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ע״ש , בית ספר לעבודה סוציאלית, פרופ' נחמי באום עבודה זו נעשתה בהנחייתה של

 בר אילן  תאוניברסיטלואיס וגבי וייספלד, 

  



 

 תודות 

והאמת שהיה בו, במחקר הזה, הרבה מעבר לעבודה בואקום.  מתקיים מחקר, לעולם אינו

הכתובה פה. הוא היה כרוך בתהליך ארוך ,שנפרס על פני שנים משמעותיות בחיי ובחיי הסובבים 

אותי. הוא היה כרוך בעומס רגשי וברגעים של התרגשות, לחץ ויאוש. והוא לא יכול היה להתממש 

ו. ולכן, המחקר הזה, הוא לא רק שלי. וזו מבלי מערכת התמיכה שהקיפה אותי בכל הרגעים הלל

 הזדמנות לעצור ולהודות. על הרבה רגעים לא מובנים מאליהם. 

. לכל מרואיין ומרואיין. על כך שבחרתם לקחת חלק מרואייניםראשית, אני רוצה להודות ל

לי את נבכי חווית האובדן. חלקתם  נחשפתם בפני וסיפרתםבמחקר. על שפתחתם בפני את לבכם. 

עימי רגעים שלעיתים היתה זו עבורכם הפעם הראשונה לחלוק אותם. נתתם בי את אמונכם, 

שאשמיע את הקול שלכם מעבר למסמך זה. התחלתי במשימה הזו ואני מבטיחה להמשיך. 

הפקדתם בידי חלקים מנשמתכם ואני מתחייבת לעסוק בהם ברגישות ולדאוג לתווך אותם הלאה. 

 זכותכם. והעבודה הזו במידה רבה שייכת לכל אחד ואחד מכםהשינוי בתחום הזה מתרחש ב

השותפות בקריאת  , הקריאה, היסודיות,הצמוד ליוויעל ההנחיה, על ה לפרופ׳ נחמי באום

ההתעקשות שהעבודה הדיוק וחומרים גם כשאלו לא היו פשוטים. על תשומת הלב, התיקונים, ה

  . ולא טיפה פחות.הזו תהיה כמו שהיא צריכה להיות

הקשיבו, קראו, שמעו, והיו גם אלו שאינן מתחום הטיפול והעבודה הסוציאלית, שלחברות שלי. 

 שותפות לתכנים המורכבים האלה שחשפתי אותן אליהם.... 

חולקים אותה אתם על כל מעגליה. להורי על האמונה בי, למרות הדרך הארוכה,  למשפחה שלי.

  ו.ימובן מאילשאינו באופן מלא  עמי

רגע פנוי, ת שלי. נגה ודניאלה. שנדמה לי ששילמתן מחיר כבד על תקופות שהקדשתי כל לילדו

למילים ולמחשבות, לראיונות ולתמלול, לניתוח ולכתיבה... אתן ולעיתים גם כל רגע משפחתי 

 לדרך.אמיתיות שותפות 

זרה, אמונה המוחלטת, ההתמסרות, העאהבה, הוגבי. שבלעדיך כלום לא היה קורה. פשוט כך. ה

הקריאה, הסבלנות, הפירגון, הפרופורציות והשותפות. לא היה שום שלב במסע הזה אותו הייתי 

 יכולה לצלוח בלעדיך.  

 . גם שלכםתודה. המחקר הזה הוא 

 

 



 

  אבות ובנים

 אביתר בנאי: מילים ולחן

 

 ארצה שתלכו מפהתיכף אני 
 שאוכל כבר ליפול בשקט

 שלא תראו את הפצעים נפערים
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 תקציר

לידה שקטה היא חוויה מטלטלת בה המוות מקדים את ראשית החיים, אירוע משמח הופך לטרגי 

לידה שקטה, המוגדרת כלידת עובר ללא רוח חיים לאחר  ואושר וקבלה מתחלפים באובדן ובכאב

ה המעוררת תחושות יגון בספרות המקצועית כחוויה רגשית קש הריון, מוצגתשבועות של  20-22

בעשורים האחרונים גובר העניין המחקרי ותגובות דחק פוסט טראומטיות בקרב ההורים. 

 חוויתם של גברים לאחר לידה שקטהלעומת זאת, לידה שקטה.  לאחר בחוויית האובדן של נשים

נעדרת לרוב מהשיח המחקרי, החברתי והמקצועי ומשכך היא מותירה את הגברים בבידוד 

 ובדממה ואת חווית האובדן שלהם חסרת נוכחות. 

המחקרים המוקדמים שהתמקדו בגברים שחוו אובדן תינוק בלידה שקטה, התייחסו 

קרים אלו לא לגברים כחלק מזוג, או השוו אותם לקבוצת ביקורת של מי שילדו לידות חי. מח

בודדו את תחושות הגברים והתייחסו לגברים כחלק מיחידה זוגית אחת. בשנות השמונים, 

כשהשוו בין יגונם של גברים ליגון של בנות זוגם, נמצא שרמת היגון בקרב גברים נמוכה בהשוואה 

 לזו של נשים, אלא שהמידע על גברים אלו נותר חלקי ומצומצם. 

חוויותיהם של גברים, חושפים את המצוקה שהם חווים מחקרים שהתמקדו בלעדית ב

התמונה המתקבלת ממחקרים אלו חושפת מיד עם התרחשות האובדן וגם זמן רב לאחריו. 

מצוקות רגשיות עוצמתיות אותן חווים גברים החל מרגע ההבנה שעומדת להתרחש לידה של 

 ברים שחוו לידה שקטה נותרותינוקם המת ושנים רבות לאחר האובדן. למרות תמונה עדכנית זו ג

המחקר  ועודם "אבלים נשכחים" הן מבחינה מקצועית והן מבחינה חברתית. לאור מצב זה

הנוכחי שם לו למטרה להמשיך ולמפות את החוויות של גברים לאחר לידה שקטה, ואת 

 מוכר".  התייחסות המשפחה והחברה לאובדנם ולמצוקותיהם לאור התפיסה המכונה "יגון שאינו

המושג "יגון שאינו מוכר" מבוסס על הידיעה שכל חברה מאופיינת במקבץ של נורמות 

, על מה, מתי, איך, אמור להתאבלמי בהתמודדות עם יגון, מעין "כללי התאבלות", המגדירים 

שטבע את המושג, מפרט חמש סיבות בעטיין החברה  ((Dokaדוקה  איפה ולמשך איזה זמן.

ה באובדן ובתגובות היגון של אדם: כאשר מערכת היחסים והקשר מונעת או מצמצמת את הכרת

עם המת אינם מוכרים חברתית, כשהאובדן עצמו אינו מוכר, כאשר החברה מגדירה את האדם 

כמי שאינו מסוגל להתאבל, כאשר נסיבות המוות אינן נורמטיביות וכאשר האדם האבל, מתאבל 

 בדרכים שאינן נחשבות מקובלות. 

עד כה ניתן לזהות רמזים שונים לסיבות בגינן יגונם של גברים שחווים אובדן בידע שנצבר 

נוכח לידה שקטה אינו מוכר. אחת הסיבות בגינן יגונם של גברים שחוו לידה שקטה בישראל פחות 

שלעיתים קרובות מותו של תינוק בלידה שקטה עדיין אינו נחשב במובן נראה, קשורה לעובדה 

בשל העובדה שהקשר בין  בישראל. עובדה זו, הופכת משמעותית במיוחד המקובל ביהדות ועל כן

הלידה, ומכיוון שיש גברים  לאחרהגבר לבין התינוק שברחם זוכה להכרה של ממש רק 

 שמתאבלים בדרכים ובעיתוי שונה מהנורמה המקובלת, 

המחקר שביקש להתמקד בלעדית בחוויה של גברים שחוו אובדן של תינוק או תינוקת 

בלידה שקטה מנקודת מבטם התבסס על הפרספקטיבה הפנומנולוגית המאפשרת למפות ולהבין 

תופעות כפי שהן מובנות ומוצגות על ידי מי שחווים אותה. בכדי לאפשר מגוון רחב ומגוון ככל 

לושה ( כלל שcriterion samplingהאפשר של מרואיינים המחקר שהתבסס על דגימת קריטריון )

 . יהודים, דוברי עבריתבד: גברים אשר חוו לידה שקטה, קריטריונים בל



 ב

 

, כשבעת קיום 29-55שבין  היו בטווח גיליבמספר, מכל רחבי הארץ,  30המרואיינים, 

שנים. הראיונות ארכו בין שעה  22 -הראיון טווח הזמן שעבר מאז האובדן נע בין שלושה שבועות ל

הם איפשרו שיח חופשי ומעמיק על חווית  לשלוש שעות ולמרות שהם התבססו על מדריך ראיון

  האובדן בלידה שקטה מנקודת מבטם.

ניתוח אופקי של  ניתוח הנתונים נעשה בשלושה שלבים עיקריים כשהראשון כלל

 הראיונות כשלמים, השלב השני כלל פיתוח אשכולות לנושאים רחבים והשלב השלישי כלל

התמקדות בתיאור תמצית החוויה שאורגנה במספר תמות. איכות המחקר הובטחה באמצעות: 

 , השעיית הידע המוקדם של החוקרת(yticplpxe)שקיפות  -דווח חשוף של כל שלבי המחקר 

(bracketing) והתייחסות מתמשכת להתמקמותה האישית והמגדרית כאישה שחוקרת גברים ,

כמו כן, המחקר בכלל וניתוח הראיונות בפרט לווה בתהליך שכלל בתופעה שעודנה נחשבת נשית. 

התבוננות עצמית לבחינת העמדות והרגשות של החוקרת, ובדיאלוג מקצועי מעמיק ומתמיד עם 

 מנחת המחקר. 

אחד הממצאים הראשוניים שעלו עוד בטרם נותחו הראיונות היה המהירות שבה פנו 

ושמונה שעות מרגע שהועלתה ההזמנה לקחת חלק הגברים בבקשה להתראיין. בתוך ארבעים 

גברים בבקשה להשתתף במחקר. התגובות שהיו מרגשות  30פנו  במחקר ברשתות החברתיות,

של גברים שחוו  את חווית הבדידות המתלווה לאובדן חשפו עוד בטרם רואיינו הגברים, ומפתיעות

של הגברים להשתתף  הנהירה לידה שקטה. ניתוח הראיונות חשף שלושה מקורות שעמדו בבסיס

במחקר: רצונם להשפיע על המציאות בכל הקשור ללידה שקטה, רצונם לסייע לגברים אחרים 

שחוו או יחוו אובדן דומה, ותחושת שוליות מגדרית שאפפה אותם בכל הקשור לאובדן בנם או 

ביאו ( התייחסו הגברים לכל שלש הסיבות שה23/30בתם בלידה שקטה. במרבית הראיונות )

  אותם לפנות להשתתף במחקר

תיארו הגברים את אובדנם  במהלך הראיונות, שארכו כאמור בין שעה לשלוש שעות,

אותם ואת חייהם ללא הכר. מהחומרים הרבים שעלו  כאובדן טראומטי שטלטל את עולמם ושינה

בראיונות, התמקדתי בשלוש תמות מרכזיות, שממסגרות את חווית האובדן והיו שזורות 

פער בין חווית הכאב והאובדן של הגברים לבין חוסר ההכרה  בראיונות כולם. הראשונה חושפת

בהם ובתחושותיהם הקשות. את חוסר ההכרה הרגישו הגברים כבר עם הגיעם לבית החולים. כך, 

לצד דווח על תחושת התקשרות לתינוק שעומד להיוולד, חוו הגברים התייחסות שהמעיטה במה 

תואר  הצוות רפואי תחילה, ובהמשך גם מבני משפחה וחברים. מותו של התינוקשעובר עליהם מ

של ילד או ילדה שהפכו אותם למה שחלקם כינו ׳אבות שכולים׳. השימוש במושג  על ידם כאובדן

 טעון זה ממחיש את תחושת האובדן ומדגיש את הפער אל מול ההכרה המעטה לה זכה יגונם. 

חמלה לה זוכים אבות שכולים אחרים, מממצאי לה ומעטפת התומכת, להכרל ניגודב

המחקר עולה שגברים לאחר לידה שקטה נותרים אילמים בבדידותם, ללא תמיכה קונקרטית או 

לא זו בלבד שתשומת הלב העיקרית מופנית לבת זוגם, מצופה מהגברים למלא תפקידים  רגשית.

בת הזוג, מילוי משימות בירוקרטיות מורכבים ותובעניים הקשורים לאובדן. אלו כוללים תמיכה ב

חוסר ההכרה  שונות בבית החולים ומחוצה לו, ותווך של האובדן למעגלים הסובבים אותם.

והתפקוד המצופה מאלץ את הגברים לדחוק את יגונם וכתוצאה מכך יש שחווים אותו ביתר 

התרחשות  שאת, בשלבים מאוחרים יותר. ימים, שבועות, חודשים, ולעיתים אף שנים לאחר

  האובדן.
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תמה נוספת שעלתה ביתר שאת במרבית הראיונות, נגעה לתמיכה או להיעדר התמיכה 

שקיבלו הגברים מהוריהם. בראיונות רבים תוארו הסבים השכולים, כמקור לאכזבה צורבת 

במיוחד. רק במקרים ספורים, צוינה תמיכתם כמדויקת, מותאמת ורגישה. במקרים אחרים 

ים תחושות שבר, בדידות ואכזבה שהובילו למרחק זמני, ולעיתים אף למרחק תיארו המרואיינ

התמקדות במערכת היחסים והציפיות בין הגברים להוריהם, מעידה על הצורך  מתמשך.

הן בתקופה הסמוכה לאובדן והן בחודשים ובשנים שנקפו לו. תמיכתם באמפטיה ובהכרה ביגונם 

 מעותית במיוחד. של ההורים בבנם האבל עולה כחשובה ומש

כלל התמות שעלו במחקר הנוכחי מתנקזות לכדי הבנה כי החוויה אותה מתארים גברים 

מתעצמות על רקע היעדר  שחוו לידה שקטה מורכבת מתחושות עמוקות של אובדן כאב ויגון. אלו

 ההכרה של כלל המעגלים הסובבים אותם. 

במחקר זה, נחשפת לראשונה התמונה המורכבת של האובדן הלא מוכר אותו חווים 

גברים לאחר לידה שקטה. תמונה שעלתה באופן דומה לפני כמעט שני עשורים בהקשר של חוויתם 

של גברים לאחר הפלה. מה שמעצים את מורכבות האובדן היא התאגדותם של כל האלמנטים 

ילד במהלך ההריון, המשך בחוסר -החל בחוסר הכרה ביחסי אבהאופייניים ליגון שאינו מוכר, 

ההכרה באובדן עצמו ובמושא האובדן כישות בפני עצמה, יגונו של האב והכרה בו כמתאבל אינם 

מוכרים , דרכי הביטוי של גברים את יגונם בלתי נראות ולבסוף, העדר לגיטימציה להתאבל על 

( ייחודי זה של מאפייני היגון שאינו מוכר מותיר את  inetrlockingהאובדן באופן פומבי. תלכיד )

הגברים בודדים בכאבם וללא מרחב בו יוכלו לפרוק או לשתף בחוויתם. צירוף זה, של כל 

המרכיבים מעצים ביתר שאת את חווית האובדן ונותן אותותיו ברמה האישית, הזוגית 

להם לאחר האובדן, תשובותיהם  מתוך כך, לכשנשאלו גברים בנוגע לצרכים שהיווהמשפחתית. 

התמקדו בצורך שלהם במרחב רגשי משל עצמם. מרחב בו יהיו נראים וקיימים. מרחב שבו 

 יקשיבו להם ויעזו להתקרב. 

מעצם הוויתו היווה מרחב שיח לגברים שחוו אובדן תינוק בלידה שקטה. כמו כן, הוא  מחקר זה

ויה ולאופן בו גברים שחוו לידה שקטה חווים עשוי לסייע בעתיד בהעלאת המודעות למרכיבי החו

את אובדנם. הממצאים ממחקר זה עשויים להוביל להעלאת המודעות ולקידום מענים מכוונים 

 ומותאמים עבור גברים שחוו לידה שקטה והמעגלים המקיפים אותם. 
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בתחום התחום של הריון, לידה והורות, מהווה תחום תוסס, ופורח במדעי החברה. עיקר המחקר 

ולכלול להרחיב את המחקר  העלו את הטענה שישמספר חוקרים כש ,יהןבנשים ובחוויותמתמקד 

 ;Almeling & Waggoner, 2013; Culley et al., 2013; Greene & Biddlecom, 2000)גם גברים 

Leichtentritt & Weinberg-Kurnik, 2016; Lohan, 2015) למרות העניין הגובר בחוויותיהם של .

נקודת המבט כולל מעט על גברים בשנים האחרונות, מרבית המחקר בתחום של פוריות וילודה, 

סקירות סיסטמטיות שכללו מחקרים שונים בתחום, .(Lohan, 2015; Morison, 2013) הגברית

או התמקדו  (Obst et al., 2020)היגון של גברים לאחר אובדן פרינטלי  כללו עיסוק בתחושות

מתמקד זה המחקר  (Williams et al., 2020)ביגונם של גברים לאחר אובדן של תינוק בהפלה 

ומתמקד  פער בתחום זהבמעט את המצמצם בחוויתם של גברים לאחר אובדן בלידה שקטה, 

 . בגברים לאחר לידה שקטה באופן בלעדי

שיעורי הילודה והפריון של נשים בישראל הינו הגבוה ביותר מבין כל המדינות החברות 

 OECD- Organization for Economic Co-operationבארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי )

Development) (Sax, 2005). פרסום הלשכה לפי  .2015אלף לידות חי בשנת  170-לה מעם למע

)השנה האחרונה עבורה ישנם נתונים מלאים(  2016בישראל בשנת  אירעוהמרכזית לסטטיסטיקה 

הריונות  6.7, בשנה זו על כל אלף לידות חי בישראלכלומר . לידות חי  181,405 -לידות מת ו 1,226

(. משמעות הדבר שמדי שנה מתווספות כאלף נשים, 2019בלידת מת )למ"ס, הסתיימו בממוצע 

 . לידה שקטהומתווספים כאלף גברים למעגל ההורים שחוו 

ידה שקטה. נשים שחוו ל שלבעשורים האחרונים גובר העניין המדעי בחוויית האובדן 

תעלמות ה. (Turton et al., 2006) להתעלמותגברים זוכה לעיתים קרובות של  םלעומת זאת, חווית

קשורה ככל הנראה לארבעה רכיבים אותם מזהה באום  לידה שקטהמיגונם של גברים שחוו זו, 

מזוהה כאובדן  שלידה שקטה( בהקשר למצבים בהם מתרחשת הפלה: האחד נעוץ בעובדה 2005)

קשור ליצירת הקשר של הגבר עם התינוק שברחם, קשר שזוכה  אחרבאופן מוגבל בלבד. הרכיב ה

ם הוא להכרה מוגבלת. שני הרכיבים הנוספים קשורים לגבריות ולהשלכותיה בהתמודדות עגם 

   לידה שקטהתמקמות הגבר כתומך בעקבות בהקשור האחד  מצבי מצוקה בכלל ובזוגיות בפרט:

 . בכלל גברים אופן בו מתאבליםבוסגנון בקשור והשני 

בנוסף סקירה של הספרות העדכנית והמוקדמת מספקת מענה חלקי בלבד לשאלה מה 

עובר על גברים לאחר אובדן של תינוק בלידה שקטה. בטווח הקצר והארוך לאחר האובדן. 

שנים מהתרחשות האובדן,  5המחקרים האיכותניים בתחום כללו גברים בטווח שאינו עולה על 

סית. מריבת המחקר חשף את מצוקותיהם הרגשיות של ולרוב, כללו מדגמים מצומצמים יח

גברים אך הוא מותיר היבטים אלו עם ידע התחלתי בלבד. הם לא התמקדו בהיבט המגדרי, ולא 

כמו כן, נערכו עבודות מעטות בודדו את חווית האובדן הייחודית הזו. של אובדן בלידה שקטה. 

יזומה, או חווית האובדן של גברים לאחר בישראל, שעסקו בחוויתם של גברים לאחר לידה שקטה 

 הפלה. 

להרחיב ולהעמיק את הידע הקיים על חוויותיהם של גברים שחוו ביקש המחקר הנוכחי 

חווית האובדן והיגון של גברים לאחר אובדן תינוק בהמחקר התמקד וביתר פירוט,  לידה שקטה.

בחוויתם,  והתרבותית החברתית, היעדר ההכרה המשפחתיתבחוויותיהם על רקע בלידה שקטה, 

 אלו. ובניסיון להמשיג את הצרכים הייחודיים של גברים 



2 

 

את כלל הגברים מתיימרת לייצג כמו כן, חשוב לציין, כבר בראשית עבודה זו, כי אין היא 

שחוו אובדן תינוק בלידה שקטה. היא מייצגת את הגברים שפנו להתראיין למחקר הנוכחי ודרכם 

עוד גברים שמרגישים תחושות דומות. אך לצד זה, יש להכיר בעובדה כי ישנם גברים שאכן, חשים 

אומה אופי הטרפחות מצוקה מבנות הזוג שלהם ולא רק בשל אי ההכרה באבל שלהם, אלא בשל 

הפיסית והרגשית שחווה בת הזוג שלהם. כמו כן, ישנם גברים שאובדנם קיבל הכרה. אינני יודעת 

באיזה אחוז של גברים מדובר, אבל חשוב לציין כי בוודאי ישנם גם גברים כאלה, וייתכן כי 

 חוויתם פחות מיוצגת במחקר זה. 
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 סקירת ספרות  .2

מרחק עשרות רבות של שנים  להיות רחוקות זו מזו "שתי נקודות על רצף זמן, שהיו אמורות

ולהכיל בניהן חיים שלמים, נדחסות לנקודה אחת בזמן, המקפלת בתוכה טרגדיה קשה לאישה, 

 (.2011רביב, -)סרטללבן זוגה ולמשפחה המורחבת"

 לידה שקטה   2.1

הופך לטרגי ת החיים, אירוע משמח היא חוויה מטלטלת בה המוות מקדים את ראשילידה שקטה 

 ;Gensch & Midland, 2000; Harrigan et al., 1993) אובדן ובכאבאושר וקבלה מתחלפים בו

Knuppel & Drukker, 1986; Lawn et al., 2011; Rando, 1984) . מוצגת בספרות לידה שקטה

המקצועית כחוויה רגשית קשה, המעוררת תחושות יגון ותגובות דחק פוסט טראומטיות בקרב 

הפרעות נפשיות ב. תחושות אלו מלוות לעיתים בדיכאון, חרדה ו(Horesh et al., 2018) ההורים

 .(Kersting et al., 2007)נוספות 
מּוָתה ֵמַסב  ֵלָדִתית-לידה שקטה נכללת במה שנהוג בספרות המקצועית לכנות תְּ

(Perinatal mortality, PNM)  המורכבת משלושה סוגי אובדן: הפלה טרם הלידה, מות תינוק

מוגדרת כלידה של עובר ללא רוח חיים היא  .(1a02 yx ac., 2011) לידה שקטה -לאחר הלידה ו

על ללא סיבה, או עלולה להתרחש לידה שקטה טבעית, הריון לפחות.  שבועות של 20-22לאחר 

רקע גורמים שונים ובהם היפרדות שלייה, בעיות כרומוזומליות, הפסקת התפתחות העובר, מבנה 

לא תקין של העובר, זיהומים, מחלות סומטיות שונות של האם , וכן עקב חשיפה לסמים או 

. לידה שקטה יזומה עלולה  (Fretts et al., 1992; Incerpi et al., 1998) לאלכוהול במהלך ההריון

להתרחש בעקבות גילוי מומים קשים בעובר, או הופעת סיבוכי הריון קשים המסכנים את חיי 

 .(Bright, 1991) ומובילים להחלטה רפואית על הפסקת הריוןאו העובר האם 

 2016 העריך כי בשנת (World Health Organization WHO)ארגון הבריאות העולמי 

 World) שקטותמיליון לידות  2.7-אירעו ברחבי העולם כ)השנה האחרונה לגביה ישנם נתונים( 

Health Organization, 2016) בישראל, מתרחשות כאלף לידות שקטות בשנה )טבעיות ויזומות .

