן שנמסר לאומנה, ההורים הביולוגיים עם ההורים האומנים

ס האומנה לפעול "אני מדגיש את ההקשר המקצועי שיכול לאפשר לעו. האומנה

. בצורה זו

 

 מרכיביה   3½ -אומנה ו

ם למסור את ילדיהם לטיפולה של משפחה אומנת הורים המתבקשים או נאלצי

 אפשר להגדיר מצב זה על ידי שלושה. מורכב ומבלבל ואנושי נמצאים במצב חברתי

: העשויים מתחושות פנימיות ומעובדות מעשיות מרכיבים וחצי

 ונאנחנו ממשיכים להיות ההורים של ילד .1

נכשלנו בתור הורים בכוחות עצמנו  .2

 לשם טובת ילדנו שיפור ההורות שלנו טעונה .3

 הילד יחזור לחיקנו שיפור זהשעם  האולי יש תקוו .  3½

 באימוץ קיים נתק בין טובת הילד לבין טובת הוריו הביולוגים? בין אומנה לאימוץ  מה

שנות ההתפתחות של  למשך –תוקפו לתקופה ארוכה , הנתק הוא זמני גם אם(

הוא  יםההורים הביולוגיהחברה קובעת שכל שיפור במצבם של , באומנה ).הילד
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ם פוגעת ישירות ובזמן ייוכל הרעה במצבם של ההורים הביולוג, לטובתו של הילד

אומנה זו לטובת הילד וגם : הורים ביולוגייםמצהירה בפני ה כך החברה .אמת בילד

  .לטובתכם

ולדרכים , של האומנה על ההורים הביולוגיים בפועל להשפעות תייחסברצוני כאן לה

אמקד . ר לדאוג לכך שתכנית האומנה אכן תשפיע לטובה על הבית הביולוגיבהן אפש

. את ההתייחסות הזאת באמצעות דיון על רמת המובחנות של המשפחה הביולוגית

: שתי הנקודות העיקריותואדגיר כאן את אקדים את המאוחר 

. כישלון הורי הוא ביטוי לרמת מובחנות נמוכה .1

 תכנית האומנה אמורה לדאוג  .2

  להוריד עוד יותר את המובחנות של המשפחה הביולוגית לא

  ;הפגיעה

 במידת  להעלות את רמת המובחנות של המשפחה הביולוגית

 .האפשר

. ואז אדגים את השימוש בו בתכנית אומנה, קודם אסביר את המושג מובחנות

 

  מובחנות

המושג כולל שלשה מרכיבים  . טיב של קשר בין אנשים המבטאמובחנות מושג 

: תארים את מימוש הקשרים בתוך משפחההמ

בני משפחה בעלת רמת מובחנות גבוהה באים לקשר אחד עם השני מתוך  .1

מוצא של -עמידת"שאתרגם , ”I-position“(1978) מה שהגדיר מארי בואן 

, עמידה ראשונה, המונח בא מתחום הריקוד ).2004 ,אבנט& פלשמן( ."האני

היכולת של אנשים את מבטא  "האנימוצא של -עמידת"המונח . שנייה וכולי

האם , אם מדובר על אם ובת. לפנות אחד אל השני מתוך עולם פנימי מלא

והבת יכולה , יכולה לומר שהיא מרגישה בושה מהתנהגות מסוימת של הבת

שתיהן . לומר שהיא מרגישה שהתנהגות זאת מתאימה לה וחשובה לה

ות כבוד לנקודת המוצא ונותנ ות את המפגש מנקודות מוצא אמיתיותמתחיל

הן מתחילות מתוך , בקשר בעל מובחנות נמוכה, לעומת זאת. של השנייה

כלומר לא לכבד את הקול הפנימי  –או רצון לכפות , וויתור על הקול הפנימי

, האם תבלע את רגשותיה כדי לא להרגיז את הבת, למשל. של השנייה

. מקום מצומצם ולא אמיתישתיהן תתחיל מ יןוהמפגש ב

. שתיים דרך שכיחה לצמצם מפגש הינה גיוס של שלישי לתוך מפגש בין .2

 .משולש את השם בואן נתןגיוס מסוג זה ל
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הבת והאם מדברות שתיהן על הרגשות של , ברמת מובחנות גבוהה יותר 

 . שתיהן

והבת תגיד , התנהגותך תהרוג את אבא: האם תגיד, במובחנות נמוכה יותר

גיוס השלישי למשולש מהווה כביש . ליה מפני אבאשהיא דורשת מן האם להגן ע

 .ביטוי למובחנות נמוכה, עוקף מפגש אמיתי

, מוצא של האני-כאשר שתיהן מצליחות להתחיל את המפגש מתוך עמידות .3

יצירה "מתאפשרת מה שאני מכנה , ולהימנע מגיוסו של אבא למשולש

מתחדש  משהו: כוונתי שקיימת יצירה חדשה בשלושה מישורים." משותפת

הווה . ומשהו מתחדש בקשר ביניהן, משהו מתחדש אצל הבת, ל האםצא

דווקא במפגשים ממשיים מתחדש וגדל  ;סובייקטיבי-קיים מפגש אינטר, ומרא

, נמנעים מלהיכנס לבית היוצרואילו במובחנות נמוכה . העצמי של כל אחד

דרך לסכן את ה ,חוששיםכך , עלוליםהים למנוע שינויים וחידושים ומנס

בה המשפחה מנהלת את חייה  –גם אם כואבת  –הידועה ובטוחה 

  .מחזיקה בתחושה של שייכותבאמצעותה היא ו

 

 differentiation of the self in: בואן שהציעעכשיו אפשר להבין את המונח המלא 

the system-  מערכת יחסים בתוךמובחנות של העצמי  .