-של המאה ה(. במהלך המחצית השנייה 2019לאלף לידות )למ"ס,  6.7-כאחד( ושיעורם הוא כ

, ירד שיעור הלידות השקטות בעולם המערבי בצורה משמעותית עקב התפתחויות טכנולוגיות 20

 רפואיות בתחום המיילדות ועליה בביצוע ניתוחים קיסריים במקרים של הריון בסיכון גבוה

(1102y r vpcSy&, 2011)הלידות נצפה גידול מסוים בשיעור  21-. לעומת זאת, בתחילת המאה ה

 ,.Enders et al), ככל הנראה בשל עליה בשכיחות גורמי סיכון ובהם גיל לידה מבוגר השקטות

והריונות מרובי עוברים, שמספרם גדל בשל שימוש גובר בהפריה חוץ גופית השמנת יתר , (2016

  .(Fretts et al., 1992; Smith & Fretts, 2007)פוריות -במסגרת הטיפול באי

 כברהחל להתגבש לידות שקטות סוציאליים של -העיסוק המחקרי בהיבטים הפסיכו

. (Elia, 1959)שפעת האובדן על היולדת בהבעיקר מחקרים אלו התמקדו . בשנות החמישים

או  לידה שקטהזוג שחוו הבני את שני כבר כללו  70-וה 60-מחקרים מאוחרים יותר בשנות ה

 Bourne, 1968; James, 1968; Slatis & De Cloux, 1967; Wolff) תמותה מסב לידתית אחרת

et al., 1970) 80-חלה בשנות ה הלידות השקטות. התפתחות משמעותית בשדה המחקרי בתחום 

כאשר  ,, אז התרחב תחום המחקר גם לעיסוק בחוויות הרגשיות של ההורים האבליםהמוקדמות



4 

 

התפתחות זו חלה במקביל לדרישה  .(Myres, 1982) חוויה זופורסמו לראשונה ספרים המתארים 

הולכת וגוברת לספרי הדרכה בנושא וכחלק ממגמה כללית של חוקרים במדעי החברה לעסוק 

 . (Cohen & Wills, 1985)בתחומי הורות, הריון ולידה 

רמות הצער, החרדה והדיכאון בקרב הורים לכמת את מחקרים כמותניים בתחום ניסו 

נמוכה  לידה שקטההאבל בקרב הגברים שחוו נמצא שרמת . במחקרים אלו לידה שקטהשחוו 

 ;Dyregrov & Matthiesen, 1987; Vance et al., 1991) בהשוואה לזו של הנשים מובהקבאופן 

Vance et al., 1995; Wilson et al., 1985).  

, החלו להתפרסם גם עבודות שהתבססו הלידה השקטהבמקביל למחקר הכמותני בתחום 

קר איכותניות בהן הושם דגש בעיקר על החוויה הרגשית של הריון שלא הסתיים על שיטות מח

 & Clyman et al., 1980; Murphy, 1998; O'Leary)בלידת תינוק חי, ועל קטיעת המעבר להורות 

Thorwick, 2006; Samuelsson et al., 2001; Worth, 1997).  מחקרים אלו לא התמקדו בלידות

שקטות, אך עסקו בין השאר באובדנים פרינטלים אחרים. כמו למשל מחקר שנערך בישראל ב 

ראיונות עם נשים שחוו אובדן בעקבות הפלה, בהריון הראשון שלהן. הממצאים  19, שכלל 2009

ות לקושי ממחקר זה, מתכתבים עם הממצאים במחקר הנוכחי, מנקודת המבט הנשית: התייחס

של אנשי המקצוע להבין את המשמעות להשלכות והמשמעויות של אובדן זה, הפער בין הציפייה 

לתינוק, והכאב המתעורר עם אובדנו, והחשיבות של התמיכה מהסביבה והמשפחה אל מול הקושי 

ההורים בין מפגש התמקדו ב(. מחקרים נוספים Gerber-Epstein et al., 2008לקבל אותה )

 ,Ellis et al., 2016; Kelley & Trinidad)צוות הרפואי בין הלאחר אובדן בלידה שקטה ל האבלים

 & Golan)שבו מבנות ומעבדות נשים את חווית אובדנן ופן או מחקרים שעסקו בא, (2012

Leichtentritt, 2016) . 

 נשים לאחר לידה שקטה   2.2

 ;Barr, 2004)אינטנסיבי לנשים ווית ההריון והלידה קשורה באופן טבעי ולאור העובדה שח

Cacciatore, 2013),  מתמקד בחווייתן. המחקר הראשוני טשטש אמנם  זהמרבית המחקר בתחום

אך בחלוף השנים, ההיבטים  (Elia, 1959)בעקבות לידה שקטה הרגשית חוויה לחלוטין את ה

הרגשיים המתלווים לאובדן זה זכו להתייחסות מחקרית מקיפה. המחקרים הראו כי ההשפעות 

, רגשיות, קוגניטיביות, ים הן בעלות ביטוי רחב הכולל השפעות פיזיולוגיותשל לידה שקטה על נש

  .(Barr & Cacciatore, 2008; Engelhard et al., 2006; Frøen et al., 2011)  חברתיות ורוחניות

מתוארת על ידי נשים כמלווה בתחושות רגשיות בלתי נסבלות,  , בלידה שקטה,הלידה

ילים לצד לידות של תינוקות חיים. עוד מתארות נשים, כי גלידה ר מתקיימת בחדרישלרוב היא כ

מעוררים הימים בבית החולים, ולאחר מכן השיבה הביתה לחדר ילדים ריק, עם חזה גדוש בחלב, 

שחוות נשים אחרי . הקשיים הפיזיים (Cacciatore, 2013)אובדן תחושות קשות של עצב, יגון ו

ממנים סומאטיים, הפרעות שינה, התנהגות אובססיבית קומפולסיבית ס כולליםלידה שקטה 

בקשיי התארגנות, לידי ביטוי באים . הקשיים החברתיים (Lawn et al., 2011)ופגיעה בדימוי הגוף 

ואילו הקשיים הרגשיים,  ,(Michon et al., 2003)בידוד חברתי משאלה לוב ורתקשיים בתקש

תחושות פחד, הלם, אדישות, מצב נפשי  לרוב מתעוררותבטווח המיידי, . משתנים לאורך הזמן

 & Boyle et al., 1996; Cacciatore) ירוד, מחשבות אובדניות, מתח, כעס ופגיעה בתשוקה

Bushfield, 2007; De-Frain et al., 1991; Laakso & Paunonen Ilmonen, 2002; Ney et al., 

1994; Schwab, 1996; Toedter et al., 2001)  ורצון לברוח(Trulsson & Rådestad, 2004) בטווח .
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תחושות דיכאון וחרדה, באות לידי ביטוי ב לידה שקטההארוך ההשפעות הרגשיות על נשים לאחר 

ואף  ,(Boyle et al., 1996; Vance et al., 1995)חודשים לאחר האובדן  30שיכולות להימשך עד 

לעיתים מדווחות נשים על תחושות כעס, המלוות במחשבות פסיביות ואקטיביות יותר מכך. 

תחושות שעלולות להימשך אפילו , (Cacciatore, 2010)לפגיעה עצמית גם שנים לאחר האובדן 

 ,.Radestad et al)שלוש שנים לאחר האובדן, )פי שתיים בהשוואה לנשים לאחר לידת תינוק חי( 

לאורך שנים יימשכו  התפתח סימפטומים פוסט טראומטיים, שלעיתים ל יםעלול ,. בנוסף(1996

(Barr & Cacciatore, 2008; Cacciatore, DeFrain, et al., 2008; Condon, 1986; De-Frain et 

al., 1991; Hughes et al., 2001; Vance et al., 2002)  מחקר שנעשה לאחרונה בישראל, הראה כי

בעקבות אובדן תינוק בלידה שקטה  אחוז גבוה של נשים, סובלות מהפרעת דחק פוסט טראומטית

(Horesh et al., 2018).  

ם מפוענחים והנסיבות אינן בהירות, בית מקרי הלידות השקטות אינמרהעובדה ש

אחר תשובות לצד מוסיפה תחושת מתח בקרב ההורים ומותירה את בני הזוג בתחושת חיפוש 

עם בן זוגן,  ,חולקות, אם בכללהן אותן רגשות לרוב נחלתן של נשים, שהן רגשות אשמה ובושה 

 . (Barr & Cacciatore, 2008; De-Frain et al., 1991; Frøen et al., 2011)של התינוק המת  יובא

 מהו אם כך הידע הקיים על גברים לאחר לידה שקטה?

 ראשית המחקר על גברים ולידה שקטה   2.3

לידה שקטה, השוו בין מי שחוו ו התייחסו אליהם כחלק מזוגהמחקרים הראשונים שכללו גברים, 

רמות הצער, החרדה והדיכאון בקרב הורים שחוו ו זיהו כי לשחוו לידת חי. מחקרים אבין מי ו

 & Menke)לידה שקטה גבוהות יותר בהשוואה לקבוצות הביקורת, שכללו הורים שילדו לידת חי 

McClead, 1989; Vance et al., 1995).  בודדו את גברים, אך לא אמנם מחקרים אלו כללו

בהמשך מחקרים שהתמקדו בלידה גם תחושותיהם של הגברים לעומת תחושותיהן של הנשים. 

בשלבים שונים של התייחסו להורים כיחידה אחת רובם  .שקטה, לא הפרידו בין בני הזוג

 , התייחסות צוות בית החולים(Pullen et al., 2012) ההודעה על מות העובר רגע; ההתמודדות

, ההתמודדות עם הפרידה מהעובר (Downe et al., 2013; Kelley & Trinidad, 2012) להורים

(Sun et al., 2014) האובדן  חוויה של מתן העזרה בקרב בני זוג לאחרה(Säflund et al., 2004) , או

 . (Avelin et al., 2011)הדאגה לילדים החיים 

התייחס לגברים בעקבות לידה שקטה  כלל את שני בני הזוגש סוג נוסף של מחקר

 ;Clyman et al., 1980; Davis et al., 1988) האובדןבהשוואה לבנות זוגם, בהתמודדות עם 

Dyregrov & Matthiesen, 1987; Kelley & Trinidad, 2012; Kennell et al., 1970; Rando, 

1985; Stinson et al., 1992; Vance et al., 1994; Vance et al., 1995; Wilson et al., 1985) . 

 

הספרות המחקרית והקלינית מתייחסת בהרחבה להבדלים בין תגובותיהם של גברים ובין 

תגובותיהן של נשים לאחר לידה שקטה. מחקרים אלו מלמדים כי תגובותיהם של גברים לאחר 

אובדן בן משפחה שונות מתגובותיהן של נשים בעיתוי, במשך ובאופן תהליך האבל וביטויו 

(Cacciatore, 2010). בהשוואה לזו של נמוכה  שרמת היגון בקרב הגברים נמצאאלו  מחקריםב

 Dyregrov & Matthiesen, 1987; Vance et al., 1991; Vance et al., 1995; Wilson et)הנשים 

al., 1985). של מגדר על התמודדות עם אובדן הריון נמצא כי  ההשפעהכן, במחקר שבדק את  כמו

 האימהות, קושי לתפקד ויגון פעיל, יאושאף כי שני בני הזוג חווים רמות גבוהות של תחושות  על
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 הסמוכיםשמונה שבועות -חוות את המדדים הללו שנבדקו, באמות גבוהות במיוחד בשישה

 זוגות 17 בקרב אנגליה בדרום שנערך מחקר, עיתוי של בהקשר. (Goldbach et al., 1991) לאובדן

כי חצי שנה לאחר האובדן )נקודת הזמן  מצא האובדן לאחר זמן נקודות בשלוש שקטה לידה שחוו

הרחוקה ביותר שנבדקה( מרגישים שני בני הזוג פנויים יותר לעסוק בצערם, לאחר השלמת 

 מחקר. (Cooper, 1980)הפרוצדורות השונות והתמודדות עם תגובותיהם של הסובבים אותם 

אובדן הריון נמצא  לאחר ונשים גברים 52 בקרב התמודדות באסטרטגיות מגדריים הבדלים שבחן

 יותר תדיר באופן נוטות נשים, מהמצב ולהתעלם חברתית מתמיכה להימנע נוטים גברים בעודכי 

אלו,  מחקרים. (McGreal, et al., 1997) הרגשיתאחר תמיכה רוחנית ולהקל על מצוקתן  לתור

זהים. למרות זאת, היו מעט  מדידהשעסקו בהשוואה בין גברים ונשים, בחנו אותם בסולמות 

 מחקרים שעסקו בהשוואה מגדרית ומצאו ממצאים שונים. 

מצאו  (The perinatal grief scaleלידתי" ) ֵמַסבהשכול ה"סולם  ב עשו שימושחוקרים ש

תגובת אבל כרונית. ההסבר שניתן לממצא זה היה כי גברים נמצאים בסיכון מוגבר לפתח 

 ,Lasker & Toedter)לפחות תמיכה והבנה זוכים  לידה שקטהשבהשוואה לנשים, גברים לאחר 

1991; Toedter et al., 1988).  אלו שחוו אובדן תינוק  הבחינו ביןמחקרים שכללו רק גברים, לא

 ;Hughes & Page-Lieberman, 1989) לידתי ֵמַסבגברים שחוו אובדן הריון ובין בלידה שקטה, 

McCreight, 2004; Vance et al., 1991) . 

לסיכום, הסתכלות כוללת על המחקרים מגלה שחוויתם של גברים לאחר לידה שקטה 

מעורבותם ושותפותם בהם ידועה באופן חלקי בלבד, חסר זה בולט במיוחד בעשורים האחרונים 

במחקרים שהתמקדו בגברים, ניתן היה של גברים בהריון, ובהורות הצפויה הפכה נחלת רבים. 

 להבין באופן מעמיק יותר את חוויתם לאחר לידה שקטה. 

 גברים לאחר לידה שקטה    2.4

מחקרים שהתמקדו בחוויותיהם של גברים לאחר לידה שקטה חושפים את המצוקה שהם חווים 

התבסס על של סמואלסון ועמיתיו ש מחקרםבוגם זמן רב לאחר מכן.  אובדןהתרחשות ה מיד עם

שציפו לו מת, כי הילד הגברים גברים שחוו לידה שקטה מתואר הרגע בו הבינו  11ראיונות עם 

מתיאוריהם עולה שרגע זה מלווה בתחושות של הלם, שיתוק ורצון כרגע "בלתי אפשרי" להכלה. 

הימים שלאחר עולה כי  (Sakai, 1998)ממחקר שערך סקאי . (Samuelsson et al., 2001) עז לברוח

תיאר ש, או כפי גדולה בחוויה של חוסר התמצאות רגשית ועצבותאופיינים , מהלידה השקטה

"...תחושות עזות של חוסר אמונה, בלבול, אבל וכאב ליוו אותי  במחקר אחר זאת אחד הגברים

 . (Scott, 2011)בימים בהם נולדה, ללא רוח חיים, בתי השנייה דניאל"

הסמוכים ללידה השקטה, שהימים והשבועות מראה  של סמואלסון ועמיתיהמחקרם 

בתחושות של חוסר אמונה, חוסר משמעות, ריקנות רגשית, שקט ותסכול מלווים בקרב גברים 

נטייה להתעוררות . בתקופה זו קיימת (Samuelsson et al., 2001)שנעשה  נוכח חוסר הצדק

בין השאר, בעובדה שהאישה היא זו שנשאה את העובר ברחמה וחוותה  םרגשות אשמה, שמקור

גם במחקרם של דה פריין ועמיתיו נמצאה תמונה . (Samuelsson et al., 2001) את הלידה הקשה

 8שכלל ראיונות עם מחקר אחר . (De Frain et al., 1991) בנוגע לרגשות האשם המתעוררים דומה

הזדמנות תחושות אכזבה על שלא ניתנה להם ה גבריםה, חוו שלצד רגשות האשם המגלגברים, 

 . (Worth, 1997)להגן על ילדם במהלך ההיריון ולטפח אותו לאחריו 
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מעוררת תחושות מצוקה בקרב גברים גם זמן רב לאחר  לידה שקטהמחקרים מגלים ש

 38 שהתמקד בחוויתם של גברים בהריון העוקב ללידה שקטה, וערך השוואה בין מחקרהאובדן. 

מקבוצת המחקר גברים זוגות שלא חוו לידה שקטה, מצא ש 38אל מול  שחוו אובדן זה,זוגות 

שקטה, ועל ההריון העוקב ללידה בהתמודדות עם ה על סימפטומים פוסט טראומטיים דיווחו

 .(Turton et al., 2006) שציפותנהל באופן אחר ממה הכאשר ההריון העוקב התעוררה שחרדה 

 לידה שקטהשחוו גברים  14, עלו במחקר שכלל יגון מתמשך ואבל כרוני תחושות של

(McCreight, 2004) .של גברים תחושות בדידות הנובעות מהקושי , תוארו יםאחר יםבמחקר

-Cacciatore & Flint, 2012; Turton et al., 2006; Weaver)לשתף בצערם ולבקש עזרה 

Hightower, 2012) .ועושים מאמץ להיות  להתאבל לבד ובחשאיוטים גברים נמצאו כמי שנ

 . (Gray, 2001)מהר ככל הניתן לשוב לשגרה ולנסות עסוקים, 

בגברים לאחר לידה שקטה אך ורק התמונה המתקבלת ממעט המחקרים שהתמקדו 

מציגה מצוקות רגשיות עוצמתיות החל מרגע ההבנה שעומדת להתרחש לידה של תינוק מת ושנים 

רבות לאחר מכן. תמונה עדכנית זו לא שינתה את ההתייחסות שהיתה מקובלת עד תחילת שנות 

. נוכח הידע המוגבל (Kellner & Lake, 1986)התשעים שתיארה את הגברים כ"אבלים נשכחים" 

וההבנה שבמידה רבה ההכרה באובדנם מוגבל, מטרת  לידה שקטהעל חוויותיהם של גברים לאחר 

לאורה של התפיסה  לידה שקטהלבחון את חוויותיהם של גברים לאחר  היתההמחקר הנוכחי 

תפיסה זו  .((Doka, 1989; 2002 (Disenfranchised griefמוכר" ) שאינושבבסיס המושג "יגון 

נראתה כמתאימה ביותר להוות נקודת מבט אפשרית להבנה המעמיקה של חוויתם של גברים 

שקטה אלו. בשונה מנשים לאחר לידה שקטה, שגם יגונן אינו מוכר, יגונם של גברים לאחר לידה 

עלול להיות מועצם בשל ממדים נוספים הקשורים למגדר, תפיסה חברתית של גברים ולידה, 

והתפקידים השונים שממלאים גברים לאחריה. אם בשל בחירתם בהם, ואם בשל ציפיות הסביבה 

 מהם.  

 אובדן ואבל שאינם זוכים להכרה   2.5

, הוא יגון (Doka, 1989)כפי שהוגדר על ידי דוקה Disenfranchised Grief) ) מוכר שאינויגון 

שאנשים חווים כאשר הם נתקלים באובדן שאינו מוכר באופן גלוי, שלא ניתן להתאבל עליו 

מוכר" מכיר בכך שחברה  שאינוהמושג "יגון בפומבי, או שאינו זוכה לתמיכה חברתית בשל כך. 

, על מה, מתי, מי אמור להתאבלמגדירים "כללי התאבלות", המעין מקבץ של נורמות, מאופיינת ב

חמש סיבות בעטיין החברה מונעת מפרט  ((Doka, 1989; 2002דוקה  למשך איזה זמן.איך, איפה ו

. מערכת היחסים והקשר 1בתוכה:  אדםאו מצמצמת את הכרתה באבדן או בתגובות היגון של 

יש קושי להכיר בכך שהאדם  ,ינו קרוב משפחהמושא האובדן אכאשר למשל  –אינם מוכרים 

. 3חברה אינה מחשיבה למשמעותי, מדובר באובדן שהכאשר  –בדן אינו מוכר ו. הא2חווה אבדן, 

הכרה הכאשר החברה מגדירה את האדם כמי שאינו מסוגל להתאבל ולכן  -המתאבל אינו מוכר 

 בה האדם מתאבל . הדרך5, אינן מוכרות . נסיבות המוות4, מוגבלת ביגונו ובצורך שלו להתאבל

  כאשר האדם מתאבל בדרכים שונות מהמקובל.מתרחש  – אינה מוכרת

נשען, בין השאר, על  לידה שקטהב לאחר אובדן תינוקם של גברים תבחוויימחקר זה שמתמקד 

כאשר בהתאם לקריטריונים  (Doka, 1989)מסגרת התיאורטית כפי שהוצגה על ידי דוקה ה

 עם התינוק המתמערכת היחסים של האב מהווה אובדן שאינו מוכר,  הלידה השקטהשהציג, 
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לעיתים מובילים אלו . כל אינן מוכרות, ודרכי ההתמודדות של גברים עם אובדן, תמוכר האינ

 מסביבתם. להכרה  יםלמצב שבו הם אינם זוכקרובות 

 כאובדן שאינו מוכר  לידה שקטה  2.6

, הגיב רופא בהפתעה לאם שסיפרה כי היא בלידה שקטהבאחד המאמרים המוקדמים שעסקו 

 ,Giles)עצובה ונסערת לאחר מות תינוקה, בדומה לתחושות שחוותה לאחר שאיבדה את אמה 

בתי החולים מדיניות שהיתה נהוגה ב, התבטאה ב70גישה זו שהייתה שכיחה בשנות ה . (1970

בעוד כך, על ידי הימנעות מכל מגע עם התינוק. האבל מפני היגון, וזאת לפיה יש לגונן על ההורה 

 ,.Samuelsson et al)הנשים טושטשו, הגברים לא הורשו להיות נוכחים כלל במעמד הלידה 

ללידה חל אמנם שינוי בהתייחסות החברתית והמקצועית שנים שחלפו מאז, הבחמישים . (2001

מותו של תינוק שמעולם לא היה חי, נחשב ל"לא לעיתים קרובות, עם זאת, ושקטה, 

 ,Non-person" "    (De Frainתינוק טרם לידתו, נחשב ל"לא אדם" , כפי ש "Non-event"אירוע"

1986; R ̊adestad et al., 1996; Vaisanen, 1998) . (. 1)ראה תרשים 

 

 

 "לא אירוע" כ : לידת מת1תרשים 

 

הקישור בין אבל שאינו מוכר, ובין לידה שקטה, החל בשנות התשעים המוקדמות 

(Speckhard & Rue, 1993) רבים אחרים מחקרים כמו  ,אלא שמחקר זה(Boyle et al., 1996; 

Dyregrov, 2004; Dyregrov & Matthiesen, 1991; Hughes & Page-Lieberman, 1989; Lang 

& Gottlieb, 1993; Menke & McClead, 1989; Najman et al., 1993; Rajan, 1994; Rubin & 

Malkinson, 2001)  אלא כלל אובדנים פרינטליים כמקשה  בלידה שקטהלא התמקד בלעדית

לא בודדו את האובדן , לרוב ים אלהגם המחקרים שהתמקדו בחוויותיהם של גברים במצבאחת. 

לידה לאחר  יםהגבר ים. העדר הכרה באובדן שחוו(McCreight, 2004) של תינוק בלידה שקטה

  גם לחוסר ההכרה בהם כאבות. כאמור קשורה  שקטה

  אי הכרה חברתית בקשר שבין הגבר לתינוק שברחם  2.6.1

הוא המאבק בהכרה של הסביבה,  לידה שקטההמרכזיים שחווים גברים לאחר  אחד הדברים

נהוג להניח כי מאחר שגברים אינם מעורבים פיסית במהלך במציאות ממנה נעדר תינוקם החי. 

ההיריון, התקשרותם עם התינוק מתרחשת רק לאחר הלידה. אולם, עם התקדמות הטכנולוגיה 
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התפתחה ההבנה כי התקשרות האב לתינוק, מתרחשת , כךועדויות של אבות בנוגע להרפואית, 

 ;Kohn et al., 2013; McCreight, 2004; Puddifoot & Johnson, 1997)ההריון מהלך כבר ב

Thomas & Striegel, 1995)  בדיקות האולטרסאונד ב עודונרקמת(McCreight, 2004).  ,גברים כך

ומספרים כיצד פיתחו במהלכו ריטואלים  רות שלהם לתקופת ההריון,מייחסים את ראשית ההו

 ,Bonnette & Broom, 2012; Johnson & Puddifoot) של תקשורת עם העובר שכללו מגע ומשחק

1996).  

קשיים המתעוררים בקרב זוגות בהתמודדותם עם במחקר שעסק בסימפטומים 

מסייעת להם , בבדיקות האולטרסאונדנוכחותם של גברים הריון, נמצא כי שמתעוררים במהלך ה

 .(Holditch‐Davis et al., 1994)של "ידיעת" התינוק ן במוב ם,ות זוגנעמדה דומה לבלהתמקם ב

הלך ההיריון מייחסות זהות במהמתרחשות בין האב לתינוק, עוד אינטראקציות ראשוניות 

  .(Draper, 2002) "הלידה החברתית מקדימה את הלידה הביולוגית"כש חברתית לעובר ולאביו

המתוארות על ידי גברים שחוו אובדן תחושות האבהות המתפתחות לאורך ההריון, 

-תינוק בלידה שקטה. הם מתארים תחושות אלו, לצד בלבול ותסכול, הנובעים בין היתר מאי

 ,O'Oeill) תינוקם החיתחושת ההורות שמקננת בהם ובין המציאות ממנה נעדר ההלימה בין 

גם באב כרוכה  זוהכרה המתהווה.  . היעדר התינוק מקשה על ההכרה החברתית באבהות(1998

והמשך , (Attig, 1996) וזוגת הכרה של בבהחל אליהם הוא משתייך. במעגלים שונים גם ועצמו, 

כך מסבירים סביבה החברתית שבה הוא חי. הוצוות הרפואי, משפחה הקרובה, הבהכרה של ה

"מדובר  ;את החוויה של גברים לאחר לידה שקטה, (Bonnette & Broom, 2012) בונט וברום

אזור דמדומים שחשוב להבהיר  ואדם, אב ובן זוג, חיים ומתים. ֻעַברבאזור דמדומים, בו נעים בין 

  . (Bonnette & Broom, 2012) בו את יחסי הגומלין בין גבריות, שכול ואבהות"

הפער בין תחושות האבהות הנרקמות, לבין חוסר היכולת להפגין אותן באופן פומבי, החל 

חלה האלפיים. בשנים אלו בתחילת שנות הללידה שקטה שינוי בהתייחסות עם הלהצטמצם 

דה מהתינוק המת, משמעותיים עבור נשים הפרירגעי ה, כמו גם הבנה שרגעי הליד להתפתח

שהות ממושכת עם התינוק ות המעודדות גיש את מקומן החלו לתפוסעקב כך גברים כאחד. ו

אפשרו איסוף מזכרות כמו תמונות, שיער, או טביעות אצבע שימגע ופרידה ממנו וכללו שהמת, 

. שינוי זה היווה הזדמנות (Godel, 2007; Keane, 2009)לתינוק המת ומתמשך קיום ממשי 

תחושת החסר, הנובעת בעיקר נוכח , וזאת ממנו היפרדהרגיש את התינוק ולעבור גברים לממשית 

 . (Radestad et al., 1996) מכך שלא חוו את התינוק באופן מוחשי עד הלידה

ובדן של תינוק בלידה זהות האבהית של גברים שחוו אמרבית החלקים המרכיבים את ה

. קושי זה נובע בין השאר מחוסר לקרוא לעצמם "אבות"עד כדי קושי ביכולת ם נראים, שקטה אינ

מחד הם תופסים התינוק במציאות הממשית. ההלימה בין תחושת ההורות הסוביקטיבית להיעדר 

 ,McCreight)מסמנים אותו כישות נפרדת ובכך הם את עצמם אבות, קוראים לתינוק המת בשם 

וסביבתם אינה מכירה במעבר שלהם  (O'Oeill, 1998)מאידך, אין להם ילד חי להוכיח זאת  (2004

י עלרגעים בהם הסביבה מכירה בכך, הם בלאור הקושי שלהם להכיר בעצמם כאבות, הלאבהות. 

, דיווח אב על חוויתו (Abbey et al., 2010)כך למשל במחקרה הקליני של אבי ועמיתיה ערך עצום. 

"זו היתה הפעם הראשונה שמישהו פנה אלי וקרא לי בבית החולים לאחר הלידה השקטה ואמר 

 ".אבא, תהיתי באותו רגע, אם תהיה זו גם הפעם האחרונה

שבו גברים  לאופןגם ה שקטה, קשורה בין השאר, הכרה באובדנו של הגבר לאחר לידההעדר 

 . , ולאופן שבו הם מתמקמים אל מול האובדןמתאבלים
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 המתאבל שאינו מוכר  2.6.2

הספרות המחקרית חלק מהקושי להכיר ביגונם של גברים קשור לאופן שבו יגונם בא לידי ביטוי. 

לאלה של נשים אובדן בהשוואה בהרחבה להבדלים בתגובותיהם של גברים לוהקלינית מתייחסת 

(Attig, 1996; De-Frain et al., 1991; Filak & Abel, 2004; Kersting & Wagner, 2012). 

פחה, שונות מתגובותיהן של ו מלמדים כי תגובותיהם של גברים בעקבות אובדן בן משמחקרים אל

ביטויי יגון  (.2005וביטויו )באום, ניכרים בעיתוי, במשך ובאופן תהליך האבל אלה הבדלים נשים. 

הנחשבים נשיים, נמצאו מקובלים ומוכרים יותר על ידי החברה, לאור זאת, ביטויי יגון אחרים, 

נוטות לבטא את יגונן סמוך למועד האובדן, בעוד נשים, כך נמצא, . מוכרים ונראים תיהיו פחו

 Baarsen & Broese van Groenou, 2001; Stroebe)יותר גברים נוטים לבטא את יגונם מאוחר 

et al., 2001).  חווית האבל של לעיתים קרובות, אחר, הגורס כי ממצא זה, מתכתב עם ממצא

י יגון ביטוי. (Janssen et al., 1997) חוויםהם כך גם ביטויי היגון שבהתאמה, גברים מושהית, ו

בלתי נראה לאת יגונם שהופכת לרוב בנטייה חזקה לתגובה קוגנטיבית או מעשית,  ניםמאופיי אלו

כאשר יגונו ,  (Zinner, 2000)כפי שאומר זינר הם עצמם לפחות נראים.  הוופכיםוכך, בהתאמה, 

 של אדם פחות נראה, הוא פחות קיים.

את יגונם של גברים שחוו  ,(Thompson, 1997)ון במאמרו על היגון הגברי, תיאר תומפס

 ,לידה שקטה. לדבריו, גברים חווים אבל משולל זכויות פעמיים. פעם אחת, בשל אופי האובדן

ית. היעדר ההכרה הקשור לביטויי היגון שאינם מתיישבים עם הציפייה החברתופעם נוספת בשל 

הבנה כי מגדר מהווה גורם מהותי מתפתחת הישנן תמורות בתחום זה, ובעשורים האחרונים, 

ניסו להימנע מחלוקה בשנים האחרונות מחקרים שנעשו בתחום . יגוןהביטויי דרך באופי וב

להתבונן על ההתמודדות עם הם ניסו מגבילה זו ובחנו סגנונות התמודדות על פי משתנים אחרים. 

מד חיצוני הכולל רגשות, אמונות וקוגניציה וממד פנימי ממדים. מיך, המתרחש בשני כתהל יגון

 & Versalle)המתייחס לתפקידים והתנהגויות, בהקשר של משפחה, עבודה, חברים ופעילויות 

McDowell, 2005) בנוסף, הציעו מרטין ודוקה .(Martin & Doka, 1996)  להתבונן על ביטויי ,

טיבי", המאופיין באמוציונאליות, האובדן כרצף, אשר בקצהו האחד מצוי הסגנון ה"אינטואי

תחושות סובייקטיביות וחקירה רגשית אישית ובקצהו השני הסגנון ה"אינסטרומנטלי", 

ועדיין, למרות המאופיין בקוגניטיביות רבה, תוך התמקדות בעשייה ושהות רגשית מועטה. 

סגנון האבל האינטואיטיבי משויך להימנע מהחלוקה המגדרית המגבילה שהוצגה לעיל,  ןהניסיו

לנשים בהשוואה לסגנון האבל האינסטרומנטלי אשר נוטה להיות משויך יותר לגברים  לרוב

(O'Leary & Thorwick, 2006; Versalle & McDowell, 2005).  למרות הניסיון שלא לחבר בין

סגנון האבל למגדר, ולאפשר תנועה שאינה מקוטלגת מגדרית, התבוננות במאפייני התגובות 

 מלמדת על היותן מקור פוטנציאלי לאי הכרה ביגונם.  לידה שקטההרגשיות של גברים שחוו 

לוקח על  ואהים השונים שקשור גם לתפקיד לידה שקטהרה באובדנו של הגבר לאחר העדר הכ

מתנקז לגברים במצבי מצוקה בכלל, ובעת אובדן זה . תפקיד התומך עצמו, ובעיקרם, תפקיד

  בלידה שקטה בפרט.

 תפקידו של הגבר כתומך   2.7

תקופת ללידת תינוק מת מתרחשת במרחב הזוגי. מרחב זה כולל אישה, שנשאה ברחמה תינוק 

ללא רוח חיים, וגבר, שלא נשא את העובר ברחמו ולא חווה  אותוזמן משמעותית ובסופה ילדה 
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. למרות ששוני זה מזמן התמודדות עם אובדן (Cacciatore et al., 2013) בגופו את ההיריון והלידה

את הגבר קודם ם קרובות עיתיל מציבזוגי, ואובדן אישי של כל אחד מבני הזוג, הפער המתואר, 

. (Cook, 1988; O'Oeill, 1998) התמקמות דומהל ממנוגם הסביבה מצפה לכל בתפקיד התומך. 

לידתית מראים שמרבית הגברים מתמקדים לאחר -מחקרים שבדקו גברים לאחר תמותה מסב

לידת התינוק המת בבישול, קניית מתנות לבת הזוג ולמשפחה, דאגה לילדים, אם ישנם, סידורים 

 בוחריםבעבודה, ו מתמקדיםשונים סביב האובדן, עיסוק בסידורי הקבורה וכיוצ"ב. אחרים, 

ממצאי מחקרים חוזרים ומראים שרבים מהגברים  .(Zeanah, 1989) עבוד שעות מרובותל

הרצון לבטא את תחושות היגון והכאב לבין מתארים מתח בין  לידה שקטהשרואיינו לאחר 

 ,Clyman et al., 1980; McCreight, 2004; Miron & Chapman) הציפיה מהם לגונן על בת זוגם

1993; Murphy, 1998; O'Leary & Thorwick, 2006; Puddifoot & Johnson, 1997; 

Samuelsson et al., 2001) הדגישו לידה שקטהגברים שחוו  11. במחקר פנומנולוגי שנערך בקרב ,

להביע והלגיטימציה המרואיינים את חשיבות השילוב בין היכולת לגונן על בת זוגם, לצד היכולת 

העמדה התומכת הנלקחת לעיתים קרובות על ידי . (Samuelsson et al., 2001)את יגונם בדרכם 

שות מגוונות. יש מי שחשים כי התמקדות בתמיכה, מובילה אותם תחובקרבם גברים, מעוררת ה

 ;Johnson et al., 2007; O'Leary & Thorwick, 2006)להפנים את תחושות הצער שחווים 

Puddifoot & Johnson, 1997; Samuelsson et al., 2001) ,אותה כדרך  יםצאולעומת מי שמ

 ;De Frain et al., 1991; Dyregrov & Matthiesen, 1987)להתמודד עם הרגשות המתעוררים 

McCreight, 2004; O'Leary & Thorwick, 2006).  יש והתמיכה בבת הזוג, מאפשרת לגברים

 Miron & Chapman, 1993; Samuelsson et)לחוש תחושת משמעות בהינתן להם תפקיד מוגדר 

al., 2001) זאת כחוסר אונים מתמשך  יםויש שמתאר(Montigny et al., 1999; Stinson et al., 

1992; Worth, 1997),  ומרגישים חסרי כוחות לתמוך ולהגן על האהובים שלהם(Samuelsson et 

al., 2001).  לקיחת התפקידים ומילויים באופן אינטנסיבי כל כך, מתפרשים על ידי הסביבה

השילוב של  הקרובה ובכללה בני משפחה וחברים כמי שמושפעים מהאירוע במידה מוגבלת.

תפקידים אלו עם ביטויי היגון המאפיינים גברים, מותיר אותם עם הכרה מוגבלת מאד של 

 הסביבה ביגונם.

 ההשלכות הרגשיות של חוסר הכרה באובדן   2.8

כאמור, מחקרים מראים שלהעדר הכרה באובדן ולהתעלמות מיגונם ומצרכיהם הרגשיים של 

נפשיות מתמשכות ובכללן סימפטומים פוסט -השלכות רגשיות לידה שקטה ישנןגברים שחוו 

. על מנת לסייע (McCreight, 2004)יגון מתמשך ואבל כרוני  ,(Turton et al., 2006)טראומטיים 

 ,.Lasker & Toedter, 1991; Toedter et al) לסקר וטואדטרבזיהוי מוקדם של תגובות אלו הציעו 

במחקרים שעשו (. perinatal grief scaleשכול מסב לידתי" )לעשות שימוש ב "סולם  (2001

נמצאים בסיכון מוגבר לפתח אבל כרוני,  לידה שקטהשימוש בסולם זה, נמצא כי גברים שחוו 

 הכאשר, הסיבות לכך והדרכים למנוע, או לצמצם את הסיכון המתואר טרם נחקרו בצורה מעמיק

(Bonnette & Broom, 2012) . ישנן  לידה שקטהלהכרה המוגבלת באובדנם של הגברים בעקבות

לידת תינוק מת הינה חוויה אלא גם נוכח היותם חלק מזוג. בממד האישי השלכות לא רק 

המטלטלת את מערכת היחסים הזוגית, ומזמנת לבני הזוג אתגרים מרובים, בשל היותה אובדן 

 ה על רקע הטאבו החברתי שנגזר עליהםיקשתלצד בושה, אשמה ותחושות הרסני, המלווה לרוב ב

(Kelley & Trinidad, 2012).  בני הזוג זוגיים מרובים. בבסיס טאבו חברתי זה, נעוצים מחירים
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על ידי התחושות הכואבות ולים למצוא עצמם מבודדים חברתית, שסועים עלשאך חוו אובדן זה, 

ההכרה של הסביבה  חוסר (Cacciatore, 2013)המתעוררות מהאובדן ומשוללים תמיכה חברתית 

 . (Malacrida, 1998)להוביל להכחשה של בני הזוג את יגונם בינם לבין עצמם באובדן, עלולה 

בנוסף, מלבד תמיכה והכרה חברתית, נעדרת לעיתים במקרים אלו, גם תמיכה בין בני 

הזוג. התמיכה המוגבלת לבן/בת הזוג טמונה בין השאר בתחושה כי האובדן וההתמודדות עמו, 

ההשלכות הפיסיות עימן מתמודד כל אחד מבני הזוג, שונות מאד, בחינה גופנית. אינם מאוזנים מ

האישה מתמודדת עם תחושות מורכבות מחד, מצב זה, בו חוסר איזון מתמיד. מה שמזמן 

נעדרת את ההתמודדות של הגבר עם ההריון והלידה, ומאידך,  הנובעות בין השאר מההתמודדות

. כך, (De-Frain et al., 1991)לתחושות קנאה, ניתוק, או בדידות עלול להוביל הממד הפיסי כליל, 

תחושת הבדידות נמצאה משמעותית , לידה שקטהבמחקר אורך שכלל מעקב אחר הורים שחוו 

. לצד כל אלה מדווחים (Cooper, 1980) לא היה תמיכה בין בני הזוגבמיוחד בקרב זוגות בהם 

בעצם היוותרותם בחיים ועל תחושת כישלון  ותהנעוצ ותכבד בני זוג על תחושות אשםלעיתים שני 

 ;Condon, 1986) בהשלמת המשימה הביולוגית הפשוטה של הבאת ילדים לעולםבסיסית 

Malacrida, 1998).  

 חוסר הכרהמרחב של בית החולים כ  2.9

שעומדים לחוות לידה שקטה, או שאך חוו גברים  בית החולים, מהווה מרחב ראשון בו נתקלים

. בבית החולים, של הסביבה באובדנם בין חוסר ההכרהשבין חווית האובדן האישית ור זאת, בפע

הסברים הרפואיים ניתנים לה היא "החולה". לעיתים קרובות, האישה היא המטופלת העיקרית, 

 ,Worth)לא מקבלים התייחסות , וונזנחיםנשכחים האבות ו. (Samuelsson et al., 2001)ישירות 

 לתמוך בבת הזוג ,(Imamura, 2012)גברים בבית חולים מצופים להסתיר את כאבם . (1997

(Cacciatore & Flint, 2012; Clyman et al., 1980; McCreight, 2004; O'Leary & Thorwick, 

2006; Samuelsson et al., 2001; Worth, 1997) להוות גורם מתווך אל מול הסביבה ו

(Samuelsson et al., 2001) ולהיות חזקים (O'Oeill, 1998) ,הציפייה הזו מעוררת בקרבם כעס .

, בהתייחסותו ליחס שלא קיבל בבית ותסכול. "גם אני איבדתי ילד", אומר אב שאיבד את בנו

  .(Bonnette & Broom, 2012) החולים

את הטיפול שמקבלים זוגות לאחר לידה שקטה, חנה , שב2016בסקירה סיסטמטית מ 

צרכיהם של גברים עלולים להיות שונים מאלו של עלה ממצא אחד מרכזי בנוגע לאבות "

מתקשים לבטא את עצמם רגשית  הם רוצים להיות מעורבים בקבלת ההחלטות,", הנשים

השוני בצרכים  (Ellis et al., 2016) שימתיים, ולגונן על בנות הזוג שלהםומרגישים צורך להיות מ

לא פורט במאמר הסקירה, אך ההבנה כי הם בעלי צרכים, וצרכים אלו שונים משל בנות הזוג 

שלהם, מהווה ממצא חשוב בפני עצמו. במחקרים בהם פורטו הצרכים של הגברים בזמן השהות 

שהצוות הרפואי יאפשר להם להתאבל, ולהביע את צערם  היאמשאלתם עלה כי בבית החולים, 

לדחות כל קבלת החלטות שאינה דחופה לזמן שאחרי העיכול מומלץ כמו כן, אם ניתן, וכאבם. 

. במחקרים שונים ציינו גברים כי לאורך שהותם בבית (Worth, 1997)הראשוני של האובדן 

 ;Murphy, 1998)איך הם מתמודדים החולים אף אחד לא ניגש ושאל אותם איך הם מרגישים או 

White Van Mourik et al., 1992).  במחקר שבדק את התייחסות הצוות בבית החולים לזוגות

שחוו לידה שקטה צוין כי כאשר זכו גברים לתחושת הכרה מהצוות הרפואי והמקצועי, התעוררה 

 . (Cacciatore et al., 2013)בהם תחושה עזה של הוקרת תודה 
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 לידה שקטה בישראל  2.10

 בשל היות מחקר זה ראשון מסוגו בישראל, חשוב להבין את הייחודיות הנוגעת להקשר זה. 

מדינת ישראל משלבת באופן יוצא דופן רפואה מערבית ומתקדמת לצד קידוש של ערכי ילודה 

למרות שכיחותן הגבוהה יחסית של לידות שקטות, אין בישראל מדיניות שבטיים ודתיים מאד. 