 

הרבה סיבות לירידה . ת מובחנות נמוכהמשפחה הנכשלת בתפקוד הורי נמצאת ברמ

שכול , יתמות, אבטלה, הגירה, התמודדות עם מחלות פיזיות ונפשיות –במובחנות 

מקלט בו מנסים , למעין מבצר תנכנסו משפחות אלו, עמוסות עם התמודדויות. וכולי

וגם  לכן הן משפחות פגועות. מנת לשמר את השייכות הקיימת-רק למנוע שינוי על

מגייסים , ימוצא של האנ-מפגש שמתחיל מעמידותנמנעים מ .יעות ומאוימותמאד פג

מנסים לכפות על הילד את רצון ההורים או . נמנעים מכניסה לבית היוצר, משולשים

נבהלים  ;משולשיםמגייסים  ;לפייסו ולרצותו תוך ביטול הקול הפנימי של ההורה

ת ושתי דרכים עיקריות יכול. משינויים התפתחותיים ומנסים רק להחזיק בשייכות

דרך ב. למנוע כניסה למפגש של יצירה

בני המשפחה בולעים אחד , ראשונהה

ה בשביל זה זהם חושבים . את השני

. מוצא שונות-מידותעולא נותנים קיום ל

כינה  )1983( שמינושין, זאת דרך הסבך

enmeshment  ובואן

undifferentiated ego-mass . הדרך

מה שמינושין כינה , ש היא להפנות עורף זה לזההשנייה למנוע מפג

 נמוכה גבוהה

  מובחנותמובחנות
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disengagement ובואן ניתוק ,cut-off .כות לכאורהשתי הדרכים נראות אולי הפו ,

 ניתוק והיבלעות קיימיםלכן במציאות . וי של מובחנות נמוכהטבי :אבל צד שווה להן

חות בהרבה משפ ואכן. ושתיהן מבטאות מובחנות נמוכה, לסירוגין, בכפיפה אחת

אנו מוצאים בליל של רגעים של היבלעות המתחלפים עם , הנכשלות בתפקוד הורי

. (Friedman, 1987) רגעים של ניתוק

 

  מובחנות ומערכות גדולות

רמת הוצאת ילד לאומנה מהווה פרשת דרכים ב

 יםנוצר .המובחנות של המשפחה הביולוגית

. סכן את המובחנותל ים העלוליםחדש יםמשולש

קשרים חדשים שאמורים  נוצרים, תיחד עם זא

 . להעלות את המובחנות

ההורים שנראה , כאשר נתבונן במצב החדש

עם , ההורים האומניםעם : בתוך שלוש צלעות חדשות נוטלים חלקהביולוגיים 

לפני  . שהפסיק לגור אתם בבית עם הילד שונהקשר ו, ס של אומנה"העו

שיסייעו בהבנת מערכות נוספים  מושגיםמספר  אבהיר, שאתייחס לכל צלע בנפרד

. יחסים מורכבות הכוללות בתוכן מערכות חברתיות שלמות

בסיסית המשותפת  משימההקשר שבין אנשים בתוך מערכות יחסים מוגדר על ידי 

לדאוג : המשימה המשותפת הינה כפולה, במקרה של אומנה. לכל חברי המערכת

ליה ברמת המובחנות של ע/ולדאוג לשמירה, לצרכיו ההתפתחותיים של הילד

. מכלול של פעולותיו, מסוים תפקידכל חבר במערכת נושא . המשפחה הביולוגית

החוויה האישית . לכל בעל תפקיד קיימת גם חוויה אישית כאשר הוא פועל בתפקידו

כאשר הקשר  ,ברורה וממוקדת, של כל בעל תפקיד הינה חוויה יותר נינוחה ונכונה

כאשר , לדוגמה. ברור לו באופן חווייתי שימה המשותפתבין התפקיד שלו לבין המ

הצמיחה של הילד ואת המובחנות  גם אתס מרגישה שהתערבויותיה מקדמות "העו

כך אם תסדר חינוך . בתוך תפקידה תהיה טובההאישית חווייתה , של הבית הביולוגי

וירגישו מיוחד לילד שבאומנה וגם הילד יתקדם וגם הוריו הביולוגיים יהיו מרוצים 

ס בטוחה ושלמה "תרגיש העו, שההשמה עוזרת להם להבין את המיוחד שבבנם

.  בחווייתה בתפקידה

-בעל תפקיד ירגיש חוסר, כאשר קיים פער בין התפקיד לבין המשימה, לעומת זאת

חינוך  מסדרתס "העו, לדוגמה. יחסים בתוך המערכת" הליכה לאיבוד"מעין , נוחות

כישלון של האומנה  ורואים בה לתכנית זו מתנגדיםלוגיים ההורים הביו .מיוחד לילד

ההורים הביולוגים מתעלים את  .או מזימה להרחיק את בנם מתרבות משפחתו
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אנחנו הורים יותר : "דאגתם לבנם רק דרך התנגדותם לתכנית ובכך יוצרים משולש

ן הפעולה ס כי קיים ניגוד בי"תרגיש העו ".כי אנו מצילים אותך מחינוך מיוחדטובים 

 גרמה  ,הרי בתוקף תפקידה. שלה מתוך תפקידה לבין חלק מרכזי של המשימה

! ירידה במובחנות של המשפחה הביולוגיתל

ללא  (AIMS) מטרותתפקידים לפעמים מפתחים הבעלי  ,בתוך מערכות מורכבות

בין המטרות השכיחות הרצון למצוא חן או   .(TASK) המשימהקשר מובהק עם 

להגן על חלק מהמערכת , "לשקם סמכות", "לשים גבולות", רושם תלעשו, לרצות

להגן על ההורים האומנים מפני הפרעות מצד  מבקשתס "העו, למשל. מפני חלק אחר

מטרה זו עולה בקנה אחד עם המשימה של צמיחת הילד כאשר . ההורים הביולוגיים

זו עלולה לנגוד אבל מטרה . לא תהיה כל בעיה, ושמירה על מובחנות הבית הביולוגי

עלולה לגרום להורים הביולוגיים להתחפר בתוך זו " הגנה" .לחלק מהמשימה

ס כי השגת המטרה "העובמקרה כזה תחוש . ולהסיח את דעתם מצמיחה" קורבנות"