סדורה ביחס להתמודדות עם מי שחוו אובדן זה. הדבר בא לידי ביטוי בהעדר הכשרה מוסדרת של 

יווי זוגות לאחר לידה שקטה ובהיעדר פרוטוקול מקיף ואחיד בעניינים שונים כמו צוות רפואי לל

אפשרויות אשפוז, ליווי בבית החולים והמלצות על המשך טיפול וליווי מתאים בקהילה. התהליך 

כולו, הכולל את הקליטה בבית החולים, הלידה, הפרידה מהתינוק ולבסוף, השחרור, הכרוך בין 

ל כעס, תסכומעורר  ובהחלטות שונות בנוגע לקבורה ת לידה ותעודת פטירההשאר בהוצאת תעוד

אונים. המפגש עם חוסר האונים של הסביבה וחוסר האונים של ההורים שחווים את וחוסר 

האחרונות, ישנו ניסיון להסדיר את הנושא,  (. בשנים2005 ואחרים, האובדן מכאיב ומטלטל )נדב

גם חוזר זה,  ('א)ראה נספח בנושא אובדן הריון.  משרד הבריאות, יצא חוזר מנכ"ל 2019ובינואר 

שהוא המסמך המעודכן ביותר בנושא בישראל, לא מתייחס לגברים באופן מיוחד. למעשה, הוא 

  פונה בעיקר ל"אם", "לאישה" "למטופלת", ובמקרים מסוימים "להורים".

חודש הראשון לחייו. תינוק כזה על פי היהדות אין צורך לשבת שבעה על תינוק שהלך לעולמו ב

על פי ההגדרה ההלכתית רפואית הוא יילוד שנולד מת או שנולד חי אך הוא איננו מוגדר כ"נפל" ש

זה אין  לתינוקמפני שנולד טרם זמנו. בין אם אם מפני שיש בו מומים חמורים, או בין בן קיימא, 

ירה את האבל כעניינה האישי של צורך בקבר או באמירת קדיש לעילוי נשמתו. עמדת ההלכה מגד

 (.2005 ואחרים, המשפחה ולא של הקהילה או החברה המקיפה אותה )נדב

להלכות אלו יש פרשנויות שונות. והן נעות בין מי שסובר כי ניתן לשבת שבעה ולקבל דיני 

אבלות ובין מי שסובר שיש לדחות פרשנות זו. ההלכה המקובלת היא כי אין יושבים שבעה. 

והגישה החברתית משפיעה על הפרט. באיסלאם למשל, קיימת אמונה כי ילד שנפטר מקנה זכויות 

בחיים האלה ובחיים שלאחר המוות. על פי ההלכה האסלאמית, נהוג להאמין כי  לאימו או לאביו

שבועות של  16יום אחרי ההתעברות, כך שאם האובדן התרחש אחרי  120הנפש באה לשכון בגוף 

הריון, הטקסים והמנהגים הינם כמו לכל אדם שנפטר: הענקת שם, רחיצת התינוק, הלבשתו 

גם בנצרות עורכים ההורים לוויה וקבורה לכל תינוק (. 2003 ואחרות, סקלס-פטשוקבורתו )

לצד מציאות זו, התרחשו בישראל בשנה האחרונה מספר מהלכים שנפטר. גם בלידה שקטה. 

. מהלכים אלה כללו לידה שקטהמשמעותיים המעידים על הכרה במורכבות בהתמודדות עם 

ת שהובילה לשינוי מדיניות. שינויים מהותיים בחקיקה בתחום, ופעילות קהילתית משמעותי

בתחום החקיקה נערכו שני שינויים. האחד קשור לזכויות הסוציאליות של האם, והשני בהקשר 

הרחבת  -אישרה הכנסת את הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון  2016לקבורת העובר. במרץ 

מת בחוק ההגדרה ללידת ולד  . לפי תיקון זה שונתה2015-הזכאות לביטוח אימהות(, התשע"ה

 22"לידת ולד חי או לידה אחרי  –בסעיף "לידה"  1995-הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה

שבועות של הריון" )מרכז המחקר של הכנסת(. שינוי זה מביא עמו זכויות והוא מהותי, בשל 

 . שינוי(2016)ירון,  22-26בישראל מתרחשות בין שבוע  מהלידות השקטותהעובדה כי חמישית 

נוהל משותף  פורסם 2014יקתי נוסף, נעשה בהקשר לקבורת עוברים, כאשר בחודש אוגוסט חק

הנוהל  המתייחס לקבורת עוברים ו"תינוקות רכים". ,המשרד לשירותי דתו משרד הבריאות של

יום או  30מ בן פחות  מסדיר את התנהלות בתי החולים וחברות הקבורה במקרה של פטירת תינוק

http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2014.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr24_2014.pdf
http://dat.gov.il/DeathAndInterment/Documents/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA%20-%20%2014.5.15.pdf
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, יש הזכות לבחור את רמת המעורבות ה שקטה. על פיו להורים לאחר לידידת מתלבמקרה של 

  .(2014)טסלר,  שלהם בקבורת התינוק

הפעילות הקהילתית בתחום, כללה התאגדות של וועדת היגוי ייחודית מטעם מחלקת הרווחה 

 , שני2016הקהילתית בפתח תקווה. בעקבותיה הוקמו על ידי משרד הבריאות במהלך שנת 

האחד  בהתמודדו עם לידה שקטה. בקביעת נהלים לרצף הטיפולישעסקו צוותים ייעודיים, 

כים אלו עברו בהקשר של הצוות הטיפולי בבית החולים והשני בהקשר של הטיפול בקהילה. מסמ

הלכה למעשה. תמורות אלו, בטיפול במי שחוו אובדן בלידה אך טרם יושמו אישור משפטי, 

התייחסות ייחודית לאבות. הן מתייחסות להורים כיחידה אחת, ומבודדות שקטה, עודן מחסירות 

היבטים אלו, שתוארו בפרק זה, מתייחסים למדיניות שחסרה, או  אם בכלל, רק את האימהות.

התעדכנה בשנים האחרונות. אך חשוב לקשר אותה למה שנכתב בראשית תת הפרק הזה. על 

בישראל, ובכך, מעצימים את המורכבות הרגשית  ההקשר התרבותי שבו היבטים אלו מתקיימים

 שבהתמודדות עם אובדן בלידה שקטה. 

 הידע הקיים והראציונל למחקר הנוכחי מגבלות  2.11

 ,Condon) בנשים שחוו לידה שקטההעוסק מקיף לצד קיומו של מחקר כי מסקירת הספרות עולה 

1986; Golan & Leichtentritt, 2016; Hughes et al., 2002; Kirkley-Best & Kellner, 1982; 

Trulsson & Rådestad, 2004) ,את נקודת המבט  מותיר המחקר אודות גברים שחוו זאת מיעוט

מחקרים שעסקו בגברים שחוו לידה שקטה, אמנם בעשורים האחרונים נערכו  באפלה. של הגברים

מרבית המחקרים שהתייחסו לחוויה של גברים בעקבות מוגבל.  עודנונושא זה הידע הקיים באך 

לידה שקטה כללו את שני בני הזוג ומשכך חוויתם נותרה כמעט תמיד בצילה של חווית האשה. 

המחקרים שהתמקדו באופן בלעדי בחוויה של גברים לאחר לידה שקטה, חשפו אמנם את הכאב 

בלו הגברים בבית החולים, ואת את השלכות היחס שקיהאירו והטלטלה הכרוכים באובדן, הם 

 תמונה חלקית בלבד. סיפקו אלה אלא שגם היבטים ציפיית הסביבה שיתמכו בבת זוגם, 

חלקיות זו נובעת בחלקה מקשיים מתודולוגיים. חוקרים שהתמקדו בגברים שחוו לידה 

חלקם שקטה חזרו וציינו את הקושי לגייס גברים למחקר ואת הדרכים בהן בחרו לפתור קושי זה. 

 ,.McCreight, 2004; Samuelsson et al., 2001; Wagner et al)דרך קבוצות תמיכה ו גברים סיגי

1997; Worth, 1997) העברת שאלונים אינטרנטיים ,(Cacciatore et al., 2013)  או העברת

שאלונים על ידי צוות בית החולים, בתקופה הסמוכה לאובדן )בין חודשיים לארבעה חודשים 

דרכים אלה הבחירה להגיע לגברים בחוקרים ציינו כי ה. (Clyman et al., 1980)האובדן(  אחרי

מרבית המחקרים האיכותניים זאת ועוד. היכולת לתת מענה אותנטי. במידה רבה את הגבילה 

 & Bonnette) שנים 5עולה על אינו שנעשו בקרב אוכלוסייה זו כללו גברים שחוו אובדן בטווח ש

Broom, 2012; Clyman et al., 1980; Hughes & Page-Lieberman, 1989; O'Leary & 

Thorwick, 2006; Samuelsson et al., 2001; Worth, 1997)  מחקר אחד למעט(McCreight, 

בעקבות לידה שקטה גברים שחוו אובדן גם כמה שנערך בצפון אירלנד, בו לקחו חלק  (2004

  שנה. 20לפני שהתרחשה 

של גברים לאחר לידה שקטה, ה בחוויבאופן בלעדי שהתמקד המחקרי העיסוק נראה כי 

חושף אמנם את מצוקותיהם הרגשיות אך הוא מותיר היבטים אלה עם ידע התחלתי, שאין בו כדי 

 ,Kellner & Lake)"אבלים נשכחים" שהם בראשית שנות התשעים לבטל את הטענה שהושמעה 

 מה חוויםחלקי בלבד לשאלה מענה סקירה של הספרות העדכנית והמוקדמת מספקת  .(1986
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, בינם לבין בת בינם לבין עצמם גברים ברגעי האובדן ואחריו, בטווח הקצר ואף שנים לאחר מכן

 ובתגובה להתייחסות הסביבה אליהם.  זוגם

סס על התפיסה התבת האובדן בעקבות לידה שקטה והשלכותיה על גברים מיפוי חווי

 Disenfranchised) "יגון שאינו מוכר"בכל הקשור ל (Doka, 1989)התאורטית שהציג דוקה 

(grief אותם ציין דוקה בחן לראשונה כיצד צרוף של מספר קריטריונים ביקש ל. המחקר

מוכר, מערכת מהווה אובדן שאינו עדיין , שהרי אובדן תינוק בלידה שקטה "צובעים" את החוויה

דרכי ההתמודדות של גברים עם גם , ודיה אינה מוכרתאבות עם תינוקם שטרם נולד היחסים של 

 זכו עד כה להכרה מוגבלת בלבד. בכלל ועם אובדן ספציפי זה  אובדן

מנקודת  בעקבות לידה שקטהלהתמקד בחווייה של גברים ביקש המחקר הנוכחי לסיכום, 

טווח הזמן שעבר על גברים מהתרחשות האובדן מבטם האישית, וללא בנות הזוג שלהם, כמו כן, 

במחקר זה מגוון ומאפשר התבוננות על החוויה בטווח הסמוך לאובדן )החל משלושה שבועות( ועד 

שנים מהאובדן(. בנוסף מדובר במחקר שבודד את החוויה של גברים  22לטווח הרחוק מהאובדן )

לאחר לידה שקטה ללא שילוב עם אובדנים פרינטלים נוספים. המחקר התמקד במספר היבטים 

להאיר ולהנכיח את ביטויי היגון של גברים שחוו לידה  מאפשרש ההיבט האישי מרכזיים:

לזהות כיצד מתמודדים גברים עם לידה שקטה על רקע  המאפשר ההיבט המשפחתי ;שקטה

 לוקחים על עצמם אל מול בת זוגם, ילדיהם ובני משפחתםמוטלים עליהם ושהם התפקידים ש

כיצד תופסים גברים את התייחסות הסביבה אליהם  מאפשר לזהותש וההיבט החברתי הקרובים

 לאחר לידה שקטה ועד כמה הם חווים לגיטימציה לבטא את יגונם. 
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 ת המחקרשיט  .3

 

  שאלת המחקר:

 הם מרכיבי החוויה של גברים אחרי אובדן תינוק או תינוקת בלידה שקטה?  מה

 

לידה שקטה. אובדן תינוק בהשדה המחקרי חסר מחקרים שמתמקדים בחוויה של גברים אחרי 

להתמקד במרכיבי החוויה הבלעדית של  מטרת מחקר זה היתהמחקר זה הוא מחקר פנומנולוגי. 

המחקר  גברים שחוו אובדן של תינוק או תינוקת בלידה שקטה ולבחון אותה מנקודת מבטם.

השאלות במחקר זה נבדקו הפנומנולוגי חותר להבנת המשמעות של החוויה ולא לגורמים לקיומה. 

כאשר שאלת המחקר  שיטה זו מתאימהבגישה איכותנית המתבססת על ראיונות עומק אישיים. 

 ה זושגי .(Josselson, 2013) נוגעת לאופן שבו אנשים מקנים משמעות לאירועים שעברו בחייהם

ושואפת להבין את התופעה כפי שהיא  (Willis, 1991)מציעה חיפוש אחר מהות החוויה האנושית 

מנקודת  (Creswell, 1998; Denzin, 1995; Van Manen, 1990)מובנת על ידי מי שחווים אותה 

מתוארים על פי רוב דרך זכרונות,  ותוחווי יםאירוע. (Moustakas, 1994; Spinelli, 2005)טם מב

ולכן חשוב היה להיצמד ככל  (Creswell, 1998; Van Manen, 1990)דימויים, מחשבות ותפיסות 

גישה הפנומנולוגית, החוקר הוא ב האפשר לחוויות הממשיות של הגברים שלקחו חלק במחקר.

מתוך כך, היה עלי מהווים חלק בלתי נפרד מתהליך המחקר. מרואיינים כלי המחקר ויחסיו עם ה

האישי, לבין  יולהבחין בין המשמעויות המתעוררות מתוך עולמלהיות מודעת למעורבתי 

 . מרואיינים המשמעויות המתעוררות ועולות מתוך עולמם של ה

 ושיטת הדגימה המחקר אוכלוסית  3.1

היא נועדה של מושגים ולא בשכיחותם.  שיטת המחקר הפנומנולוגית מבקשת לעסוק ביצוגיותם

 purposefulמכוון מטרה ) יהלפיכך תהליך הדגימה הלהבין את משמעות החוויה ומרכיביה. 

sampling .) 

 תהליך הדגימה: 

שיימצאו  נחקריםלמצוא  שביקששני עקרונות הנחו את תהליך הדגימה: עיקרון התואמות, 

לכך שהחומר שייאסף מהראיונות  שהתייחסמתאימים ביותר למטרת המחקר, ועיקרון המלאות, 

. בכדי לענות על עקרונות אלו, (Morse, 1994)יהיה עשיר, מלא ומקיף בנוגע לחוויה הנחקרת 

"גברים שחוו לידה שקטה". כותרת זו שהוצגה בגופן גדול  היתהההזמנה להשתתף במחקר כותרת 

ובולט הבהירה באופן חד משמעי שההתמקדות היא בגברים ושגם הם חווים את הלידה השקטה. 

בהמשך ההזמנה שוב הובלט שהמחקר מתמקד בחוויותיהם של גברים וכי מטרתו "לתרום להבנת 

 החוויה מנקודת המבט של הגברים". 

שלושה כלל  (Byrne, 2001) (criterion samplingדגימת קריטריון )ל עהתבסס שחקר המ

 הקריטריונים היו:בלבד בכדי לאפשר מגוון רחב ומגוון ככל האפשר של מרואיינים.  קריטריונים

 גברים אשר חוו לידה שקטה.  .1

 גברים דוברי עברית.  .2

בשל השוני התרבותי הקיים בנוגע להתמודדות עם מוות של עלה  הקריטריון ז. גברים יהודים .3

 ( 2008)גזית,  שונותתינוק בלידה שקטה בתרבויות 
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 איתור המרואיינים למחקר  3.1.1 

ברשת )ראה נספח ג'( הזמנה להשתתפות במחקר בכדי לאתר מרואיינים למחקר, הפצתי ה

"לידת המיועדים לתמוך במי שחוו לידה שקטה: פורומים שונים החברתית. ההזמנה פורסמה ב

לראיין  התחייבתיתמיכה לבני זוג ובנות זוג", ו "חיבוק בשקט".  -תמיכה", "לידה שקטה -שקטה

. הפעילות ראה נספח ד׳(ומעוניינים לקחת חלק במחקר )אלי ישירות למחקר רק גברים שיפנו 

בלעדי של נשים מה שעורר בי חשש  הוירטואלית בתחום הלידות השקטות מאופיינת ברוב כמעט

פרסום הוירטואלי של ההזמנה לגבי ההיענות של גברים להזמנה שהופצה. על אף החשש, ה

אצלי בטלפון, שעות מרגע הפצת ההזמנה, התקבלו  48היענות רחבה ומפתיעה. תוך ל זכהלמחקר 

 ק במחקר. פניות של גברים המעוניינים לקחת חל 30למעלה מ ובתיבת הדואר האלקטרוני 

בתחום ריבוי הפניות בזמן כה קצר, במיוחד לנוכח הקושי שתואר במחקרים אחרים 

 סיפר, בכלל ובכל הקשור ללידה שקטה בפרט בנוגע לגיוס גברים למחקרים בתחום פוריות וילודה

 על חשיבות המחקר ועל הצורך העז שהרגישו גברים שחוו לידה שקטה, לחלוק מחווייתם. משהו 

כיוון שאופי המענה להשתתפות במחקר איכותני מהווה חלק בלתי נפרד מהמחקר עצמו, מצאתי 

 ביומן המחקר, ערב הפצתה של ההזמנה למחקר: את עצמי כותבת 

מאוחרת, או לחכות למחקר  ***מתלבטת אם לפרסם את ההזמנה למחקר בשעת לילה

אני נדהמת מהמבול שמציף בלילה, והולכת לישון. למחרת,  23:30בבוקר. אני מפרסמת. 

אותי. עוד ועוד פניות מגברים שרוצים לקחת חלק במחקר... הודעות קצרות. אבל ישירות 

  *** ובטוחות

הי נורית. ראיתי את ההודעה שלך בדבר המחקר שאת עורכת על לידה שקטה. ולצערי 

 אוכל להיות לך לעזר

קטות. רעייתי ואני עברנו שלום נורית, ראיתי את הפרסום שלך על המחקר על לידות ש

 חוויה כזאת. אשמח לקחת חלק במחקר

שנים עברנו לידה שקטה, זה לא היה קל ופשוט, הרבה סבל וכאב  7שלום נורית. לפני כ 

וכעס על העולם. ]...[ אני מעוניין, והייתי שמח שתצרי איתי קשר. אנחנו הגברים האבות 

חושבים שאותו אבא שמת לו ילד  כן סובלים אבל בשקט. אולי בגלל זה רוב האנשים

 בלידה שקטה פחות סובל. אשמח להשתתף במחקר 

בוקר טוב נורית, אני אבא שעבר לידה שקטה לפני כשנתיים, אני כנראה ארצה להשתתף 

במחקר שאת עושה כי אני חושב שהאבא לא עובר פיסית את מה שהאישה עוברת אבל 

 הוא עובר את זה מאד קשה בראש״ 

 שמח להשתתף במחקר שלך, אני חושב שזה חשוב שתהיה מודעותבוקר טוב. א

שלום רב, ראיתי את המודעה בעניין המחקר שלך, ומכיוון שלצערי אני חלק מהקבוצה 

 הרלוונטית אשמח לתרום למחקר. את מוזמנת ליצור איתי קשר. כל טוב 

חצי שנה  שלום נורית, ראיתי שאת מחפשת גברים שחוו לידה שקטה. מאחר וחוויתי לפני

שנים של לידה שקטה ראשונה,  8לידה שקטה שניה, שהציפה לי זכרונות עצובים מלפני 

סובר שנכון להשתתף במחקר עבורך, אבל אני מניח שזה יהיה גם תראפיה עבורי... אם 

 את מעוניינת, אוכל להשתתף במחקר 
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י שונה. פניות כאובות אך פניות אלו לא היו היחידות. אליהן התלוו פניות נוספות, בעלות אופ

הזמנה שהפצתי הביעו תרעומת על המינוח בו בחרתי לעשות שימוש בששנכתבו על ידי נשים 

 להשתתפות במחקר.  הקוראת

אשמח לדעת מדוע המינוח שכתוב הוא לידת מת? מדוע לא לרשום לידה שקטה בכלל 

המשפטים במודעה? ]...[ האם יש חובה כלשהיא בכך? זה פשוט ממש צורם וגורם 

לדמעות... כולנו הרי יודעים שילדנו עובר מת זה כאילו לזרוק לנו את זה בפנים.. וחבל כי 

  ..זה ככ חשוב.

מינוח מאד רפואי כזה... משהו שמתאים לרופאים באיכילוב  בשבילי "לידת מת" זה

 להשתמש בו או ללמ"ס...בשבילי זאת היתה תינוקת. התינוקת שלי ולא "לידת מת"

... יש כאלה שיותר קל להן לראות מול העיניים "לידה שקטה" והמינוח שבחרת ימנע מהן 

. יש סיבה טובה שאנשים להעביר לבן הזוג. אני עצמי בחיים לא אעביר לו כותרת כזאת

משתמשים בביטוי מרוכך ורומז ולא כזה בוטה. כולנו יודעות שילדנו תינוק מת... לא 

 ...חייבים לדחוף את זה בכותרת

  .כמי שעברה לידה שקטה, הכותרת שבחרתם מאוד מאוד מאוד צורמת

זה, זה ממש כולנו יודעים שילדנו תינוק מת...]...[ לפי דעתי אין צורך לכתוב את המונח ה

 מרתיע 

לידיעתך, פרסמתי את הפוסט הזה ובקשת המחקר בקבוצה הסגורה של הבנות שעברו 

התחושות הן שהמינוח בו את משתמשת איננו מראה על רגישות,  .לידות שקטות

 והחלטתי להסיר את הפוסט

 

השימוש והפתיעו גם אותי. לי הכאיבו הן התגובות הללו נכתבו על ידי נשים בכאב ובהפתעה ו

עם ההשתקה , משתף פעולה ׳לידה שקטה׳שימוש במונח  במונח ׳לידת מת׳, נבע מתוך תחושה כי

להקשיב ן סימנו לי חשובות, והלי הרחבה של האובדן שבו בחרתי לעסוק. התגובות שקיבלתי היו 

. בהמשך העבודה, אתייחס בהרחבה להמשגה הפרטית של כל אחד את אשר אירע לוקשב רב 

הזמנה חדשה בה לנושא ההמשגה והשפה בהקשר זה. אך כתשובה לפניות אלו, פרסמתי מייד 

  .)ראה נספח ה׳(במונח ״לידה שקטה״ החלפתי את המונח "לידת מת" 

עם כל מי שפנה בבקשה להשתתף במחקר נערכה שיחת טלפון מקדימה, בה וידאתי כי אכן מדובר 

בסופו של דבר שבועות של הריון לפחות.   22ל תינוק או תינוקת בלידה שקטה, לאחר באובדן ש

נבחרו למחקר כל הגברים שעמדו בכל הקריטריונים שצוינו לעיל: גברים יהודים, דוברי עברית, 

 שחוו לידה שקטה. 

מתוך מי שפנו להתראיין למחקר היו ארבעה גברים שלא התאימו למחקר בשל נסיבות האובדן. 