.  תפקידהתוך ב נוחות-כרוכה בחוסרשלה 

לבחון , כל מערכת חייבת לבדוק את עצמה. היצמדות למשימה אינה מובנת מאליה

תהליך של בדיקה זו . ת מידה ההלימה בין חוויה בתוך תפקיד לחיבור עם המשימהא

לתהליך . מתחילה עם יחס של סקרנות לגבי החוויה של כל אחד ואחד בתוך תפקידו

התהליך יכול להיות כרוך בתפקיד אחר של יועץ . יעוץזה של בדיקה אפשר לקרוא 

להסתקרן לגבי חוויתם   -נהל כולל תפקיד המ –חיצוני העוזר לבעלי התפקידים 

ולבדוק את החיבור בין תפקידים , וחוויות העמיתים שלהם בתוך התפקידים למיניהם

תהליך הבדיקה יכול גם . למשימה

תהליך   - יעוץ פנימילצמוח בתור 

מבעלי  המתרחש כאשר אחד

התפקידים בודק מתוך סקרנות את 

ומסתקרן , חווייתו הוא בתפקידו הוא

. יה של עמיתיוגם לגבי החוו

ההתייחסות המערכתית הזאת 

, מוצעת בספרם של שפירו וקר

Lost in Familiar Places 

. ומסוכמת בטבלה (1991)

 

 שלוש הצלעות של ההורים הביולוגיים 

אקדים ואומר כי . עכשיו אתייחס ליישום המושגים הללו במצב של מסירת בן לאומנה

ככל שהמסירה . מגובשתבודה ברצוני להציג מסגרת של חשיבה ולא תכנית ע

משימהמשימה  :  :

   התפתחות הילד התפתחות הילד

   של של [ [ מובחנותמובחנות]]התפתחות התפתחות

ה הביולוגית ה הביולוגית המשפחהמשפח

חיבור עם המשימה חיבור עם המשימה    – –תפקידיםתפקידים

חוויה אישית בתוך תפקיד חוויה אישית בתוך תפקיד 

 מטרות מטרות

   סקרנות לגבי חוויה בתוך סקרנות לגבי חוויה בתוך   –ייעוץ –ייעוץ

  תפקידתפקיד
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כאשר כלומר , לאומנה מתרחשת בעיתוי טיפולי

עוד שמורה חוויה של הורות טובה בנפשם של 

היישום של דבריי , ההורים הביולוגיים ושל הילד

תקוותי שמסגרת  .ייראה יותר מעשי

ההתייחסות המוצעת כאן תאפשר השמה 

באומנה יותר מוקדמת ובעיתוי יותר קרוב 

ככל שאומנה נתפסת בעיני ההורים הביולוגיים ובעיני עובדי האומנה . לטיפולי

ו כל תר קל ליישם תכנית כזאת לפני שכליו, כמסגרת המטפלת ומשקמת הורות

, ככל שאומנה נתפסת כהגנה על הילד מפני ההורים הביולוגיים, לעומת זאת. הקצים

.  היה פחות ישימהוהמסגרת המוצעת כאן ת" אומנה קרוב לאימוץ"מתקיים מצב של 

 עם ההורים האומניםהקשר  .1

כאן טמונה הזדמנות . לכאורה נוצרה שותפות של שני בתים בגידולו של הילד: 

אתייחס לסיכויים ולסיכונים . אתגר מאד קשה יחד עםחשובה להורים הביולוגיים  

 :בארבעה מישורים –ושבצלעות הבאות  –שבצלע הזאת 

a. שותפות מוחשית 

i. הכרה: 

בניית השותפות מתחילה עם הדרך בה . יבים להכיר אחד את השנישותפים חי

ם זקוקים לביקורי יההורים הביולוגי. שלב ההיכרות בין שני הבתיםאת מנהלים 

חשוב לא פחות שההורים האומנים יכירו את הבית . היכרות בבית המשפחה האומנת

מנהגים , יוחדיםמאכלים מ, הכרה מוחשית כוללת דירה פיזית. של ההורים הביולוגיים

ההורים הביולוגיים יכולים להכיר להורים האומנים את המפה של המשפחה . מיוחדים

במיוחד חשובה היכרות עם . דרך תמונות ודרך היכרות אישית, המורחבת הביולוגית

להורים הביולוגיים נחוצה .  וכמובן עם אחיו ואחיותיו, סבים או דודים החשובים לילד

המורחבת שיהיו האומנים  עם אותן הדמויות במשפחתת היכרות לפחות בסיסי

 .בקשר עם הילד

ii. נגישות: 

כאן לדעתי המשפחה האומנת . שותפים צריכים להגדיר את תדירות הקשר ביניהם 

שיקולם צריך . צריכה להגדיר עד כמה נכון לה קשר שוטף עם ההורים הביולוגיים

רצוי . ס האומנה"טעם עולקחת בחשבון גם את צרכי הילד  והמלצות מקצועיות מ

כולל ביקורים של ההורים , שהמשפחה האומנת תציע מראש איזה קשר נכון

ההורים הביולוגיים זקוקים למפה ברורה לשם . ולוגים בביתם וכולל קשר טלפוניהבי

 .התחלת ההיכרות המוחשית עם האומנה

iii. גבולות:  
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וגיים לבין ההורים יהיה צורך במשא ומתן בין ההורים הביול, לאחר השלב הראשוני

ם הסבתא אלמשל ה, החלטות מסוג זה. האומנים לגבי המשך ניהול השותפות

יתנהלו בדרך , הביולוגית יכולה לבקר לחצי שעה בבית האומנים ביום הולדת שלה

היכולת לנהל נקודות מגע תהווה סימן . באופן ישיר הטובה ביותר בין שני הבתים

במובן של " גבולות"גיש שאני מתכוון לברצוני להד. חשוב להצלחת השותפות

boundaries ,כמו הגבול בין קנדה , גבול שמוגדר באופן חי בין שתי מערכות

במידה . שצד אחד כופה על השני limit, סתרי-אינני מתכוון לגבול חד. ב"לארה

חי  boundaryשל  קיומו. סימן שעוד לא התבססה שותפות, limits -שקיים צורך ב

רמת וניהול כזה יכול לתרום לעלייה ב, ם הוא לטובת הבית ביולוגישני הבתיבין 

הילד  על המגנהגדר הפרדה על לכן חשוב שהאומנה לא תתבסס . שלו מובחנותה

. במצבים קיצונייםכלומר ,  אם כן אין ברירה אלא" הגורם המסכן"מפני הוריו " בסיכון"

 .האומנה מוצדקת עולה יותר השאלה אם, ככל שקיים צורך בהגנה על האומנה

b. פנטזיות 

הפנטזיות בטבלה את סיכמתי 

הצלע הורים  אתהמצויות המלוות 

ת הורים אומנים מראשי--ביולוגיים

נטייה  להורים הביולוגיים. האומנה

על להשליך את רגשות הכישלון 

ההורים האומנים ולסגל לעצמם 

של מגנים על בנם מפני תפקיד 

מתעללים או , יםאנשים חוטפ

לפעמים קיימת פנטזיה של הורים מושלמים ומשאלה לקבל , מהצד האחר .מזניחים

להשלכות  עלולים להיות מטרהההורים הביולוגיים . מהם או לקחת מהם ללא מגבלה

שפילים אותם או מ") רשעים("המאשימים אותם , אחרות מצד ההורים האומנים

הפוליטית של בעברית " לא רלוונטיים("מקיומם  א מתעלמים") אפסים, מסכנים("

 כדי. לא תמיד עקביות ולעתים מתחלפות במהירות מבלבלתפנטזיות אלו ). ימינו

פנטזיות לס של האומנה להכיר את הנטייה "על העו, לאפשר שותפות בין הצדדים

היא יכולה לגייס  ,למשל. ולהעלות אותן לדיון מפורש ולא מבוהל ,אלו משני הצדדים

, פעמים הם מרגישים שהאומנים חטפו את הילדלהכיר של את ההורים הביולוגיים 

תאימים ולא מתאימים לפנטזיה כזו הדיון לחשוב יחד אתם על דברים המומתוך 

פעולה דומה יכולה לעזור להורים האומנים לחשוב ולעשות משהו עם . במציאות

ההורים הביולוגיים הם אנשים לא רלוונטיים לעתידו של לפיה הפנטזיה שלהם ש

 .   בנם

c. פורמציהאינ 

פנטזיות פנטזיות     

   מושלמים מושלמים

   חוטפים חוטפים

   מזניחים מזניחים

  מתעלליםמתעללים  

פנטזיות פנטזיות 

   מסכנים מסכנים

   רשעים רשעים

   אפסים אפסים

   לא לא

  רלוונטייםרלוונטיים
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הורים ביולוגים מתלוננים לא פעם כי הילד 

שלהם הופך פחות מוכר להם עם המסירה 

אומנה הלוטה ערפל אינה תורמת . לאומנה

לעלייה במובחנות אצל המשפחה 

אינו  enmeshed-הפן ה. הביולוגית

-הרצון ל, ההיפך, י ניתוק מידע"משתפר ע

enmeshment והפן של ניתוק . רק מתגבר

בית רימה של אינפורמציה לגבי הילד מלכן חשיבות גדולה לז. יחמיר בוודאי רק

בסיסיים ביותר של ת דברים אינפורמציה זו כולל. האומנה אל ההורים הביולוגיים

ישותפו בכל   ההורים הביולוגייםרצוי ש. מידע על הבריאות הפיזית של הילד, הורות

פת לגבי גדילה טיקורת שוובתוצאות של ב, שפעתובכל  שריטהבכל , טיפול רפואי

דווקא במצב של אומנה קיימת . איךלשתף אותם אלא  אםהשאלה איננה . תקינה

הורים הביולוגיים ללוות חום או פצע אצל בנם להעוזר , הזדמנות ליצור תיווך מיטיב

. יתםממה שהתקיים בהיות בילד בב עם יותר ביטוי של דאגה הולמת ופחות בהלה

של ההורים האומנים לטפל הדרך הבטוחה יותר , המוסיקה יחד עם המידע זורמת

. בילד על פי צרכיו ועל פי מצבו ההתפתחותי

כאשר תגדל המידה בה הוא היכולת של הילד לבטוח יותר בהוריו הביולוגיים תצמח 

תור הוא יכול לחוש יותר מובן כאשר הוא נתפס לא רק ב. ל ידםאשר הוא עחש מובן כ

הוריו ירגישו יותר ביטחון הורי ויותר הצלחה הורית כאשר יבינו . בן פיזי שזקוק להגנה

לכן נחוצה זרימה של . את הלב ואת הראש, גם את עולמו החברתי והמחשבתי

לגבי חבריו   ההורים הביולוגייםמההורים האומנים אל " בזמן אמת"אינפורמציה 

, זה צריך להיות ברמת החוויה של הילדמידע כ. החדשים של הילד בסביבתו החדשה

עם קשרים גם עם ילדים אחרים , עם סיפורי הצלחות וקשיים, עם שמות של ילדים

של הילד בבית  חוויותיוגם מידע מוחשי לגבי . במשפחה המורחבת של האומנים

הורים מסוימים יסייע להצלחות וקשיים במקצועות , מוריו יהם שלשמות, ספרו החדש

 .לחוש שייכים ושותפים בגדילה של בנם  הביולוגיים

-זרימת האינפורמציה צריכה להיות דו

להורים הביולוגיים הרבה מידע על . סטרית

הן כדי , הילד שחשוב ביותר שהאומנים יבינו

והן כדי שלהורים  ,עצמולהבין את הילד 

הביולוגיים יהיה ברור שמתייחסים אליהם 

ההתעניינות מצד . כמקור למידע חשוב

דות הגוף והנפש של הילד יכולה לגייס צדדים של הורות יותר לבתוורים האומנים הה

טובה מצד ההורים הביולוגיים ולשפר את תחושה ההמשכיות של הילד העובר מבית 

   אינפורמציה אינפורמציה

  מהאומניםמהאומנים : :