על פי עיקרון ההוצאה, לא נכללו במחקר. שלושה מהם חוו אובדן בשבועות מוקדמים יותר של 

לידה של תינוק חי, אשר לווה באובדנו לאחר ( ואחד חווה 18ושבוע  17, שבוע 14ההריון )שבוע 

  מספר ימים בשל מומים מרובים. 
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 כלי המחקר  3.2

 p2- yixe) , מובנים למחצהאישיים ומקעל ראיונות עהתבסס איסוף הנתונים במחקר הנוכחי 

iyep-ix&2lx2&y p2xy&Spy0 .) "ראיון מובנה למחצה הינו ראיון פתוח אשר מסמן את "אזור

המחקר, כאשר המפגש עם המרואיינים מאפשר להם להתייחס באופן דינאמי ואינטראקטיבי 

 הרצויה מבחינתם לחוויה האישית שחוו ולבטא את קולם הייחודי על ידי המשגת האירוע בשפה

(Fontana & Frey, 2000) תוך בחירה במילים המתאימות להם והצגת התפיסה האישית ,

קיום  מטרת .(DeVault, 1990; Reinharz & Davidman, 1992)והייחודית שלהם את המאורע 

להוביל לתיאורים פתוחים של החוויה כפי שזו נתפסה על ידי המרואיין היתה ראיון מהסוג הזה 

כלי מחקרי זה התאים במיוחד בשדה המחקר הנוכחי בשל . (Seidman, 1991) מנקודת מבטו

היותו חדש ואינטימי. האינטראקציה הפתוחה יחסית שאיפיינה את הראיון איפשרה יחסי אמון 

והובילה למצב שבו  (Arksey & Knight, 1999; Patton, 2002)( rapport) וקיום שיחה אישית

ולהגיע לתובנות  להמשיג את האירוע בשפתם ,הזדמנות לבטא את קולםלמרואיינים היתה 

 . (DiCicco Bloom & Crabtree, 2006; Johnson, 2002)ע אליו ייחודיות ואישיות בנוג

 זה.המתאים ביותר למחקר שהוזכרו לעיל, נבחר הראיון המובנה למחצה ככלי המחקר סיבות המ

המתמשכת של הראשונית ותגובה ראיון מובנה למחצה עולה גם מההתאמתו של עדות ל

היו מי שציינו כי , ומשמעותי הראיון היה להם חשובציינו כי ל המרואיינים כהמרואיינים לראיון. 

הראיון היה עבורם הזדמנות לשוחח על הנושא לעיתים לראשונה. "אני חושב שזו הפעם הראשונה 

ובשנים חודשים , בשבועותבגם בימים, (. יואבשאני מנהל שיחה ארוכה כל כך על הנושא הזה" )

בהתייחס לכך שהראיון המשיך להדהד  המשכתי לקבל תגובות ממרואייניםשנקפו לראיון, 

, הם ציינו כי הוא איפשר להם התבוננות חדשה על האובדן וסייע להם בהתמודדות עימו. בליבם

מתאימים לקחת חלק במחקר, התעניינו בממצאים  נוספים שנמצאו נחקרים הפנוש היו מי

קשר לשתף במחשבות או חומרים רלוונטיים שכתבו בעקבות  ובהתקדמות המחקר, ויצרו עימי

על חווית האובדן בלידה שקטה, עם גברים  מתוך כך עולה כי קיומו של ראיון אישיהראיון. 

 . פתיחות גבוההלידי ביטוי ב אלהתמקם ולבוהם לאפשרה 

  מדריך הראיון  3.2.1

לל המשתתפים במחקר, ומבנה הראיון המובנה למחצה מציב שאלה מרכזית ורחבה המשותפת לכ

(. מדריך 2000משיח, -את מהלך הראיון תוך גמישות ביחס לשאר השאלות ולאופן הצגתן )תובל

, ממנו ניתן משותף לכל הראיונות היווה בסיסהתבסס על סקירת הספרות ו ב׳()ראה נספח הראיון 

בעקבות קריאה מעמיקה בספרות, שיערתי כי איין. מרוכל היה לנוע בגמישות בהתאם לשיח עם 

נקודת המוצא התיאורטית של אינו מוכר.  יגונםגברים שחוו אובדן בלידה שקטה ירגישו ש

אך מדריך הראיון לא כלל שאלות , ״שאינו מוכר ״יגוןבחינה והרחבה של המושג המחקר היתה 

איון לא הוספתי או הפניתי בנוסף, במסגרת מדריך הרשעשו שימוש שמונח זה או כיווננו אליו. 

הן כך ש, השאלות נוסחו כשאלות פתוחותשאלות על טראומה. או על מיסגור אחר של החוויה. 

ומה  להרחיבמעוניינים היכן , קדמלהתמעוניינים בחופשיות ולבחור במה  לנוע נחקריםאפשרו ל

את האובדן אצל שאפיינושחוו כמו גם האלמנטים הייחודיים היה האופי הכללי של חווית האובדן 

, היו או אי ההכרה באובדן שאלות שהיו מכוונות לנושא ההכרהלתחושתינו, כל אחד ואחד מהם. 

משום כך, השהינו במידת מה את העמדות בנוגע למונח זה, בכדי עלולות להטות את הממצאים. 
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. ובכל ראיון משך הראיון לא הוגדר מראששנוכל לזהות מה עולה בראיונות באופן חופשי יותר. 

השאלות המוצגות  כתוצאה מכך לא כלנים שעלו בו. כולת נשאלו שאלות שהיו רלוונטיות למהלכו

הראיונות. היו ראיונות שהשאלה המרכזית היתה היחידה ן אחד ממדריך ראיון נשאלו בכל בפה 

 בהם היה צורך להוביל מעט את המרואיין ולהוסיף ולשאול שאלות. אחרים להשאל, והיו 

  :וגמאות מרכזיות ממדריך הראיוןד

"האם תוכל לספר לי מאיפה שאתה בוחר להתחיל, וממה שאתה בוחר להתחיל, על החוויה 

 שעברת מנקודת המבט שלך?" 

פשרה לכל מרואיין לבחור יאלרוב כשאלה ראשונה. היא בכל הראיונות ונשאלה נשאלה שאלה זו 

הי ההמשגה הרצויה מבחינתו לתיאור האובדן. ומהאובדן  סיפורלספר את מתחיל  מהיכן

במידה ולא התייחס בהמשך, בהמשגה שהתווה המרואיין, עשיתי שימוש לאורך הראיון עימו. 

הקשורים בטים שונים ולההמקיפים את המרואיין  הוספתי שאלות שנגעו למעגלים השוניםלכך, 

  :. להלן מספר שאלות לדוגמאעם האובדןשלו תמודדות הל

"האם תוכל לספר לי על ההתמודדות שלכם כזוג?" "האם אתה יכול לספר על ההתמודדות עם 

 הסביבה? משפחה, חברים, מקום עבודה?" 

"מה אתה למרות השוני בין הראיונות, הם כולם כללו את השאלה הראשונה שצוינה, ואת השאלה 

 לאחר הלידה השקטה. היית צריך?" 

"מה היית רוצה שיצא : המרואיין להתייחס להשתתפותו במחקרהזמנתי את ראיון כל בתום 

איפשרתי לכל מרואיין להוסיף באופן חופשי כל תוכן שמרגיש שרלוונטי  ולסיכוםמהמחקר?״ 

 יש עוד משהו שלא שאלתי? או שלא סיפרת וחשוב לך לספר?"לראיון: ״

 מאפייני המרואיינים   3.3

גברים, יהודים, ישראלים, דוברי עברית, בנים עם ראיונות עומק חצי מו 30המחקר מבוסס על 

 ( 2, שחוו לידה שקטה בטווחי זמן שונים מהאובדן. )ראה תרשים 29-55בטווח גילאים שבין 

 

 הלידה השקטה בעת קיום הראיון  שחלף מאז: זמן 2תרשים 
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מהגברים שלקחו חלק במחקר חוו את האובדן בשנה  23%ניתן לראות כי  2בתרשים 

האחרונה לקיום הראיון )כאשר המרואיין שחווה את האובדן בנקודת הזמן הקרובה ביותר לעת 

חוו את האובדן בטווח שבין שנה לשתיים  23%שבועות מעת האובדן(,  3קיום הראיון חווה אותו 

חוו  27%את האובדן בטווח שבין שנתיים לחמש שנים מקיום הראיון, ו  חוו 27%מקיום הראיון, 

את האובדן בטווח של למעלה מחמש שנים לקיום הראיון. )כאשר המרואיין שחווה את האובדן 

 שנים קודם לכן(. 22בנקודת הזמן הרחוקה ביותר מעת קיום הראיון, חווה אותו 

 2ax2&ac) לידות השקטות "טבעיות"( חוו n=16כמחצית מהגברים שלקחו חלק במחקר )

ixpcclp&xe ,שהתרחשו בשלבים מתקדמים של ההריון, ולא תמיד בגין סיבה ידועה וברורה )

הריונות , (feticide( חוו לידות שקטות מאולצות )n=14וכמחצית מהגברים שלקו חלק במחקר )

, אחרי התלבטויותאותם נאלצו להפסיק באופן יזום, בשל מומים קשים שהיו בעובר. תמיד 

 יעצויות מרובות ובירורים חוזרים ונשנים. תה

 24שניים מן המרואיינים הגדירו עצמם חרדים, ארבעה מן המרואיינים הגדירו עצמם דתיים, 

גם  היו נשואים לבת הזוג עימה חוו את האובדן נחקריםה מרואיינים הגדירו עצמם חילונים. כל

במחקר התגוררו בכל  נחקריםה, שהיה גרוש, ובזוגיות. בעת קיום הראיונות, מלבד משתתף אחד

רחבי הארץ. ממושב בצפון הארץ, ועד קיבוץ בדרומו דרך מגורים בערים הגדולות )ירושלים, תל 

אביב, חיפה(. ארבעה מן המרואיינים היו ללא ילדים בעת קיום הראיון, יתר המרואיינים היו 

(, 14/30, בעבור כמחצית מהמרואיינים ) (3תרשים  )ראהילדים בעת קיום הראיון  1-4אבות לבין 

 . (4)ראה תרשים התרחשה הלידה השקטה בהריון הראשון 

 

 : מספר ילדים בעת קיום הראיון3תרשים 
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 : מספר הריון שבו התרחשה הלידה השקטה4תרשים 

 

 

 : נתונים דמוגרפיים משתתפי המחקר1לוח 

 % N משתנה

 100% 30 רים()גבמגדר 

 (5.82) 39.97 גיל בשנים, ממוצע )ס״ת(

   מצב משפחתי

  29 נשוי

  1 גרוש

 (5.82) 22-40 שבוע הריון באובדן, טווח )ס״ת(

   טווח הזמן מהאובדן

 23% 7 עד שנה

 23% 7 בין שנה לשנתיים

 27% 8 בין שנתיים לחמש שנים

 27% 8 מעל חמש שנים

   מידת דתיות

 7% 2 חרדים

 13% 4 דתיים

 80% 24 חילוניים

 0%  סוג לידה שקטה

 natural stillbirth 16 53%טבעית 

 feticide 14 47% מאולצת
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 % N משתנה

 0%  מספר ילדים בעת קיום הראיון

 13% 4 ללא ילדים

 50% 15 ילדים 1-2

 37% 11 ילדים 3-5

   מספר הריון שבו התרחשה הלידה השקטה

 47% 14 הריון ראשון

 53% 16 אחר

 

 שלב ביצוע הראיונות  3.4

כל ראיון ישראלים, דוברי עברית, שחוו לידה שקטה.  ,גברים יהודים 30 כאמור מחקר רואיינוב

הביעו  בנוגע למחקר. בשיחה זוקיבלו המרואיינים פרטים שבה הוקדם על ידי שיחת טלפון, 

התחייבתי לסודיות, לאפשרות להפסיק את הראיון המרואיינים שוב את רצונם להתראיין, ואני 

בכל עת ולכך שאעשה במידע שאאסוף שימוש לצרכי המחקר בלבד. לכל מרואיין נאמר כי הראיון 

מהווה מרחב פתוח לשיח חופשי הנוגע לחווית האובדן בלידה שקטה וכי יוכל להפסיק את הראיון 

ואיין הבחירה בנוגע למיקום הראיון הרצוי בכל עת שיחפוץ. כמו כן, בשיחה זו, התאפשרה לכל מר

 מבחינתו, וניתנה הזדמנות לשאול כל שאלה בנוגע למחקר או לראיון. 

הם נערכו בין אוגוסט שעות, בשפה העברית.  1-3היו ראיונות עומק, שארכו בין  הראיונות

 תשעהיין: כל ראיון התקיים במיקום המועדף על המרוא, כל אחד במפגש יחיד. 2018נואר יל 2017

התקיימו  שישהבביתה של החוקרת, ראיונות התקיימו  שישהבבית המרואיין, ראיונות התקיימו 

ונות התקיימו ראי שלושהראיונות התקיימו בבית קפה,  ארבעהבמקום העבודה של המרואיין, 

כל בתחילת . )תל אביב, ובן גוריון( באוניברסיטה ראיונות התקיימו ושני בקליניקה של החוקרת

משתתף כי הראיון מתקיים במסגרת מחקר לדוקטורט בעבודה סוציאלית, וכי כל ראיון הוסבר ל

והראיונות  הראיוןהביעו הסכמה להקליט את  מרואייניםהדיסקרטיות מובטחת. כמו כן, כל ה

הוקלטו ותומללו בה בעת. הדבר איפשר ללמוד מראיון לראיון כיצד לצמצם את השאלות, 

מרבית ין שיח חופשי ורחב ככל הניתן בנוגע לחווית האובדן הפרטית שלו. ולאפשר לכל מרואי

ציינו כי מוצאים את היו שהדיסקרטיות אינה מעסיקה אותם. להפך, ציינו כי  נחקריםה

חברתית. מבחינה הן אישית ומבחינה הן במחקר חשובה ומשמעותית הגלויה שלהם ההשתתפות 

מאפשרת להם לארגן את השיחה הזו, ראשונית עבורם, והיו מי שציינו כי במהלך הראיונות, 

לראשונה בקול רם. בהקשר זה היו מי שציינו כי מה שנאמר כאן, הדברים ולשמוע אותם נאמרים 

לא הספיקו עוד לחלוק עם בת זוגתם )"אני לא חושב שדיברנו על זה בעצם, עד היום", "אני לא 

גילויים ניכרים של רגש שהיו מהולים בונות היו ראיחושב שאמרתי לה את מה שהרגשתי שם"(. 

ה חהיו מי שהביעו חרטה על "פליטות פה" או על אמירות קיצוניות בעיקר בנוגע לבני המשפו

 ים מןבפרק הממצאים. שניאמנע מציטוט אמירות אלו שבתום הראיון ואף ביקשו  המורחבת

 שלים פריט מידע נוסף. מרואיינים פנו אלי זמן קצר לאחר הראיון בבקשה להבהיר, או להה

גברים. תוך כדי הפניות להשתתפות במחקר  25גודל המדגם הוחלט בשלב כתיבת הצעת המחקר ל 

ומגוון בטווח הזמן גברים יוכלו להניב מגוון גילאים,  30החלטנו, מנחת המחקר כי ראיונות עם 

תמודדות, בכל הנוגע לדרכי ההרחבה יותר שיאפשר התבוננות מהתרחשות האובדן. מגוון 
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שלושת הראיונות האחרונים נערכו וההשפעה של האובדן על מעגלי החיים השונים לאוך הזמן. 

תוך כדי תחילת ניתוח הראיונות מתוך מחשבה לבחון את קטגוריות הניתוח מול השטח. ראיונות 

(, כלומר הגעה לשלב שבו theoretical saturationאלה אישרו את תחושת הרוויה מהראיונות )

 נוספות. מידע איננו מוסיף מאפיינים חדשים או קטגוריות ה

 וניתוח הראיונות תמלול   3.4.1

 תמלולים כללו גם תיעוד של מחוות שאינןכל הראיונות הוקלטו ותומללו על ידי החוקרת. ה

 אירועים שהתרחשו סביב. , צחוק, בכי, אנחה, או המילוליות כמו: שתיק

 ניתוח הראיונות: 

ניתוח הנתונים מהווה תהליך של יצירת משמעות מתוך הטקסטים של הראיונות באמצעות 

. (Miles & Huberman, 1994)צמצום החומר שנאסף תוך מציאת תבניות ודפוסים בתוכו 

בהתייחס לעיתוי הרצוי שבו יש להתחיל לנתח את הראיונות, ניתן למצוא בספרות שתי גישות. 

מלאכת האיסוף, בעוד גישה לחלוטין שהושלמה  גישה אחת דוגלת בניתוח הממצאים רק לאחר

אחרת דוגלת בניתוח הממצאים עוד במהלך איסוף הנתונים. במחקר זה לווה איסוף החומרים 

הערות כתיבת כבר ב החל תהליך הניתוחו (Arksey & Knight, 1999)בפרשנות וניתוח ראשוניים 

בתום ניתוח החומרים המעמיק התמקדתי רק בעם זאת, בתום כל ראיון.  מיידוהתרשמויות 

במהלך ניתוח משמעות החוויה, ב להתמקדמבקש מאחר והמחקר הפנומנולוגי . איסוף הנתונים

 ונעשה ניסיוןמן הראיונות,  לומיצירת מדרג למשמעויות השונות שע נעשה ניסיון להימנעהנתונים 

( ולהציגם horizonalizationכבעלי ערך ומשמעות שווים ומאוזנים )להתייחס לכל היבטי החוויה 

ליצור טקסט שיאפשר לקורא להבין טוב  היתה . מטרת הניתוח(Spinelli, 2005) על פי תחומי תוכן

 . (Creswell, 1998) יותר את המשמעות הייחודית של החוויה הנחקרת

 אופקי, ניתוח נעשה בשלב הראשון :ניתוח הנתונים התבצע בשלושה שלבים עיקריים

(e1&po12axacpoaxp12 .) בשלב זה נעשתה קריאה של כל ראיון בנפרד ונגזרו ממנו יחידות משמעות

ניתוח זה נעשה על פי הכלל כי לכל אחד מהיבטי החוויה, יש משקל שקיבלו כותרות שונות. 

איפשרו שכלל חיפוש אחר הערות משמעותיות או ציטוטים כלליים, ומשמעות שווי ערך. ניתוח זה 

פיתוח אשכולות. כלל השלב השני לידה שקטה בקרב גברים. אובדן תינוק בהחוויה של להבין את 

תמצית התופעה התמקד בתיאור של  והשלב השלישי לנושאים רחבים נתוניםכלומר, כינוס 

 . (Moustakas, 1994)הנחקרת 

נאמר בהם במילים למה שלראיונות. בפועל, במשך מספר חודשים התמסרתי באופן מלא 

מאות עמודים של ראשונה, ושניה, ולעיתים אף יותר מכך. קריאה כל ראיון קראתי ובמחוות. 

וכתיבת הערות בצידי העמודים.  בעיפרון או בטוש זוהר ראיונות מתומללים, סימון משפטים

ציר מרכזי משותף לכלל הראיונות ובכך יצר תשתית ראשונית  הגדירהראיון המובנה למחצה, 

יתרונה המשמעותי של שיטת הניתוח מטי, הניתוח שבחרתי היה ניתוח תלניתוח הרוחבי שלהם. 

. ניתוח תמונה כללית שהיא מעבר לכל ראיוןליצור  תהכאשר המטרה הי תחדדהבאמצעות תמות 

כל אחד  יצקבמחקר, לצד הבדלים במשמעות ש נחקריםהלזהות את המשותף לכל  איפשרהתמות 

. כל אחד מהנושאים התפצל לאורך הקריאה לתתי (Braun & Clarke, 2006) מהם לכל תמה

ייצוג יווה העץ הקטגוריות (. 2003נושאים, כך שנוצר בסיס ראשוני של "עץ קטגוריות" )שקדי, 

. בשלב הבא נעזרתי בתכנת הניתוח םאת ההיררכיה והיחסים בניה שיקףוהנושאים סכמטי של 

וציטוטים  רתי לעיל, ובשמירת המידע,וריות שתיא"נרלייזר". תוכנה זו סייעה לי בארגון הקטג
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לצד הוספת הערות של המשותף והשונה בין המתאימים לייצוג של כל תמה או רעיון. זאת 

ורק בכתיבת  ידות טקסט שהתאימו לכמה קטגוריותהיו יחכל קטגוריה. המרואיינים בתוך 

 שייכות באופן מדויק יותר. הן הן מלאיזה הממצאים, החלטתי 

 אשוני, סייע לצמצם מעט את היקף החומרים שעבדתי איתם בהמשךשלב הניתוח הר

כמו כן, ההתבוננות היתה לא עוד על ראיונות פשר לחזור בקלות למידע השמור על פי סדר. יוא

התבוננתי על החומרים , בהמשךנוצר מהם. ועל החיבור המחודש שעל חלקים, שלמים, אלא 

של גברים לאחר אובדן של תינוק בלידה שקטה. להבין את ההקשר החברתי של חוויתם ניסיון ב

תורמת לעיצוב והבניה של בעצמה מתוך הבנה כי היא כפרקטיקה חברתית,  ההשפה נבחנ

. בניתוח מסוג זה, הכוונה (Fowler, 1996) ההקשר החברתי של התופעהאלמנטים שונים בהבנת 

 ברתי, ולייצר ממנו תובנות בהקשר זה. לנתח את שנאמר בראיונות כטקסט ח תההי

 הערכת איכות המחקר  3.5

מתמקד במרכיבי החוויה, ובוחן אותם מנקודת מבטו של  תהליך המחקר בגישה הפנומנולוגית

 המשתתף במחקר. המחקר הפנומנולוגי חותר להבנת המשמעות ולא לגורמים לקיומה. ועל כן הוא

 ,Husserl)מבוסס על פעולות סובייקטיביות של התודעה שנובע ממנו אינו אובייקטיבי. הידע 

תוצר של אינטראקציה בין הנתונים מצד אחד, ובין העולם המושגי והערכי של  ומהווה (2001

המחקר במחקר מהימנות להמתייחסות קיומן של גישות שונות צד ל שני.הצד ההחוקרת מ

חשיבות שבשאיפה של בהקשר של הבטחת איכות המחקר בנוגע לישנה תמימות דעים , איכותני

( ולדווח חשוף של כל שלבי המחקר, החל משלב הרעיון, דרך המשגת yticplpxeהחוקר לשקיפות )

 . (Straus & Corbin, 1990)שאלת המחקר, ועד לשלב כתיבת הממצאים והצגתם 

דרך נוספת להבטיח את איכות המחקר קשורה להשעיית הידע המוקדם, הדעות והעמדות 

או כפי (, bracketing"מיסגור" )הקדומות שלי כחוקרת לגבי החוויה הנחקרת. מושג זה נקרא 

מושעה הצידה, בכדי על כל ידע מוקדם להיות " (Husserl, 1931, p. 58) שתואר על ידי האסרל

, םוא היותי אישהכי יש להניח  לאפשר התרשמות טרייה מהתופעה הנחקרת ללא פרשנויות".