  גדילה גדילה ,,בריאותבריאות: : גוףגוף

  קשייםקשיים, , חבריםחברים: : חברהחברה ; ;

משפחה משפחה 

  ספריםספרים  ,,לימודיםלימודים: : ראשראש , ,

  ענייניםעניינים, , מחשבותמחשבות

אינפורמציה אינפורמציה 

: : מההוריםמההורים

  בריאות בריאות : : גוףגוף

  קשיים קשיים , , חבריםחברים: : חברהחברה

  אירועים אירועים , , דמויותדמויות: : משפחהמשפחה

   ביקוריםביקוריםחוויות של חוויות של  
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פחות מאוימים כאשר יספרו  הרבהההורים הביולוגיים ירגישו את עצמם . לבית

וקשריו עם בני , ים של הילדעל אודות החבר, כהורים אל הורים, ישירות לאומנים

לילד הנמסר לאומנה קשר ש פעם קורהחשוב לציין שלא . משפחתו המורחבת

אין טעם  .סבים או בני דודים, וקא עם דודיםמשפחתי יותר מיטיב ופחות מזיק דו

הזמן , בנוסף. שמסירה לאומנה תנתק אותו בצורה סתמית דווקא מאלה שהטיבו עמו

, חתונות, מצוות-בר, ומידע לגבי לידות, רך המשפחה הביולוגיתממשיך לזרום ד

זרימת אינפורמציה לגבי . מחלות או פטירות נמצא רק בידי ההורים הביולוגיים

אם ילד באומנה . שינויים במשפחה הביולוגית החשובים לילד נחוצה לכל הצדדים

ה על האימון האירוע יקש, מצווה של בן דוד אהוב רק לאחר חודשיים-ילמד על בר

. כולל האומנים וההורים הביולוגיים גם יחד, שהוא נותן במבוגרים בכלל

הסיפור המוחשי של את וטוב לאומנים לשמוע מהם  להשמיעלהורים הביולוגיים  טוב

האומנים קולטים את הילד בחזרה  . ההורים הביולוגיים אצלחווית הילד בביקוריו 

הם זקוקים לעזרה מצד ההורים . אופן רגשילתוך ביתם  לאחר אירוע עדין ועמוס ב

קיימת הזדמנות חשובה להורים . הביולוגיים כדי להבין מה אירע בלבו של הילד

 שהם יספרוגם אם התוכן  ,תפקוד הורי ודאגה לבנם הביולוגיים לתפוס מקום של

י ההורים "סיפור אמיתי על ביקור קשה המסופר ע. מחמיא להםתמיד איננו 

 .פשר גדילה הורית גם במצב של קושיהביולוגיים מא

 

d. דיאלוג 

כל המתואר לעיל יוכל להתקיים בתנאי שנוצר דיאלוג אמיתי בן ההורים האומנים ובין 

מובחנות עולה . דיאלוג זה הוא התכלית של כל המעשים. ההורים הביולוגיים

דיאלוג שייך רק לשני , ביסודו. ויורדת כאשר דיאלוג נחסם, דיאלוגל במסגרת ש

יכול לקיים את הדיאלוג איש אינו . לאומנים ולהורים הביולוגיים, צדדים בצלעה

אנשי מקצוע פועלים בדרכים המעכבות את , ומתוך כוונות טובות, לא פעם .במקומם

ס של האומנה תיקח על עצמה את כל הדיווחים מבית "אם עו, לדוגמה. הדיאלוג

יאלוג ישיר בין הצדדים שהיה היא תעכב יצירת ד, האומנה אל ההורים הביולוגיים

 –הזדמנות טיפולית שאין כמוה בכך . אינפורמציההיכול לצמוח מתוך הזרמת 

הזדמנות שרמת המובחנות של ההורים הביולוגיים תעלה תוך יצירת דיאלוג שטרם 

. חמץות –חוו בחייהם 

בין ההורים של שני , הדיאלוג הזה בתכנית אומנה הינוהראשון " המטופל"לדעתי 

, ילד וגם בהוריוכלומר תטפל גם ב, ר שהאומנה תצליחהסיכוי הטוב ביות. בתיםה

טמון בהצמחת , שתחזיר את הילד לתוך בית ביולוגי שצמח באמצעות האומנה

ס של האומנה זקוקה למסגרת המאפשרת לה לתת את "העו. הדיאלוג בין הבתים

צועית המאפשרת היא זקוקה לאווירה מק. לב הראויה להצמחת דיאלוג זההתשומת 
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הדיאלוג בין הבתים אינו . לה להרפות משליטה על דברים שאינם ניתנים לשליטה

היא זקוקה לאווירה מקצועית . חיצוני לדיאלוגשהוא גורם  על ידי ניתן לשליטה

 לאווירה זקוקה היא. המאשפרת לה לשים לב לתנועות קטנות ולקחת אותן ברצינות

לתהליכים הצומחים לאט , ים במיקרוסקופהמייחסת חשיבות רבה לדברים שרוא

כי היא , היא זקוקה ליחס מקצועי המתעניין בתהליכים בנפשה פנימה. ובעדינות

תחוש בלבה ניצנים ראשונים של דיאלוג  בין הבתים הרבה לפני שתוכל להציג 

בדידות שהיא אותה היא זקוקה לתמיכה כאשר תרגיש , ובסוף. עובדות מוצקות

ועליו לעמוד בצד בשקט ליד , ין שניים אחריםבפשר דיאלוג נחלת כל אדם המא

ס "העו ,אחרתהמקצועית תהיה אווירה אם ה. המפגש המהותי שאין לו חלק בו

ים ודחפים אנושיים  הגורמים לה בלא כוונה להפריע עלולה להרגיש כל מיני לחצ

 . לצמיחה הראשונית של דיאלוג חדש

 

 