כאשר באמתחתי חוויה מורכבת של סיבוך רפואי נדיר ומסכן חיים שחוויתי במהלך ההריון 

תי ה, היוו בסיס לאופן שבו הקשבתי והבנתי את חוויתם של הגברים שראיינוהלידה של בתי השניי

לכן, לאורך הראיונות היה עלי להיות על נקודת המבט שלי בבואי לנתח את הראיונות.  והשפיעו

מודעת למעורבות שלי ולהבחין בין משמעויות שעולות מתוך עולמי, לבין משמעויות שעולות מתוך 

. היה עלי ללמוד את התופעה, תוך השעייה מודעת של כל הידע המוקדם או נחקריםעולמם של ה

 (Josselson, 2004) ג'וסלסון. ת קדומות שהחזקתי, כאילו אני פוגשת תופעה זו לראשונהדעו

רלוונטי למחקר ולפרשנות.  כחוקרתי הפרטי מדגישה את המורכבות והקושי להבחין מה בעולמ

היא  (trustworthiness) היות המחקר ראוי לאמוןולשמור על  להבחין בין העולמותאחת הדרכים 

ההתמקמות האישית שלי כחוקרת אל מול של ומתמשך דרך התבוננות עצמית ובירור מתמיד 

שויות להשפיע על הע יונטיות לב יכוללת את הרקע האישי שלהתבוננות זו המציאות הנחקרת. 

הליך שמזמין לבחון תפיסות, רגשות ועמדות בת (Denzin & Lincoln, 1994)המחקר 

(reflexively, bracketing and monitoring of selfלכל אורך איסוף הנתונים וניתוחם ) 

(Holloway & Wheeler, 2002) . דרך נוספת בה אני כחוקרת עלולה להשפיע על הנתונים קשורה

עובדה זו  . מחדהקשורה ללידה בהקשר של חוויה טראומטית ת, אישה,חוקר עובדת היותיב

הזדמנות לדיון נוח יותר בנושאים רגישים, בעיקר כאלה המיוחסים לגברים ה לספק תהי העשוי
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מגדרית זו אפשרה למרואיינים, גם אם במרומז,  מבחינה תרבותית לשיח נשי. ייתכן כי דינאמיקה

ההתמודדות שלהם עם התינוק את להיות יותר רגשיים בתיאורם את חווית הלידה השקטה שחוו, 

היו באות לידי ביטוי אם ייתכן שלא יגון שהצער והשות תחואת ובדן האבהות, או ת אהמת, א

מאידך, יתכן כי היו מי שעובדה זו הגבילה אותם,  .(Bonnette & Broom, 2012)המראיין היה גבר 

מנקודת מבטם. הכרה שלי בכך שמגדר,  בשל החשש לפגוע בי בדברם על בת הזוג ועל חוויתה

סביבה וביוגרפייה עשויים להשפיע ולעצב את המידע האיכותני, איפשרה לי שימוש חופשי יותר 

 . בנתונים שנאספו

התבצע על ידי תיעוד תהליך ההתבוננות העצמית ובחינת העמדות והרגשות שלי כחוקרת   

פשר יביומן רפלקטיבי, שאך המחקר כולו שליוו אותי לאורהתחושות, הרעיונות וההתלבטויות 

אחר החוויה ומעקב  (Morrow, 2005) , כפי שמפורט במאמר של מורווהתבוננות עצמית מתמשכת

איסוף הנתונים וניתוחם התקיים תוך . (Bowen, 2006)הסובייקטיבית שעברתי לאורך המחקר 

ושיח עם מנחת העבודה על המחשבות,  ניהול דיאלוג מתמיד עם הטקסט באמצעות כתיבה

דיאלוג זה ם וניתוחם. קריאתאיסוף הנתונים, כדי התובנות והרגשות שהתעוררו והתגבשו תוך 

מנחת המחקר,  .(biases)להיות במגע עם התכנים, להתמקד ולצמצם הטיות אישיות פשר יא

שהקטגוריות מתיישבות עם שאישרה את העובדה שופטת חיצונית  היוותהנוספת כחוקרת 

שתינו, מנחת המחקר ואנוכי, היינו שותפות בתהליך (. 2001שלסקי ואריאלי, הנתונים הקיימים )

נתקלנו באי הסכמה בנוגע לשיוך דברי המרואיינים לתמה  ניתוח הנתונים, כאשר לעיתים

מסוימת. במקרים כאלו, ניסינו לבדוק אפשרות לתמה שלישית, או להסביר אחת לשניה את 

 האופן שבו אנו תופסות את הנאמר. 

נעשה שלשמור על שרשרת עדויות לכל צעד  (Patton, 1980), המליץ פאטון מעבר לניהול יומן

שלבים המהחל  מחקר. קרי שמירת כל תמלולי הראיונות וכל מידע רלוונטי אחרלאורך ה

 ,Yin)הממצאים והמסקנות כתיבת של איסוף הנתונים, דרך שלבי הניתוח, ועד שלבי ראשוניים ה

נשמרו  והגירסאות השונות של המחקר כל ההקלטות, התמלולים, הניתוחיםבהתאם לכך, . (1981

 ועודם במחשב האישי שלי. 

 אתיקה  3.6

 ( נמדד בין השאר בשמירה על כללי האתיקה כלפיx&2ix01&xee) היות המחקר ראוי לאמון

. הסכמה פורמאלית של כל משתתף 1המרואיינים בכל אחד משלבי המחקר. שלבים אלו כוללים: 

פני פגיעה או ב. שמירה 3. שמירה על פרטיותם וסודיותם של המשתתפים, 2לקחת חלק במחקר, 

 ,Johnstone). תרומה של המרואיינים כתוצר של השתתפותם במחקר 4ניצול של המרואיינים, 

2000; Mason, 2017; Patton, 2002) אלו הדרכים בהן נתתי דעתי כחוקרת לסוגיות האתיות .

  הנדרשות:

מיוזמתם. כל אחד מהם קיבל הסבר מפורט  יכל המרואיינים שלקחו חלק במחקר פנו אל . 1

חזרו המרואיינים והביעו את רצונם . לאחר ההסבר לגבי מטרות המחקר, ומהלך המחקר

כי , והוספתי ול מרואיין באשר לחובת הסודיות שלי כלפיכהסברתי לכמו כן, להתראיין. 

 לעצור את הראיון בכל עת.  רותופשאב

ני כחוקרת ככלי מחקר יצר מפגשים אינטימיים ביהשימוש בראיון עומק חצי מובנה   .2

אל נשמרה  םרטיותפהראיונות,  שנחשפו המרואיינים במהלךלמרות אולם,  למרואיינים.
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. נתונים שיכולים לזהות מרואיינים המוצגים להלן בכל שלבי המחקרמול הקוראים 

 . והדיון הממצאיםהשיטה,  יכתיבת פרקספציפיים טושטשו בעת 

מרואיין. במקרים בהם עלו כל להלך הרוח הרגשי של ואשת טיפול, הייתי קשובה כחוקרת  . 3

של ויתור על גם אם במחיר ההתנהלות היתה רגישה יותר, , המרואיין סוגיות שהקשו על

 חלק ממטרות המחקר. 

שיצאו בתחושת עומס רגשי התייחסתי לאפשרות כי יהיו מי לאור רגישות נושא המחקר,  . 4

אציע למרואיין והתחייבתי כי במידה ויהיו מי שיפנו אלי לאחר הראיון, . לאחר הראיון

 לגורמים טיפוליים רלווונטיים.  לפנות

כדי למנוע הטיות אפשריות, ניתוח הראיונות על כל שלביו, נעשה בשיתוף מתמיד ומעמיק  . 5

 של המנחה של עבודת מחקר זו. 
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 ממצאים  .4

גברים שחוו אובדן של ילד או ילדה בלידה  30ראיונות עם  30במהלך חמישה חודשים נערכו 

לו מילים לתאר את החוויה הם בחרו בא –שקטה. הגברים סיפרו על החוויה מנקודת מבטם 

מידה ם הסיפור לשחזר את האירועים בשעברו, מה להדגיש ומה להשמיט. לעיתים ִאפשר לה

רועים הובילה להצפה של תחושות, מסוימת של שליטה על אשר אירע, ולעיתים השיבה אל האי

בין בראיונות שנעו  והסיפור שהתקבל היה מקוטע או מבולבל. המרואיינים דיברו בשטף ובכאב

, או םם, לעיתים כשדמעות חונקות את גרונשעה לשלוש שעות, ותיארו בפירוט את כל שעבר עליה

מן הכלל, בין שהלידה  . חוויה זו חזרה על עצמה בכל הראיונות ללא יוצאזולגות ללא שליטה

השקטה התרחשה בחודשים האחרונים ובין שהתרחשה לפני שנים, בין שהייתה בלתי צפויה ובין 

מאולצת. בכל המקרים בלט הצורך העז של ושהייתה תוצאה של הפסקת היריון יזומה 

המרואיינים לדבר. לחלקם הייתה זו הזדמנות ראשונה שבה יכלו לספר מה עבר עליהם בקול רם 

 ובפירוט רב.

חוויית האובדן של גברים לאחר לידה שקטה, כפי שהיא מסתמנת מהראיונות, היא חוויה אישית, 

והכאב מלווים אותם גם שנים  יגון, תחושת הגבריםמשפחתית ולא פחות מכך חברתית. לדברי ה

 .המשפחהבני . האובדן משפיע על תחושתם האישית ועל יחסיהם עם האובדן לאחרארוכות 

מהלך החיים היחסים עם המשפחה ועקב כך את לעיתים הוא משנה את ו, קצרהטווח בלעיתים 

הזדמנות לערוך את הסיפור ואולי אף להתמודד עימו. היו מי שהראיון היווה עבורם לבלי הכר. 

לחוויות עמוסות ומכנים משותפים לסיפורים הפרטיים, מספר מתוך כלל הראיונות הסתמנו 

  .תתי פרקיםממצאים אלו מוצגים כאן בארבעה . פרסו הגבריםהרגש והמשמעות ש

 יתוארו תגובותיהם הראשוניות של  – למחקר מרואייניםגיוס ה –פרק הראשון תת הב

מוטיבציה שלהם להשתתף הגברים להזמנה להשתתף במחקר. בהמשך תהיה התייחסות ל

זה מהווה ממצא תת פרק שנתנו הגברים לרצונם להשתתף במחקר. יפורטו הסיבות ובו. 

חשוב המשמש נקודת מוצא לעבודת איסוף הנתונים. הוא מספר על משמעותה של לידה 

 שקטה בעבוד הגברים שחוו אותה ונענו להתראיין למחקר. 

  תתי הפרקים הבאים מציגים שלוש תמות מרכזיות שזוהו בראיונות:

 הכאב ועומק האובדן,  גודלמפורטים  – החלום ושברו: חוויית האובדן –פרק השני תת הב

והטראומה שחווים הגברים. הטראומה קשורה להתקשרותם המוקדמת לתינוק עוד 

היעדר גם לקשורה גם לפרידה מהתינוק ולהיא . ה ללידהבמהלך ההיריון ובעת הציפיי

 במרחב בית החולים. כבר ההכרה באובדנם 

 ת תוארמ – יחסה של המשפחה לגברים אחרי לידה שקטה –פרק השלישי תת הב

 תגובות המשפחה ליגונם. בהקשר של שקטה הלידה ההגברים לאחר  ם שלהתמודדות

 מתוארים –למה זקוקים הגברים אחרי לידה שקטה?  –פרק הרביעי והאחרון תת הב 

 הצרכים של הגברים שחוו אובדן של תינוק או תינוקת בלידה שקטה, במילותיהם. 

משרטטים מעגלים של ציפיות ואכזבות, של תסכול וחוסר אונים, הן של  תתי הפרקים ארבעת 

הן של סביבתם הקרובה. משורטט בהם גם רצף המלווה את הגברים החל ברגעים והגברים עצמם 

 מוצגותנקפו לו. בחודשים ובשנים שדן, דרך ההתמודדות בימים שאחריו כמו גם הסמוכים לאוב
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היו רוצים שה יותר, מחשבות הנוגעות לצורכיהם ולמה מחשבותיהם היום מבעד לפריזמה רחב

 שיניב המחקר. 

 למחקר  מרואייניםגיוס ה  4.1

 "מנסה לחשוב למי סיפרתי ככה, ואני לא יודע" 

פניות של גברים  30 מ למעלהארבעים ושמונה שעות ממועד פרסום ההזמנה למחקר התקבלו 

במיוחד נוכח עדויות ממחקרים קודמים על  עומס הפניות היה מפתיע ביותר,קחת בו חלק. שרצו ל

ולמחקרים  (Barnes, 2014; Daniels, 2008) פוריות בכללב יםהעוסק יםקושי לגייס גברים למחקר

 . (Clyman et al., 1980; Worth, 1997) בלידה שקטה בפרטהעוסקים 

מרואיין האובדן. הזמן שחלף מחווית הפנייה של הגברים להשתתף במחקר לא הייתה קשורה ל

חווה את  ואילו מרואיין אחר. ראיוןהקיום שנים לפני מועד  22 לידה שקטההראשון שפנה חווה 

העז לדבר ולתאר רצונם הפנייה המהירה של הגברים והאובדן שלושה שבועות לפני קיום הראיון. 

שמקבלת  –או על היעדר המקום  –ממצא בפני עצמו המעיד על המקום  מהוויםאת חוויותיהם 

חוויית האובדן של גברים בלידה שקטה. כל הגברים התייחסו בדבריהם לראשוניות שבהזדמנות 

 את הסיפור מנקודת מבטם:  רלספ

מאז הלידה  שנה 22, ארנון)״אני לא חושב שאי פעם סיפרתי את זה בצורה כזו למישהו 

תי על אני יכול להגיד לך שזה ללא ספק השיחה הארוכה ביותר שניהל״ (;השקטה

תכל'ס, מאותו יום ״שנים מאז הלידה השקטה(  חמש, )יואב ״הנושא באופן מקיף כל כך

 ״י מדבר על זה אחרי הרבה זמןדיברתי על זה יותר, היום זה פעם ראשונה שאנכבר לא 

מה שסיפרתי לך עכשיו... אני מנסה לחשוב למי ״בנתיים אחרי הלידה השקטה( , )הראל

 שנה אחרי הלידה השקטה(, )אוהד .רתי ככה, ואני לא יודעסיפ

 

היה שייך לו, ואפילו לא היה  משמעי עד כמה האירוע הזה לא-הסביר בעדינות אך באופן חד אור

לרעייתו ולו. הוא היה רק שלה. ההשתתפות במחקר אפשרה לו בעצם לנכס את  –שייך לשניהם 

 ווה ו, קביעת המועד וההגעה לריאיון לבדבמחקר ההחלטה להשתתףלדבריו, גם לעצמו.  אובדןה

, וכך סיכם את להרגיש כי החוויה הזו שייכת גם לוחלק בלתי נפרד מהאפשרות שניתנה לו 

 :הראיון

אני חייב להגיד לך... לא שיתפתי את אשתי עד לפני שבועיים שקבעתי את הריאיון. לא 

יודע למה. ואנחנו לא מסתירים אחד מהשני... לא יודע למה לא סיפרתי. אני לא יודע 

להסביר. אבל אני חושב על זה עכשיו. הייתי מאוד שלם עם זה שאני רוצה להשתתף, 

ת. אולי פחדתי לפתוח את הפצע הזה, אולי, לא יודע. אין לי דרך להסביר. משמעי-חד

ואז זה עלה אגב גם בדרך אגב. ]...[ היא הציעה להקפיץ אותי לפה ולא רציתי. זה 

כאילו... טריטוריה שלי. עכשיו זה אני. רציתי לעשות את זה בדרך שלי. לומר לה בזמן 

ה אולי אפילו משהו בפני עצמו. במודע לא שלי, להגיע לפה לבד. אני חייב להגיד שז

אמרתי לה, כן? לא בגלל טעות טכנית או משהו. אולי כי רציתי שזה יישאר רגע רק שלי. 

ולא של שנינו. כמו כל האירוע הזה שהיה רק שלה. אני באמת רוצה לדבר על זה, אני 

 )אור( .שמח שבאתי לדבר על זה. ושזה היה משהו כזה
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שהוא אינו מיומן את כל מה שרצה לומר. הוא הרגיש  הריאיון למד בעל פהסיפר שלקראת  הראל

עד כדי כך שלא היה בטוח שיוכל לבטא את סיפורו ואת תחושותיו. גם כשדיבר עם בשיח כזה 

חברים לא שיתף אותם במה שעבר עליו באמת. לעומת זאת, הוא חש שלבת זוגו יש מרחב שבו 

הזדמנות לפנות מהווה עבורו במחקר  השתתפותהציין כי  הואבמהלך הראיון היא יכולה לשתף. 

: "אחת הסיבות שאני עושה את זה, כי תמיד השקעתי את הכול בה. כולם שאלו מקום לעצמו

הייתי ואני 'היא' ]עליה[, כולם באו לבקר אותה. היא הייתה יושבת עם חברות, מספרת, מתפרקת. 

 )הראל( .יושב עם חבר מדבר על מכבי חיפה"

אך הפנייה המהירה להתראיין לא נבעה רק מהרצון של הגברים לספר את הסיפור מנקודת מבטם. 

, המפורטות נוספותמניעים שהובילו אותם להשתתף במחקר חשפה סיבות הקשבה בראיונות, ל

 להלן. 

  "הייתי רוצה שיצא מזה משהו"  4.1.1

שהשתתפותם תניב תוצאה רוצים  םגברים השתתפו במחקר מתוך רצון להשפיע. הם חשו שה

חשוב שאודי הדגיש גם לקראת סוף הראיון,  אמר עומר "גברים צריכים תכלית", .מעשית כלשהי

לא תהיה לשווא: "חשוב לי להשמיע את הקול במחקר , שההשתתפות שלו "תכלית"תהיה לו ש

משהו, שלי. אם כבר, אז במסגרת כזאת, שהיא אקדמית ורצינית. ולא סתם. חשוב לי שיצא מזה 

וסיף שאולי השיח עם גברים רבים שעברו את ה הראל .שידעו את הדבר הזה... שכן יכול לעזור"

 –אותה חוויה יוכל לסייע לאחרים: "חשוב לי שיצא מזה משהו. אחת הסיבות שאני עושה את זה 

כך גם  ."כדי שמישהו שמבין יותר ממני וישאל יותר אנשים יוכל למצוא משהו שכן יכול לעזור

 : "אני מקווה שיצא מזה באמת משהו, שזה יעזור לגברים אחרים שחווים את זה"דברי רזל

היא אך אמירה כללית. היא אמנם אמירה זו, "שיצא מזה משהו" שחזרה על עצמה שוב ושוב, 

 . להלןראיונות כוונים שונים שיפורטו במהלך הקיבלה 

 "הייתי רוצה שיכירו את הנושא, שיעלה למודעות"   4.1.2

שאחת הסיבות לפניתם, טמונה ברצון שהנושא ציינו ה להשתתף במחקר, היו שיעוד בשלב הפני

קיבלתי " :עודד כך למשל בהודעתו של .של לידה שקטה מנקודת המבט הגברית יעלה למודעות

דה שקטה רק עידכון לגבי המחקר שאת עושה בנושא הגברים שחוו לידה שקטה. כמי שחווה לי

" להשתתף במחקר, ולעשות הרבה על מנת להעלות את המודעות שגם בן שמחלפני חודש וחצי "א

 ".הזוג חווה לידה שקטה

רפואה סיעוד, או טיפול מרואיינים כי לתחושתם אין מודעות בקרב אנשי בראיונות רבים אמרו ה

הדגישו הם של לידות שקטות בכלל, ולחוויה של גברים אחרי לידות שקטות בפרט. לנושא 

: אמר עודדהוסיף וכפי ש ,להעלות את הנושא לסדר היוםה מחקר כגון זה יכולבשהשתתפותם 

: "עמוק עמוק כך סבור וניגם י". "אני רוצה לקחת חלק כי צריך להעלות את המודעות לנושא הזה

עמוק בלב הייתי רוצה שגם רופאים ידברו על זה. יש איזה אלף לידות שקטות בשנה בישראל, 

 ארצות הברית כדוגמאבדבריו את  נותן . רוני"נכון שתהיה מודעות, אז אני חושב שזה לא?

הקדשה של יום, לאובדן המסוים הזה, שיש בה יום המוקדש ללידות שקטות. הוא סבור ש למדינה

שהוא "חלק ממשהו". ההשתתפות במחקר ִאפשרה לו, במובן מסוים, להיות היה גורם לו להרגיש 

 שותף: "חלק ממשהו", להיות 
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וצה שיכירו את הנושא הזה, שיעלה למודעות, שידברו על דרכי ההתמודדות ]...[ הייתי ר

שידעו איך לעשות את התהליכים של הקבורה, את כל הנושא של הזכויות, שידעו... 

אנחנו לא ידענו. ]...[ למשל בארצות הברית יש יום שמוגדר לזה, ללידות שקטות וכל זה, 

ים... רואים את זה ]...[ אני מדבר על דברים יש פעילויות, מרתונים, צעדות, צמיד

 )רוני( .ראשוניים, על פרוטוקול, על פרוספקט, עוד הרבה לפני ההכרה

הם מהגברים ציינו כי  חלקמדיניות. היעדר חוסר המודעות לנושא עלה בראיונות גם בקשר ל

דות עם החברה, הממסד והחוק שהם אינם חלק מיחידת ההתמודצד מועבר להם מסר מהרגישו ש

ציפייה שיחזרו במהירות הלידה והחופשת התייחסות לנושא האובדן. המסר מתבטא בהיעדר 

תמיכה בבקשה לקבל פונים הם בהיעדר תמיכה מובנית מבחינה מערכתית, ובכך שכאשר עבודה, ל

 בעוד הם כלל לא זכאים לקבל החזר, במרכזי טיפול לנשיםאותה נאלצים לקבל רגשית, הם 

 אלו. אילן ביטא זאת בראיון, ממש בזעקה: טיפולים מביטוחי הבריאות על 

שההכרה בחוק תיתן גם לגברים את האפשרות הזו לצאת לטיים אאוט שהם זקוקים לו. 