 :  הילד עםהקשר החדש  .2

תשומת לב קליני הוא הדורש  הציר השני 

הקשר המשתנה והמתחדש בין  ההורים 

אני . הביולוגיים ובין בנם לאחר המסירה לאומנה

באופן  ופל השניטהממתייחס לצלע זאת כאל 

זמן  שבמקרים רבים חייב לעבורמפני  כרונולוגי

המסירה לאומנה . מתאפשרתעבודה קלינית ממשית בציר זה שעד  לא מבוטל

כדי להקל על . ילד וקצב ההחלמה איטי למדי-לון עמוק בקשר הורהמציינת כיש

. אבל עם הדגשים אחרים, אשתמש במישורים הידועים מהדיון עד כה, הקליטה

ההורים , למרות שככל שהטיפול מתקדם ,ההורים הביולוגייםאתייחס בעיקר לצרכי 

 .תופסים יותר ויותר כמה צרכי הילד הם גם הצרכים שלהם הביולוגיים

a. שותפות מוחשית 

להורים הביולוגים צורך מובהק להמשיך ולהשתתף בחייו המוחשיים היומיומיים של 

וחשוב לשמר גרעין זה , שה של הורותולהם מהתח למעשה רק זה נשאר .בנם

, משפחתו האומנת, חדרו, לכן רצוי שהילד ישתף אותם בצילומים של מקומו. ולטפחו

אך , ורים הביולוגיים לשאת תיאורים אלהקשה ביותר להאמנם . 'בית ספרו וכו

הם מתחילים לבנות שותפות שלהם בתכנית שכולה לטובת בנם גם , במידה שיצליחו

המצליחה לשים את צרכי , זאת התחלה של הורות יותר טובה. אם היא כואבת להם

השתתפות מוחשית כזו  עוזרת לילד לשאת רגשות אשם . הילד לפני צרכי ההורים

שהוריו הביולוגיים מעניקים לו רשות ההוכחה העמוקה ביותר עבורו  ובגידה ובכך

 . להתקדם בתוך מסגרת האומנה
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b. פנטזיות 

לדעתי המכשול הגדול ביותר ביכולת של 

 אומנה לשפר את הורותם של ההוריםהתכנית 

דדיות הביולוגיים טמון במערכת הפנטזיות הה

ההורים . אומנההמלוות את המסירה ל

יכים על בנם ארבע השלכות הביולוגיים משל

שאינן עולות בקנה אחד בהיגיון אבל , עיקריות

מצד אחד קיימת פנטזיה שהילד מסכן ביותר הן בגלל . צרורת בצרור אחד מבלבל

ם ההורים על הבן ימהצד האחר משליכ. להוריו והפרידה מהוריו והן בגלל געגועי

שגרמו  שלהם אתו ייםשהקביטוי לכעס שלהם על כל , נטישה ובגידה שלו בהם

הורים ביולוגיים  של: תמונות סותרותהבן גם עשוי להעלות בדמיונו . למסירה לאומנה

של הורים , שמחים להיפטר ממנוההנוטשיים אותו ושל הורים , המתגעגעים אליו

אחר הוא עלול לקחת את המצד . לו בהםמסכנים וחלשים שמתכנני האומנה התעל

, בגלל הניתוק הכרוך באומנה. נה על עצמוכל האחריות והאשם למסירה לאומ

במידה . להורים הביולוגיים ולילד אין מספיק מציאות כדי לתקן או למתן פנטזיות אלו

סיון נואש לחוות כני ,יםלדיבור משני הצדד, קשרבצורך המסוימת אפשר לראות את 

.  מספיק מציאות ולבדוק על פיה את הפנטזיות הצומחות מתוך חלל ריק

ס של אומנה להיות מודעת תמיד לקיום פנטזיות אלו ולבדוק בכל מצב נתון "על העו

עד כמה פנטזיה זאת או אחרת משני הצדדים יכולות להסביר רגשות או תופעות 

סירוב של ילד לדבר עם הוריו הביולוגיים בטלפון יכול להיות , למשל. המזדמננות

, נגד ההורים האומנים אותו שהם מפריעים לאומנה ומסיתים מוחשי לעובדהסימן 

פנטזיה מצד הילד שהוא אשם ואינו לאבל באותה מידה סירוב זה יכול לתת ביטוי 

ביולוגיים הורים . ינו רוצה לצער אותם יותראו כי הם מסכנים וא, ראוי לדבר עם הוריו

ים בכך ביטוי מציבים תנאים לביקורים אולי נותנשאינם משתפים פעולה עם ביקורים ו

.  והן מנסים לבדוק את נאמנותו, נם בוגד בהםלפנטזיה שב

ס יחד עם "הטיפול בפנטזיות כרוך בהכרה של העו, בשלבים הראשונים של האומנה

ושאפשר לשיים  ,נמנעות-ההורים בנפרד ועם הילד בנפרד כי פנטזיות כאלה הן בלתי

ל ס לעזור לכל צד לא להיבה"התפקיד של העו .ביטוי מפורש במילים אותן ולתת להן

חשוב איך לבדוק את הפנטזיות מול לו, להכיר בהן כמהלך פנימי נפשי, מהפנטזיות

רק בשלבים הרבה יותר מתקדמים יהיה אפשרי להציב את הילד . מציאות אמינה

 .הביולוגיים זה מול זה ולהכיר כל אחד בפנטזיות של האחדואת ההורים 

c. אינפורמציה 

ההורים  שבידיידע קונקרטי מעודכן המציאות מולה אפשר לבחון פנטזיות עשויה ממ

רצוי לבנות מערכת . הבן על אודות הוריו הביולוגיים ושבידיהביולוגיים על אודות בנם 

פנטזיות פנטזיות 

   געגוע געגוע

   נטישה נטישה

   מסכן מסכן

  בוגדבוגד  

פנטזיות פנטזיות 

  געגועגעגוע  

  נטישהנטישה  

  מסכניםמסכנים  

  בגלליבגללי  
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הזורם בציר הורים , שתואר לעילהמידע . בה אין צורך להסתיר מידע זה מזה

מידע בין הילד עצמו  העברתתהליך של לחליף תאינו  ,הורים מאמנים—הביולוגיים

המידע החשוב ביותר שהבן ישמע מהוריו קשור להתרחשויות  .ריו הביולוגייםובין הו

מבנם הוא  ביותר שההורים הביולוגיים ישמעו והמידע החשוב, במשפחה המורחבת

 .במידה שיש לו עניין בלימודים וללימודיו, קשור לחבריו

d. דיאלוג 

פן והווה באתמהדיאלוג המתחדש בין ההורים הביולוגיים ובין הבן שנמסר לאומנה 

עם , במשך הזמן. ועכשיו האינפורמטיבי הוא יעסוק קודם בכאן. הדרגתי ומהוסס

ועם התקדמות טיפולית , הפסקת מעגלים פעילים של אלימות או של הזנחה

ההורים הביולוגיים מתבקשים לקחת חלק בהסתכלות אחרת , שהאומנה מאפשרת

קשים להכיר בחוויה של הם מתב. על המצב המשפחתי שהביא למסירת הבן לאומנה

רק הכרה . להכיר בעצמם בתור הורים שפעם לא היו מספיק טובים, הבן בתוך ביתם

הורות . להיות בטוחים שחל שינוי עמוק –ולהורים עצמם  –כואבת זו מאפשרת לבנם 

מדובר בהכרה . טוב דיה היום כוללת בהכרח הכרה בהורות הלקויה של אתמול

בתוך שיחה חדשה בין ההורה  דיאלוגית בהכרהוגם פנימית במודעות של ההורים 

 –המוחק את החוויות הקשות של הילד " דף חדש"בשום פנים לא מדובר ב. ובין הילד

הדיאלוג צריך לכלול קבלת אחריות מצד ההורה וסיוע של ההורה לבן . ושל ההורה

פת מדובר אם כן ביצירה משות. כדי למנוע ממנו לקחת יותר מדי אחריות או אשמה

קשות אבל " מוצא של האני-עמידות"של תקשורת מתוך , של הורות מתחדשת

כזה צריך יסודות של " בית יוצר. "ועליה ברמת המובחנות של המשפחה, אמיתיות

הרבה עבודה על פנטזיות והזרמה של הרבה , הרבה מגע ושותפות מוחשיים

.  אינפורמציה

 

 :אומנהל הש ס"העועם הקשר  .3

את התפקיד ואת  ייןעכשיו אפשר לצ 

 הקשר בין, השלישית התפקוד של הצלע

ס של "ההורים הביולוגיים ובין העו

 .האומנה

a. שותפות מוחשית 

ס אחת המלווה הן את הילד ואת הוריו האומנים והן את ההורים "אני אתייחס כאן לעו

מובן מאליו עד כמה נחוצה , במידה שקיימת חלוקה בין שני תפקידי הליווי. הביולוגיים

.  ותפות מובהקת בין שתי בעלות התפקידיםש

למעשה הקשר בינה . ס מלווה את ההורים הביולוגיים במסע אישי עמוק ומורכב"העו

 ,מוןללא א. הו מצד ההורים הביולוגייםובן ההורים הביולוגיים הוא הבסיס לאמון כלש
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לוגית ס להכיר את המשפחה הביו"על העו. הסיכוי לצמיחה בבית הביולוגית אינו גדול

הן כדי לתווך ולאפשר תקשורת בין הבית , ואת קשריו של הבן עם בני משפחתו

הורות בשלט "והן כדי ללוות את ה, כפי שצוין למעלה, הביולוגי ובין בית האומנה

ס למפות מראש "על העו. של ההורים הביולוגיים בעת שהות בנם באומנה" רחוק

עם ההורים הביולוגיים על התרחשויות צפויות במשפחה הביולוגית ולחשוב 

ס להכיר את מצבו המוחשי של הבן "על העו. המשמעות של אירועים אלה בעיני הבן

בית האומנה ולהרהר הרהורים הוריים יחד עם ההורים הביולוגיים לגבי הבדלים בין ב

שיח בין שני -יחד עם ליווי הדו. חוויית הבן בבית האומנה וחוויותיו בביתו הביולוגי

ס לוקחת חלק פעיל גם בלהרחיב את החשיבה ההורית של ההורים "עוה, הבתים

.  כאשר אפשר להרהר ללא כורח מיידי לפעול, הביולוגיים דווקא בתקופת האומנה

 

 

 

b. פנטזיות 

השדה הפנטזיוני עמוס ומלא מוקשים 

ההורים הביולוגיים נוטים . משני הצדדים

להשליך על עובדי האומנה אותן ההשלכות 

. וון של ההורים האומניםשפגשנו בכי

להורים הביולוגיים נטייה לראות שותפות 

מזימתית בין עובדי האומנה ובין האומנים 

לפעמים אנו , מהצד האחר. נגדם –

בדרך כלל מלווה בציפיות בלתי אפשריות , ס"פוגשים גם באידיאליזציה של העו

הפנטזיות ס תעשה טוב להתחיל בהכרת "העו. ואכזבות קיצוניות הצפויות מראש

קשה להיות עובדת אומנה ללא רגשות קשים כלפי . שלה כלפי ההורים הביולוגיים

הפנטזיה המסוכנת . ס לומדת לאהוב"ושפגעו בילד שהעו, שהזניחו, הורים שנכשלו

להורים הביולוגיים אין קיום : ביותר משמשת מעין פתרון מדומה לכאבים ולכעסים

הם , ההורים הביולוגיים אינם רעים או אשמים". אין עם מי לדבר --סתם "הם , ממשי

ס במצב אנושי מובן אבל "העו. )Young-Bruehl, 1996השוה ( פשוט לא קיימים

היא תתייחס אל ההורים . יעיל זה תתעלם מהם יחד עם התעלמות מרגשותיה-בלתי

והיא לא תיזום , הביולוגיים כאל מטרד במקום שותפים מרכזיים בתכנית משותפת

ליצור קשר עמה או עם הילד או עם בית האומנה  םותראה בניסיונותיהקשר עמם 

, הדרכת עמיתים, רכהי הד"ס ע"יש כאן צורך עמוק בליווי לעו. כאל מעשה מיותר

שתצליח לפתח קבלה עצמית לגבי ס "עו. למויות מזדמנותתוהשהדרכה עצמית 

לאחר . ציאותתוכל לעבד אותן ולבדוק אותן מול המ, במקום בהלהפנטזיות הללו ה

 פנטזיות פנטזיות

  תתמושלממושלמ  

  תתחוטפחוטפ  

  ההמזניחמזניח  

  תתמתעללמתעלל  

 פנטזיות פנטזיות

   מסכנים מסכנים

  סמרטוטיםסמרטוטים                  

   רשעים רשעים

  סתםסתם  
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ביולוגיים הממשיים עבודה עצמית היא תוכל גם לבדוק את הפנטזיות מול ההורים ה