]...[ זה בא לידי ביטוי גם בהצעת חוק שהייתה, ]...[ אם החוק היה מדבר גם על הגברים, 

של חופש. זה המון. זה יותר מסמנטיקה, זה  שעה אחת. שהחוק ייתן לי שעה, יום אחד

 )אילן(  .הרבה. ]...[ זה ההכרה החברתית, המשמעות ]...[. יום אחד חופש. זה מספיק

 

 התייחס אף הוא להיבטים אחדים בנושא:  מאיר

היריון, בהקשר של נשים גברים ]...[ זה עדיין עולם ישן ]...[, שגבר חוזר לעבוד די  ,בסוף

או אפילו בהקשר הזה, ]...[  הגבר לא. ]...[נגיד אישה זכאית לחופשת לידה ומהר ]...[, או 

ולא במרכז לנשים. זו התייחסויות  , מרכז טיפול,למשל שאקבל טיפול במרכז לתמיכה

תהיה זכאית להחזרים מהקופה כי היא עברה משהו אלא גם  יעלרק ממסדיות, ]...[ שלא 

  )מאיר( .אני

 

 .מה גם לתחושת השוליות המגדרית שהגברים חשים, המתוארת בהמשך-קשור במידתזה נושא 

 לשבור את קשר השתיקה   4.1.3

גם על מתן מקום לשיח  מרואייניםלנושא, דיברו הוהממסדית מלבד הגברת המודעות הציבורית 

חוויה דומה. הם דיברו  או יחוו הנוגע לגברים אחרי לידה שקטה, למען גברים נוספים שחוו

בעיקר, הייתי רוצה שיהיה בחברה שלנו : "יוניכפי שאמר  ,במונחים של שבירת קשר השתיקה

בכל העניין : "המטרה שלי פה יו של מאירתבמילוו .שיח שכן נותן נוכחות לטראומה שהגבר עובר"

הזה זה לשבור את קשר השתיקה. ]...[ חשבתי שאם אני אבוא אולי זה יעזור לקדם את זה יותר 

  .ושתהיה לזה איזה תהודה ציבורית כזו או אחרת"

. הוא שחוו חוויה דומה עולה החשיבות בקבלת תמיכה, על ידי גברים אחרים זרשל  תיאורומ

לשיח כזה. , ומצר על שלא הייתה לו הזדמנות גברים ביןרואה חשיבות רבה בשיח הוא מציין כי 

קבוצה כזו, ויש חבר'ה  י"אם היה איזשהרואה חשיבות ביצירת שיח כזה בעצמו: הוא הוא ציין כי 

-הייתי הולך לדבר איתם. הייתי הולך לספר להם מה קרה לי אחרי שלוש –שרק חוו את זה עכשיו 

. מדבריו עולה שלחוויה )רז( ל שלא עשו לי את זה"ארבע שנים. ]...[ אני חושב שזה חשוב, וחב

הגברית יש מאפיינים שונים וייחודיים, שאי אפשר להיחשף אליהם אלא באמצעות שיח עם גברים 

 אחרים שעברו חוויה דומה.
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החסר שהרגיש, ותם של הגברים בסיטואציה קשה זו וסיפר כי בדידאת איר מבדומה לרז, תיאר 

לבית חולים כדי  פעמים אחדותכיצד הגיע הוא סיפר הוביל אותו להציע תמיכה לגברים אחרים. 

מתוך ידיעה שזהו מעמד  . הוא הוסיף כי עשה זאתלשוחח עם גברים העומדים לעבור לידה שקטה

אלא ממי שחווה זאת בעצמו. שלא מקבל התייחסות, ואולי גם קשה לקבל את הסיוע מורכב 

 יקון החוויה שעבר: שליחות לת חים של שליחות.דיבר במונ מאיר

מאז שזה קרה, השליחות שלי זה לבוא ולדבר עם אנשים, ובכל מקום שאני נמצא אני 

אומר שאני עברתי את זה... ושאם תשמעו על מישהו שעבר משהו כזה תפנו אותו אליי. 

]...[ לכן באתי  זה התיקון שלי מכל החוויה הזו, שאוכל להיות כתובת עבור גברים אחרים.

 .ן )מאיר(לדבר גם כא

 

 "זה לא רק לנשים": תחושת שוליות מגדרית  4.1.4

להשתתף במחקר היתה תחושה של שוִליּות מגדרית.  הילהיענות לפניסיבה נוספת שגרמה לגברים 

הגברים שהם נמצאים בשוֵלי האירועים רק בשל היותם  חושתמתייחסת לתמגדרית שוִליּות 

 גברים. תחושה זו מקוממת אותם, ובמקרים מסוימים אף מניעה אותם לפעולה. 

בהודעת  .במחקר ףה להשתתיכבר בשלב הפניניתן היה לחוש את המניע המתואר גם כאן, 

דעה משל אלי בהוקחת חלק במחקר. כך להגישוש, היו הודעות שסימנו את התחושה הזו כמניע ל

 : במחקר שכתב בהיענות להזמנה להשתתף

זה לא היה קל ופשוט, הרבה סבל וכאב  .שנים עברנו לידה שקטה 7שלום נורית. לפני כ 

תי רוצה יוכעס על העולם. פחות או יותר המשכנו בחיים בזכות זה שיש לנו שני ילדים. הי

 ,האבות ,תי קשר. אנחנו הגבריםאני מעוניין, והייתי שמח שתצרי אי .לראות במה מדובר

אבל סובלים בשקט. אולי בגלל זה רוב האנשים חושבים שלאותו אבא שמת  ,כן סובלים

 . )אלי(לו הילד בלידה שקטה פחות סובל. אשמח להשתתף

 

מתייחס לתחושה שעלולה להתפתח בקרב גברים, כי הוא נקודה זו. שם דגש בדבריו על  אחיקםגם 

כור ", חיקם, אומר א"גם אם נדמה לך כגבר"האובדן אינו שייך להם.  שהאובדן אינו שייך לך, זְּ

שהוא אינו נחלתן הבלעדית של נשים; תגובות של אנשים יגרמו לך להרגיש שזה לא קרה גם לך, 

 :"כך הן עלולות להשפיע על תחושותיךו

בעיקר יעזור לגברים עצמם. ]...[ להגיד לגברים 'זה בסדר ]המחקר[ שזה  הייתי רוצה

שאתה לא מרגיש כלום, זה בסדר שאתה לא חושב שזה בכלל קרה לך אלא קרה רק 

לאשתך', שזה יכול להיות תגובות של אנשים, ]...[ וגם שאם מאוד מאוד קשה לך אז 

ת להיות מוכרות ויכול אתה צריך לדעת שהאבל שלך והמצוקה הנפשית שלך צריכו

להיות שאנשים לא יכירו בהן. ואתה צריך לדעת להגיד את זה, להיות מודע לזה שזה 

 )אחיקם(  .יכול לקרות

 

מניע להשתתפות מהווה לראות שתחושת השוליות המגדרית היה גם בראיונות נוספים אפשר 

בגלל זה אני חושב שזה ביטא זאת בפשטות: "אנחנו תמיד בצד, הגברים. אז אולי  עמיתבמחקר. 

יסוקה של התקשורת בנושא: "הטיפול הדגים זאת דרך עני מאוד חשוב" רו]המחקר[ 

זה לא אבל רק נשים. תמיד התקשורתי... תוכניות הבוקר שמדברות על זה, או מספרות, מזמינות 
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שאישה תדע גם את הצד של הגבר. שתדע שיש לה לאן להפנות אותו, אין את . צריך רק לנשים

יש בה בכדי להשפיע גם על , העיסוק החברתי בנושא מדיר גבריםש העובדהכי מוסיף  נירו .זה"

מקווה שהמחקר יפנה גם הוא זוגן. הוא מוסיף, כי עם המצוקה של בני  התמודדותן של נשים

בכתבה מיוחדת  לקח חלקשבראיון שיתף . הוא נשים, שיהיו מודעות למה שעובר על הגבריםל

המיועד בעיקר לקהל שחוו לידה שקטה, אך גם כתבה זו התפרסמה בעיתון  שהתמקדה בגברים

 נשי. 

, המחקר הנוכחי יכול לאזן במעט את חוסר האיזון בין גברים לנשים בנושא זה. הוא לדברי דייויד

מדבר על הגברת המודעות של החברה ככלל ושל אנשי מקצוע בפרט: הוא היה רוצה שאנשים יהיו 

השלכות שלהן בעקבותיה, המתעוררות אובדן תחושות הלידה שקטה ול מודעים לאפשרות של

להפתעתו, מתייחס במיוחד לאנשי המקצוע, ש דייוידמשמעותיות, ארוכות טווח ורחבות היקף. 

כדי להעיד על . עובדה זו לדבריו די בה גבריםמייחסים את האובדן המורכב גם לאפילו הם אינם 

 מגדרית ניכרת:רה נרחב ועל שוליות היעדר הכ

הייתי מעדיף שלא תהיה חשיבות להתייחסות של גברים ונשים, אבל יש אסימטריה... 

אז צריך לעשות איזשהו תיקון. הכרה בזה שיש את ההתייחסות האחרת, או אפליה. 

אולי זה לא המטרה של האקדמיה אבל אולי זה יכול להיות תוצאה שיהיה איזשהו 

הם להתחבר ולראות שהרגשות שלהם והדברים שם מקומקום לגברים שעברו את זה. 

זה יכול להיות רק לקרוא את המחקר הזה, וגם ... מרגישים הם לגיטימיים, הם שכיחים

אם אחר כך יהיו קבוצות תמיכה או סתם אתר אינטרנט, כל דבר הוא... אפילו הכרה 

 יד( )דייו .של אנשי מקצוע, מה אני אגיד, ]...[ אפילו רק שאנשי מקצוע ידעו

 

התייחס לאנשי מקצוע באותו הקשר: "אני רוצה לעזור לאנשים אחרים שיבואו אחרי,  הראלגם 

]...[ שיחשבו שיש גם מישהו מעבר לאישה שעובר את זה. ]...[ אנחנו צריכים את העזרה אחר כך, 

  .כשמגיעים הביתה. הייתי רוצה שאנשי מקצוע ידעו את זה, שיהיה מישהו שאני אוכל לכתוב לו"

שניהם דרך מילותיהם של אודי ועודד. שאת על תחושת השוליות המגדרית, ניתן ללמוד ביתר 

וכי הוא פער בין החוויה של נשים לחוויה של גברים אחרי לידה שקטה את התחושה שישנו תיארו 

פער נשים. הההיריון והלידה שעוברות  יולוגי של האובדן;היבט הפיזב בין השאר,בעיניהם, , טמון

הגיע לריאיון  עודדלחלוטין. מטשטש את כאבם דוחק את הגברים הצידה, ולתחושתם, זה, 

ההזמנה למחקר היתה ההפעם חודשים ספורים אחרי הלידה השקטה. הוא דיבר בכאב על כך ש

 הראשונה, שבה הרגיש פנייה ישירה אליו. 

ני זה אמנם לא הייתי תשעה חודשי לידה בהיריון, אבל כל החודשים האחרונים א

שהכנתי את הבית ]כ[שהיא הייתה מחוסרת כוחות. ]...[ הייתי עם הילדים, בניתי מחסן 

במו ידיי, פיניתי חדר לטובת התינוק. ]...[ נכון, לא סחבתי את הילד הזה, גם לא היו לי 

צירים. אבל אף אחד לא יכול לקחת את זה ממני. ולא הייתה שום התייחסות אליי, עד 

 )עודד( .רגע זה

 

שכן, עם את התסכול של עודד על כך שלא היה לו עם מי לדבר על כך, הפיץ כפי הנראה בסביבתו, 

למרות המודעות שלו לצורך שציין,  הואר כי זו הגיעה אליו מכל כוון. פרסום ההזמנה למחקר, סיפ

 שלו לדבר ולשתף, הראיון, היתה ההזדמנות הראשונה עבורו לעשות כן.
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עם מי לדבר ]...[ החברה לא רוצה להקשיב, לא רוצה לשמוע,  נשברתי, ואמרתי, אין לי

כל אחד מביא לי סטטיסטיקות, אני לא רוצה סטטיסטיקות, אני יכול לקרוא לבד את 

הסטטיסטיקות, אני רוצה לדבר. אני צריך לדבר. וזה לא היה ]...[ וביום שפרסמת את 

. בדיוק מה שהייתי צריך. ההזמנה למחקר, קיבלתי את זה מכל כוון, זה היה כמו סימן

 )עודד( .ופעם ראשונה שדיברתי, בעצם היתה פה. עכשיו

  

הבדלים הפיזיולוגיים בין גברים לנשים בכל הקשור ההכרה נעוץ בהמקור להיעדר שהסביר  אודי

גברים עוברים טראומה משמעותית למרות הבדלים אלה גם  .לתהליך המורכב של הלידה השקטה

 : יהםוקשה, שמשפיעה על חי

להגדיל את המודעות וההבנה שגם לגברים יש פה עניין. וזה לא עובר בקטנה כי לא צריך 

הם היו בהיריון וכי הם גברים ]...[. אלא שלגברים זה גם כן טראומה. וגם לגברים קורה 

משהו משמעותי, משהו קשה, משהו שהוא משפיע מאוד על החיים. כי הנטייה היא נורא 

ו הם גברים, הם לא היו בהיריון, הם לא יודעים ]...[. כאילו כאיל –לטשטש את זה 

 )אודי( .שתהיה באמת הבנה, שתהיה הבנה לזה

 

וויה ההתייחסות לחבהתייחסותו לסיבות שהובילו אותו להשתתף במחקר, מתאר יובל תחושה ש

עודנה לוקה בחסר. החסר שמתאר מורגש לדבריו בממד של גברים שחוו לידה שקטה כתופעה, 

גם ברמה השפעה בעלת ההשתתפות במחקר תהיה ולמשאלתו, לתחושתו, האישי ובממד החברתי. 

להגיע לגברים נוספים האישית, אך גם ברמה החברתית. בנוסף לכך, התייחס למחקר כדרך 

 : שחוו חוויה זונוספים ובאמצעותם לזוגות 

יוון של הגברים. אנחנו היום ]...[ הרבה יותר מעורבים בתא המשפחתי יש לקּונה... לכ

מאשר ההורים שלנו. ולמרות זאת הבנתי שיש פה באופן אובייקטיבי משהו שמתעלם 

מהדמות הגברית ומסתכל בעיקר על האישה. וזה עניין אותי, אמרתי. כן, יש פה איזה 

ב שהאישה תצליח להתמודד שהיא הרמה להנחתה, יש פה איזשהו פספוס, כי אם חשו

יום זה בן הזוג. ואם הוא לא -גם מההיבטים הרגשיים, אז הדבר הכי קרוב לשם ביום

מתמודד טוב או לא יודע איך להתמודד, אז הוא לא מתמודד איתה טוב. בגלל זה גם 

כי אולי יש  ,אמרתי אני אענה למודעה שלך. צריך לספר את זה. לא, לא בשבילי, צריך

  )יובל( .וא צריך התייחסות, ואם זה במחקר... הוא צריך התייחסותפה משהו שה

 

, הוא אורלערך המוסף התרפויטי שיכול להיות למשתתפים במחקר, היתה התייחסות בודדת; 

ה הראשונית לשתתפות במחקר, לאפשרות שהראיון יכול להיות יהיחיד שמתייחס כבר בשלב הפני

 גם תרפויטי עבורו. 

שלום נורית, ראיתי שאת מחפשת גברים שחוו לידה שקטה. מאחר וחוויתי לפני חצי שנה 

שנים של לידה שקטה ראשונה,  8לידה שקטה שניה, שהציפה לי זכרונות עצובים מלפני 

 )אור(  .ניח שזה יהיה גם תראפיה עבורי..סובר שנכון להשתתף במחקר עבורך, אבל אני מ
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  סיכום  4.1.5

הסיבות קחת חלק במחקר ובחן את גברים להמאסיבית של זה עסק בהיענותם פרק ממצאים 

את המוטיבציה שלהם לקחת חלק במחקר הנוכחי ניתן המוצהרות שהובילו אותם להשתתף בו. 

להבין דרך העמקה במאמר שהתמקד בהבנת המוטיבציה של גברים לקחת חלק במחקרים 

 תשובותיהם של הגברים התחלקו לשלוש קטגוריות מרכזיות:  איכותניים בתחום הפוריות.

עניין של גברים בנושא המחקר, שבא לידי ביטוי באמירה ברורה כי הנושא מעסיק אותם,  עניין:

וברצונם לשתף ולדבר בו באופן מעמיק. בנוסף ציינו שהשיח על נושאים אלו היווה חידוש עבורם 

  ייהם מסיבות מגדריות.בשל העובדה שהזדמנויות אלו נדירות בח

גברים ציינו כי מרגישים תשוקה להיות מועילים. בין אם מדובר בנטייה כללית לסייע לפרט  עזרה:

אחר, ובין אם מדובר במשאלה לקדם ידע וחברה. היעדר הקול הגברי בהקשר של פוריות, הובילה 

 להם. אותם לקחת חלק במחקרים. התחושה כי יהיו מועילים, ויקדמו ידע, קסמה 

חלק מהגברים דיווחו כי המוטיבציה שלהם לקחת חלק במחקר היתה תגובה לשוליות נתפסת: 

פוליטית ונבעה מתוך תחושה כי בכל הנוגע לנושאים הקשורים לפוריות, הם הרגישו שהם כגברים 

נתפסים שוליים. ולכן, הוסיפו, מרגישים שבכדי להעלות נושאים אלו לשיח הציבורי מנקודת 

גדרית של גברים, יש צורך לערוך מחקרים שיתמקדו בגברים בהקשרים אלו. הם ציינו המבט המ

כי מזהים את המבנה המגדרי החברתי כמזיק להם, ומגביל אותם וכי היעדרותם מהשדה המחקרי 

 ,Law)מנציח זאת. השתתפותם במחקר, מבקשת לאתגר, להתנגד ולערער על השוליות הנתפסת 

2019) . 

מדיום זהו שהמוטיבציה להשתתף במחקר נבעה מתחושתם של הגברים שמתוך הראיונות הסתמן 

הם הרגישו שמוטב ; דברים שהם רוצים לומרהביע את תחושותיהם ולפרוס את המשמעותי ל

המודעות או אפילו  עלאתלהוביל לה ניהם,י, בע, שיכולמחקרילהם לספר את סיפוריהם במרחב 

צירת יאו בידה לגברים לאחר לידה שקטה, הקשר של חופשת לב ,למשל .להשפיע על מדיניות

סיבה נוספת שצוינה על ידי פרוטוקול מסודר בבתי חולים, שכולל גם התייחסות רגישת מיגדר. 

לסייע לגברים אחרים  מרואינים רבים היתה תחושה חזקה שדרך השתתפותם במחקר יוכלו

רגישו בעת הם עצמם הש רֶחסֶ התחושת זאת. הרצון לסייע נבע מ מורכבתשעברו או יעברו חוויה 

בשיח עם גברים, באפשרות לשתף אחרים במחשבותיהם ובלגיטימציה  ֶחֶסר –האובדן ואחריו 

לתחושות שהתעוררו בהם. סיבה נוספת, שעלתה בראיונות רבים, היא תחושת השוליות  החברתית

בטוחים ו לא היאחרי האובדן, אבל תיארו תחושות של יגון, קושי וכאב המגדרית. המרואיינים 

. יתרה משלהםגדולה  זוגםל כי הטלטלה של לחוש זאת, בעיקר מכיוון שברור לכאם הם 'רשאים' 

וכי הם ייך להם מסרים ברורים מהסובבים אותם כי האובדן אינו שהרגישו שקיבלו מזו, הם 

  אליו.אינם קשורים 

 בעתבין אם . שצויינו( הופיעה התייחסות לכל שלוש הסיבות 30מתוך  23-במרבית הראיונות )ב

היו שפירטו יותר את השינוי במחקר, ובין אם במהלך הראיון עצמו.  להשתתףה הראשונית יהפני

שהיו רוצים לראות בעקבות השתתפותם במחקר, והיו שראו חשיבות רבה יותר בסיוע לגברים 

 השוליות המגדרית עלתה שוב ושוב, באופנים שונים.  תחושתאחרים. גם 

ם השני תידון חוויית האובדן הטראומטי אחרי לידה שקטה העולה מתיאורי בפרק הממצאי

שחשו לבין  והכאב הקושי, הראשון עם הפער בין הטלטלה םמפגשכמו כן ייבחן המרואיינים. 

רגשית פער שחוּו כבר בעת שהותם בבית החולים. העמקה בחוויה ה סר ההכרה בתחושותיהם.חו
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. רצון רצונם להשתתף במחקרבנוגע לשל המרואיינים חושפת נדבך נוסף, שאינו בהכרח גלוי, 

 .לשתף ולחשוף את מרכיבי החוויה הכמוסים והכואבים

 החלום ושברו: חוויית האובדן   4.2

 "הסיפור הוא לא לידה, אלא אובדן. זה לא שייך רק לנשים"  4.2.1

מתרחש רק בלידה עצמה, וכי ההתקשרות שלהם המעבר של גברים לאבהות בעבר סברו כי 

. מהנחה זו נגזרו התנהגויות רבות (Peterson et al., 1979)לתינוקם מתרחשת רק לאחר הלידה 

גע למשל התייחסות בלעדית לאם בכל הנוהכוללת הנוגעות להתייחסות הסביבה לאבות טריים, 

עדויות מחקריות  בעשורים האחרונים מצטברותעמו. להיכרות אינטימית לטיפול ברך הנולד או 

שאבהותם של גברים מתחילה להתהוות עם תחילת המחשבה על הרחבת המשפחה, המראות 

מחקרים מראים ברחם. בעוד התינוק  מהלך ההריון,לתינוקם נרקם כבר ב הגברים הקשר שלכש

מגיעים למועד הלידה מלאי ציפיות, משאלות, חששות ומאוויים הנוגעים להורות ולרך גברים ש

עדויות אלו, הנוגעות להכרה באבהות . (Condon et al., 2013; Vreeswijk et al., 2014)הנולד 

לידה מקרים של יש כבר בשלבי ההריון, מתייחסת למקרים בהם בתום ההריון, נולד תינוק חי. 

היעדר במקרים אלו, ת. מוכראבהותם של גברים אינה בהם  ,עם היוולדו של תינוק מת, שקטה

 בבית החולים, מצד כל הסובבים אותם, כולל הצוות הרפואי. כבר ההכרה מכה בהם לראשונה 

כיצד משיימים הגברים את אובדנם, כיצד הם מושפעים ממנו ומה הם  יציגפרק ממצאים זה 

להבין מה הוא היה אובדנם, ניתן כינו הגברים את האופן שבו בחירת המילים וממעוד מרגישים. 

את בראיונות הגברים הדגישו , 'לידה שקטה'מכונה בעברית  אובדן זהשלמרות עבורם. וכך, 

 : אילן זאת שתיאר כפיאו . 'לידה'את הולא , 'אובדן'ה

הסיפור הוא לא לידה, אלא אובדן. זה לא שייך רק לנשים. לידה שקטה זה באמת שם 

ָמהנורא, כי זה לידה אבל זה לא לידה. אז אולי להחליף את השם... לא יודע   worst, לְּ

nightmare everאילן( .? אבל שכן יהיה נוכח ַבֵשם איזשהו משהו של אובדן(  

 

יאפשר לגברים לשייך חוויה זו גם  לידהולא במילה  אובדןהמעבר לשימוש במילה נראה כי 

לידה "אמר: גו המרואיינים בהרחבה רבה. למשל, זוהר את חוויית האובדן שחוו הצילעצמם. 