 . יםפנים אל פנ

c. אינפורמציה 

יש מקום להזרים אינפורמציה לגבי הערכת , בנוסף למידע שכבר הוזכר למעלה

להורים הביולוגים צורך לשמוע במפורש כיצד  .התכנית הטיפולית ששמה אומנה

ס "רצוי שהעו. ה את התקדמותו של הילד ואת התקדמותם בתור הוריםס מעריכ"העו

. גם תסתקרן כיצד ההורים הביולוגיים מעריכים אותה ואת פעולותיה במהלך התכנית

. כולה לשמש בסיס לדיון אמיתי נוקבשקיפות הולכת וגוברת י

d. דיאלוג 

הביולוגיים ובין  גם אם נייחל לקיום של דיאלוגים בין ההורים. אותו דיון שמו דיאלוג 

ס יכולה ליצור דיאלוג בפועל רק בציר שלה עם ההורים "העו, האומנים ובין הילד

כאן המקום . שי ולסיכוילמתן כבוד לקו, להעזה, קום ליזמהכאן המ. הביולוגיים

לפחד פחות מקונפליקט ולתקשר מתוך נוכחות אנושית , להיכנס לשדה המוקשים

מוצא של האני המקצועי והאישי של -מקום לעמידת בדיאלוג המוצא מדובר. ומקצועית

ביטוי , עבודה על מוקשים כמו פנטזיות, המדובר בשיחה הכוללת קשיים. ס"העו

למען . הורות: מד על הפרקוהרי הכול ע. לשינויים ולחריקות גלגלים ולחריקת שיניים

 גם, גם כעס, ס לקחת את נפשה בכפה ולתקשר גם כאב"ההורות האמיתית על העו

המדובר . מה-מתוך אכפתיות המאפשרת לה לקחת סיכון, וגם אכזבה התקוו

מנת לאפשר מפגש -וכל זה על. בלהשתגע קצת בשדה המשגע של הורות לקויה

אם . לתוך בית יוצר אנושי –לא אלגנטית  –מפגש שיש בו הזמנה , אמיתי עמוק

לא ההורים גדול שלא האומנים ולא הילד והסיכוי , ס לא תיקח את הסיכון"עוה

אז התכנית שיכלה להיות טיפולית ולאפשר עליה  .כפפה כה מאיימת ירימו הביולוגיים

המתעדים  ")מומחים"אולי על ידי " (הערכות"במובחנות תסתפק במניפולציות וב

. אנושית וגם מקצועית –היתקעות אנושית וירידה כללית ברמת המובחנות 

סוג זה נעוצה בדרך שבה היא מתייחסת ס להעז לקיים דיאלוג מ"המוטיבציה של העו

אם תשאל עד כמה תפקודה מחובר עם המשימה . לחוויה שלה בתוך תפקידה

יש , הכפולה של צמיחה אצל הילד ועליה ברמת המובחנות של המשפחה הביולוגית

 . בילד ובהפקרת משפחתו" טיפול"סיכוי של לא תרצה להסתפק ב

 

 אינטגרציה 

אפשר לראות . יחדיו אנשים רבים תלד לאומנה חוברהפעולה החברתית של מסירת י

 בסיכון המוטלתבפעולה הזאת נקודת מפנה בקו התפתחותי מיוחד של הורות 

הסיכוי להטיב עם קו התפתחותי זה מותנה ברצינות שבה . )2002, 1996, פלשמן(
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משימה כרוכה בדבקות . כל המשתתפים לוקחים את המשימה המשותפת שלהם

ד כמה החוויה של כל בעל תפקיד בתוך תפקידו מחובר עם בבדיקה מתמדת ע

המקצוענות של . זאת בדיקה שהיא גם אישית וגם מקצועית. המשימה המשותפת

ובנכונותה לפעול הן , ס מתבטאת ביכולת שלה לבדוק את עצמה בתוך תפקידה"העו

עובדת . ים חדשיםירה של תהליכים אנושימתוך המקצוע והן מתוך עצמה לשם יצ

 ,מנה המוכנה לקחת על עצמה מפגש בתוך בית היוצר ההדדי עם הורים ביולוגייםאו

תוך תמיכה מקצועית הנחוצה לפעולות , שרק אתמול נכשלו כישלון הורי כואב ומכעיס

בכך היא מגבירה . אישית שלה-מעלה את המובחנות המקצועית, מיוחדות מסוג זה

על . להתחיל לנוע כלפי מעלהאת הסיכוי שמובחנות ההורים הביולוגיים יכולה 

המערכת המקצועית לתמוך תמיכה עקשנית במגעים המהוססים בין ההורים 

תוך צמיחות קטנות במגעים אלה מתאפשרת . הביולוגיים ובין ההורים האומנים

סגירת . השוהה באומנהצמיחה גם בתוך הקשר בין ההורים הביולוגיים ובין בנם 

רים הביולוגיים ועבר דרך הקשר בין הורים ס לבין ההו"בין העו המעגל שנפתח

חידוש קשר . במפגש מתחדש וצומח בין הורים ביולוגיים ובין בנם –אומנים וביולוגיים 

ס תדע בלבה לשם "העו, כשזה יקרה. זה מאפשר חזרה של ילד לבית שצומח עמו

. נאמנהמה היא פתחה את המעגל וליוותה אותו 
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