אני משתמש במונח המגעיל . שקטה, גם כן שם מטופש... הייתי קורא לזה אובדן. פשוט אובדן

בו. אבל הוא נשי. התיאור הכי נכון הוא הזה לידה שקטה ]מכיוון[ שאין לי ברירה אלא להשתמש 

  . "אובדן

הכולל את המילה "לידה" אך בד בבד המקובל במונח מרגיש שאין לו ברירה לעשות שימוש  זוהר

 . שמונח זה מעניק בלעדיות לנשים בעוד אותו, כמו גברים אחרים, הוא מדיר מהאירועמרגיש 

 "איבדתי ילד, גם אני איבדתי ילד"   4.2.2

שקטה ולמילים שהם הלידה ההקשבה לשפה שבה מתארים המרואיינים את האובדן שחוו אחרי 

למילה אובדן, בוחרים, מלמדת רבות על עוצמת החוויה ועל ההתמודדות המורכבת עימה. 

. כל 'תינוקת', 'תינוק', 'בת', 'בן', 'ילדה', 'ילדהוצמדה על ידי מרבית המרואיינים המילה '

בין שחוו לידה שקטה טבעית ובין שחוו לידה שקטה מאולצת, השתמשו חד, אהמרואיינים, למעט 
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אובדנם. מקצתם אף השתמשו במילים "הבן שלי" או "הבת שלי" מושא במילים אלו לתיאור 

 כשדיברו על התינוק המת: 

 ״איבדתי ילד ]...[ גם אני איבדתי ילד״, (יובל) ״זה היה ממש ילד, אבל קטן, תינוק קטן

חינתי זה לאבד את הבת שלי ]...[ זאת הבת שלי נולדה, אני החזקתי אותה, מב״ ,(י)ש

קברתי אותו במו ידי, את הבן שלי. הוא שלי. הוא חלק ״ ,(דייויד) ״]...[ הבת שלי מתה

 ( )אבשלום .הוא היה הבן שלי״, ()עודד ״ממני

 

שכולים שאיבדו את האופן שבו מדברים הגברים על אובדן ילדם זהה לאופן שבו מדברים הורים 

ילדיהם בשלבי חיים מאוחרים יותר. הם מדברים על התינוק שמת בלידה כעל ילד ששייך 

]לנו[ : "מבחינתנו זו כבר הייתה ילדה. ]...[ היום יש כפי שאמר אלים ושזכרו לא יימחה, למשפחת

יינים אמרו כל המרוא .וצלקת. זה אף פעם לא יהיה מאחורינו, זה עדיין ילדה שמתה" –שני בנים 

כחוויה סוערת ושונה מכל על ידם תואר האירוע כל ימי חייהם. הזו שהם יישאו את החוויה 

חוויית אובדן אחרת שחוו בחייהם. רבים תיארו את סערת הרגשות שלהם באמצעות המילה 

: "חוויתי אובדנים כפי שתיאר למשל שיכדי להדגיש שמעולם לא הרגישו כך. אולי ב'מפורק', 

כמו שבחיים מפורק : "הרגשתי מפורק לגמרי, הראלאו  ".אבל שום דבר לא היה כמו זה בעבר...

  .שלי לא הייתי"

מי שלקחו חלק שהם יותר משליש מ מרואיינים, 12על אף שבמסגרת הראיון לא נשאלו על כך, 

טראומה גם -במונחים של טראומה ואת עצמם במצב של פוסטשחוו , תיארו את האובדן במחקר

מרביתם לא הוסיפו תיאורים של סימפטומים או התנהגויות שמעידות על האובדן. לאחר שנים 

התנהגויות שניתן היה להתייחס אליהן  נחקריםארבעה ראיונות תיארו ה. רק בפוסט טראומה

שלוש שנים מספר אלי, שחווה את האובדן למשל, כתגובות הקשורות לטראומה שחוו באופן ישיר. 

בהמשך הראיון אלי מוסיף ומתאר  ."זו הייתה טראומה, נוראית"לתחושתו  לפני קיום הראיון כי

כיצד היה בוכה מטיות. הוא מתאר ותחושות של עוררות יתר אותן ניתן להבין כתגובות פוסט טרא

ככה פתאום, באמצע העבודה, ללא שליטה עת היה שומע את חבריו לעבודה מדברים על ילדיהם. ״

באמצע שיחה  ,עצמי בוכה ופשוט יצאתי החוצה להרגע, סתם בלי התראה מוקדמת מצאתי את

, שחווה את האובדן ארבע עמית״. . זה היה קורה הרבה. עכשיו פחותלגמרי יום יומית על הילדים

"זה בעצם הייתה טראומה  אחריוהאובדן ומוסיף על התחושה בעת  שנים לפני קיום הראיון,

 מהאובדן שחווה,חמש שנים חלפו ראיון במועד הגם אודי, ש .אתה אחרי טראומה" ,ואחריה

טראומה. אני לא -"אני בטוח שחוויתי טראומה, ואחריה תקופה של פוסטתיאר תחושה דומה 

אודי מספר בהמשך הראיון כיצד היה  .מקצועי, אבל אני בטוח בזה. עד היום זה באמת נשאר"

אירע ״צמצמתי את היציאות נמנע מבילויים ויציאות, כדי להימנע משאלות או שיח על מה ש

צמצום למינימום, העדפתי לא להפגש או לדבר כדי לא לשמוע ושלא ישאלו אותי עלינו״. 

להתפרש כתגובות פוסט טראומטיות. סימפטום נוסף שבא לידי ביטוי  ןגם ה ותוהימנעות יכול

ונות אלמנטים פולשניים. למשל, מתאר יואב, את החזיקיומם של בשלושה מן הראיונות הוא 

אני לא חזק עם דם. ויש בזה משהו שכאילו התדירות של ששבו אליו באופן תדיר לאחר האובדן ״

הזכרונות אחרי היתה מאד מאד גבוהה כי לא עברה שעה שלא חשבתי על זה. עכשיו זה הרבה 

  פחות, פעם בכמה ימים. אבל זה עדיין שם. המראות, השלולית של הדם״

מלווים שוהמראות החודרניים יואב מתאר את התדירות המשתנה, אך הנוכחת של המחשבות 

מלוות אותם יום יום ושעה ציינו כי אלו  מי שתיארו תחושות פוסט טראומטיות, .אותו עד היום
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להתקף לב  ,הריאיוןקיום מדמה את חוויית הלידה השקטה שחווה עשרה חודשים לפני  צבישעה. 

על ה'עצמי': "אני כבד נוסף על חוויית האובדן, גם תחושה של איום המשקף, איב, דימוי מכ איטי,

טראומטי. אני פשוט חווה התקף לב איטי, פשוט כמו -מגדיר אותה לי כטראומה. ואני פוסט

ל א ט בשלבים, ממש ככה... עד היום זה כל הזמן  - ל א ט]אבל[ במהירות ]שמתרחש[ התקף לב 

  . שם"

הטראומה  תהיה ם.זוגבנות הראיונות השוו הגברים את החוויה שעברו לזו של  30מתוך  17ב 

בת שחווייתה של  האת העובדצורך לציין  הרגישוו ו, הם חשככל שתהיה שחוו מטלטלת ומכאיבה

מזו שלהם כיוון טראומטית יותר של האישה ה תחוויסבורים ש רבים מהם .קשה יותר םזוג

. נשאו את העובר ברחמן ועברו לידהשלהן. הנשים  המוחלטתבשל המעורבות הגופנית שהנשים 

הם זה שומורכבות שונה מ תוייחודי נדבך רגשי נוסף, בעללדעתם מוסיפה ההגופנית של הנשים 

שבמהותו הפסיולוגית נשיאת התינוק ברחם קושרת קשר מיוחד בין האם לתינוק, קשר  .חווים

שברחם. שאול הסביר זאת באופן  ו התינוקתא אבות לתינוקהוהרגשית, שונה מזה שנרקם בין 

"תראי, האישה היא זו שסוחבת את העובר, היא חיה אותו, הוא בתוכה. יש לה חיבור  :בהיר

דיבר על היבט זה: "היה ברור שהיא עברה פה הרבה יותר ממה שאני  ארנוןגם  .הרבה יותר חזק"

הדימוי שבו  .את מה שיש לה בבטן"עברתי. ]...[ האישה עברה משהו. האישה הייתה צריכה להרוג 

אבל חשוב להקשיב לו בכדי להבין את עומק הבור. את המוות של  ,השתמש ארנון הוא דימוי קשה

: השווה אף הוא בינו לבין בת הזוג שלו אורמשהו שהאם הרגישה שזע בתוכה, עד שלא עוד. 

כי זה גם גופני. ]...[ זה "אשתי עברה באמת טראומה גדולה, היא עברה טראומה יותר גדולה ממני 

אמר  אבשלוםו. לא רק החוויה של הלידה עצמה. ]...[ הטראומה שלה היא יותר גדולה משלי"

בפשטות: "אני לא חווה את זה. אני לא יודע מה זה. אין לי את הקשר הזה בין האימא לתינוק. 

  .אני האבא"

כולם, ללא יוצא מן הכלל, , כל המרואיינים לצד הצגת הטראומה של האישה כקשה מזו שלהם

התייחס לשם תואר, אליו יש חוו כטראומטית. הם את חווית האובדן שכאמור ציינו ופירטו 

היו שהוסיפו בזהירות כי מבחינה נפשית הקושי של בחשיבות המירבית, על כל המשמעויות שלו. 

רה משהו עב מיקה״ :וצמתואמנם שונים זה מזה, אבל לא בהכרח בעהגבר והקושי של האישה 

בסופו של ״ ,(דייויד) ״יותר גרוע... נכון שהיא עברה יותר אבל נכון גם שאני באותה רמה עם קושי

דבר, אין מה לעשות... את הבעיטות שלו בבטן היא הרגישה, לא אני. ]...[ אבל עדיין, יש פה חוויה 

הילד הזה, גם לא אני אומנם לא הייתי תשעה חודשים בהיריון, לא סחבתי את ״ ,()אודי ״גברית

היו לי צירים. אבל אף אחד לא יכול לקחת את זה ממני. ]...[ אני לא לוקח ממנה שום דבר מהכאב 

אז בראש ובראשונה... היא שעוברת את הלידה הרגשית והפיזית ״ ,(ודד)ע ״שלה, אבל גם אני פה

ילד. הרגשתי שאני הקשה. ]...[ אבל במקביל, אני עברתי חוויה רגשית מאוד קשה. של אובדן. של 

 (.שאול)״ מאבד ילד שלי

מעדויות הגברים עולה שרובם מציבים את החוויה הטראומטית שחווה האישה כמורכבת מזו 

 שלהם, ועם זת הם מבקשים, טוענים, זועקים להכיר גם בזו שלהם. 

 כשיש היריון, אתה הופך לאבא""  4.2.3

ומטי של תינוק שלא הספיקו להכיר? כיצד מסבירים המרואיינים את תחושת האובדן הטרא

 התייחסו המרואיינים מרביתתשובות לשאלה זו ניתן היה למצוא במהלך הראיונות כאשר 

 גבריםסיפרו ה הראיונות, 30מתוך  27ב , שאלה זו מבלי שנשאלו. ברובם המכריע של הראיונותל
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: "אתה יובל כפי שמתארהרגישו תחושות ראשונות של אבהות כבר בתקופת ההיריון. הם ש

 או במילים של שאול:מתחיל להיות הורה ברגע שאתה בהיריון. שם אתה מתחיל להיות הורה". 

"כשיש היריון, אתה הופך להיות אבא. ]...[ ההיריון, שמונה וחצי חודשים... חשף בי רגש שלא 

 הכרתי לפני כן. רגש של אבהות".

ילו להרגיש את ההתקשרות לתינוק גברים הצביעו על נקודות זמן מסוימות שבהן התח אותם

. כפי נשותיהם לבדיקות אולטרסאונדהתלוו להם הזה כאשר רגש ההתעורר , שברחם. אצל חלקם

אצל אחרים, כפי  ."ממד, נקשרתי אליו, הייתי חלק מזה-"ראיתי את הפנים בתלת :שסיפר רוני

"זה קרה : כשהתינוק שברחם הגיב לגירויים חיצוניים אבהייםהתעוררו הרגשות השסיפר יוני, 

בשלב שהרגשתי אותו, אם זה בעיטות... תגובות לנביחות של הכלבה שלנו, הוא היה נלחץ מזה 

. והיו שתיארו פעולות אקטיביות שנקטו )יוני( ]צוחק[. היו ככה מחשבות... הרבה הרבה ציפייה"

: "הייתי שם לה כמו שמתאר הראל בעודו ברחםכדי ליצור קשר קרוב וייחודי עם העובר עוד 

 .מוסיקה, תמיד הייתי מדבר אליה וקורא לה בשם"

תחושת האובדן הקשה  שופך אור עלהתינוקות שברחם ם לבין הגברים, בנישמתארים קשר ה

בביטוי עמו נשאר אחרי האובדן שהם מתארים. אחד המרואיינים תיאר את הכאב העצום 

המוכר מהספרות בהתייחסות לחוויית האובדן של אימהות לאחר לידה  "נשארתי עם חור", ביטוי

היו לי ״שתואר ולעיתים הודגם גם בראיונות: שקטה. אצל רבים לּוָוה הכאב על האובדן בבכי. 

זה היה נורא, אני בכיתי בהלוויה, ״ ,(שאול)״כמה ימים מאוד קשים, של באמת, של המון בכי 

בכיתי כל כך חזק שראיתי שחור. לא ידעתי שזה אפילו פיזית באמת ראיתי שחור בעיניים... 

יצאתי החוצה והתפרקתי, ממש. הלכתי לים... ופשוט ישבתי שם ובכיתי. כמו ״ ,(שי) ״אפשרי

הבכי, לאחר האובדן, מתואר כבכי אחר, שונה ממשהו שהכירו (. ודד)ע ״שבחיים שלי לא בכיתי

 וויה, ובביטוי הכאב. בחייהם עד כה. מה שמספר על הראשוניות שבח

מחוץ לבד בים, לבד בכו בהיותם לבד: הם להוציא את זמן ההלוויה, מרבית הגברים הדגישו כי 

"ברגעים כמו שמתאר למשל יוני:  במקלחת,לבד בנסיעה באוטו או לבד לחדר של בת הזוג, 

הבכי  שהייתי לבד הייתי בוכה מלא... לבד במקלחת, בנסיעה, כזה". לכאורה אפשר לקשר את

תיאורי אלא שמבהיחבא, כשאיש אינו רואה, לתפיסה המקובלת שגברים אינם בוכים בפומבי. 

ראל המתארים למשל כפי שישמע את בכיים, הגברים עולה אפשרות נוספת והיא שלא היה מי ש

"לא היה בן אדם אחד שניגש אלי ושאל אותי  ,: "אף אחד. אף אחד. לא היה לי בזמן הזה"זוהרו

מתאר את העובדה שלא היה  אלי(. גם זוהר" ), ויכולתי לענות לו, או לבכות מולואיך אתה מרגיש

: "הייתה מועקה מאוד מאוד קשה, פשוט אין עם מי לדבר. לא היה. פשוט לא עם מי לדברלו 

 לבד. אתה באמת לבד". : "אחד הדברים כאילו הקשים זה שאתהעמיתכך גם והיה". 

 "בבית חולים לא רואים את הגבר בכלל"   4.2.4

מתוך  28, המרואיינים מרביתאת השהות בבית החולים בימים שאחרי הלידה השקטה מתארים 

הרגישו מרבית הגברים כי במקביל לבשורה, ללידה, ולאובדן, כפרק זמן אינטנסיבי מאוד.  ,30

לתווך את המתרחש למשפחה בת הזוג שלהם, ב לתמוך –מצפים מהם למלא תפקידים שונים 

 מערכתיות. בירוקרטיות ו, ולמלא אחר משימות ולסביבה הקרובה

שקופים, ובלתי הגברים בהרחבה כיצד הרגישו מתוך הראיונות עלה קול כמעט אחיד, אשר תיאר 

אל לא כאהצוות הרפואי והמנהלי לא התייחס אליהם מרביתם תיארו כי נראים, בבית החולים. 

: "בבית חולים לא רואים את מתאר יוגבכפי ש. ממלאים תפקידמלווים את בנות הזוג, או מי ש
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שלהם התנפצו אל  הציפיותחוו אובדן מפתיע, הגברים הגבר בכלל, את הגבר רואים כמלווה". 

הכרה בדן תינוק שלא הספיקו להכיר. תחושות אלו בולטות על רקע היעדר המציאות המרה של או

: "זכורה לי מאוד התחושה הזאת. אני בכלל לא נחשבתי אלי נזכרבאובדנם בבית החולים. 

משתתפים תיארו  30מתוך  5בסיפור, לא שאלו אותי. כאילו אלי אף אחד לא פנה באופן אישי". 

כמו שמתאר  ,לבדוק כיצד מרגישות בנות זוגםבה ניתן היה ת כתובמצב שבו פנו אליהם, אבל כ

"אני סתם. ]כולם שאלו[ מה : רותםאו  ,"יריתם מדברים איתי, שואלים מה שלום א"א: עודד

. לרוב פשוט התעלמתי, עניתי תשובה ..? איך היא מתמודדת? זה בטח נורא קשה להרוןשלום ש

אני לא מי שנפגע... כאילו שזה לא קרה שבלי סוף. כאילו  ...פשוטה. אבל שמעתי את זה בלי סוף

שאתה כגבר כאילו אתה לא חלק ]היא[ : "הציפייה מסביב תחושה דומה מתאר יונילי". גם 

 תםורו יוני אני הרגשתי שלגמרי נעלם". –מהעניין... כל הזרקורים מופנים אליה. החלק של הגבר 

 אינם חלק מהאירוע. הם בכלל מתארים חוויה של מחיקה. כאילו 

בהם פגשו גברים באיש צוות מקרים למרות שמרבית הגברים חוו הדרה בבית החולים, היו 

אליהם באופן ישיר במהלך שהותם בבית החולים. דוגמא לרגע כזה, אשר תואר  אמפטי, שהתייחס

באחד הראיונות לפרטי פרטים ובהתרגשות רבה, "אחרי הלידה...המיילד... הוא בא והוא חיבק 

ב על הקיר, אלא אותי. ואני..., אני הרגשתי שאני מישהו. לא הרגשתי שאני אויר, שאני זבו

גם אם מקרים אלו היו מעטים, חשוב לציין את קיומם, ואת המשמעות שמישהו גם רואה אותי". 

 הגדולה כשהתאפשרו. 

 הדרה לצד דרישה לתפקוד   4.2.5

 –לא הייתה התעלמות פסיבית  ,ציינו שההתעלמות מהם ומהקושי הרגשי שחווש בכאב רב, היו מי

הדירו הם תיארו פעולות שנעשו ואקטיבית. כמעט יזומה. מות התעלאלא  –עשייה -בגדר של אי

בפליאה  שוב ושובהראיונות. נאמרת  30שבעה מתוך הלכה למעשה. המילה 'בחוץ' חזרה באותם 

. "הוציאו אותי החוצה, ואני יושב באמצע המסדרון, מפורק לגמרי כמו שבחיים שלי לא ובעלבון

. "הבאתי את העובדת הסוציאלית ]...[ והיא השאירה אותי בחוץ, במסדרון. ]...[ )הראל( הייתי"

אני חושב שמכל מה שעברנו זו הייתה החוויה הכי מכעיסה, הכי מעצבנת, הכי פוגענית. הדירו 

: "ולי לא נתנו להיכנס... ואני הייתי גם אהוד תיאר חוויה דומה )מנחם(. ובודדו אותי"אותי... 

 ימו להכניס אותי. ]...[ אף אחד לא מתייחס אליך, אף אחד, כלום".בחוץ, לא הסכ

אליה מתמשכת, נוכח ההדרה המבודדים חשים . הם החוצה מּוָצִאיםהגברים במקרים בהם 

מסר  לצד הדרה זו, תיארו אותם משתתפים כי הרגישו שמועבר להם  .מחיקהתחושה של מתלווה 

התנהגות. דבר נאמר להם ישירות ובין שבעקיפין, בבין שה –ולפעול  'עצמםאת לאסוף ' שעליהם

מדבריהם 'כוח עזר'. מעין שונים, להיות  לבצע תפקידים , נשלחיםהגברים שזה עתה חוו אובדןכך, 

הם מפנימים ככל הנראה את הציפיות מהם תחושות הכאב, ההדרה והעלבון, עולה שלמרות 

מתאר יוני ים שאת חלקם, פוגשים לראשונה בחייהם. ד. תפקיו'נכנסים' לתפקיד שמייעדים להם

 : בבהירותזאת 

הגענו לבית חולים, אין דקה שאני לא זוכר, ]...[ היה מאוד מאוד קשה. ]...[ ולראות 

אותה שבורה לגמרי. זה היה פשוט מזעזע... אבל הייתי בתפקיד, נכנסתי למוד 

להיות שם בשבילה... העלמתי הישרדותי כזה, נכנסתי לסוג של קרב. על השפיות שלה, 

את עצמי לחלוטין מהמשוואה. נכנסתי למוד של משימות, מוד שלא מוכר לי מהעבר. 

 )יוני( .לא עמדתי בסיטואציות כאלה מעולם



41 

 

 

. תמיכה רגשית בבת 1שלושה תחומים עיקריים: ניתן לחלק להתפקידים שהוטלו על הגברים את 

 . תיווך האובדן לסובבים. 3ית החולים; . מילוי המשימות הבירוקרטיות בב2הזוג; 

 תמיכה רגשית בבת הזוג  –"כולם אמרו שאני צריך לטפל בה"   4.2.6

שהמסר העיקרי שהועבר אליהם הוא , תיארו המשתתפים 30 מתוך 29במרבית הראיונות, 

בהקשר זה חשוב לציין כי מרביתם הרגישו כי זה הוא לתמוך בבנות זוגם. המרכזי שתפקידם 

הם, לעדותם, היתה ל השנאמרהאמירה תפקידם עוד טרם המפגש עם המסרים סביבתם, אך 

 זוהרו הראלחזק בשבילה. להיות ואז להתאושש אבל אתה יכול לבכות, . 'לדאוג לה 'עליךאחידה: 

צפה, האחות שאלה אותי אם "ברגע שזה קרה התיישבתי על הרמתארים סיטואציה כמעט זהה: 

תקום, תשטוף  ,תיקח עשר דקות, תבכה כמה שאתה רוצה, תתפרק'אני צריך משהו ואמרה לי 

כן? אני יושב על הרצפה,  ,"ואני בוכהמספר הראל. וזוהר מוסיף: ״ פנים, ותלך לדאוג לה

הדמעות,  אתה צריך לעודד אותה. תמחק את'התמוטטתי ואני בוכה... וכולם מסביבי אומרים לי 

סיפר ו הוסיףתיאר מצב דומה, אך  שי .״'תשטוף את הפנים. אתה עכשיו צריך להיות חזק בשבילה

 על תחושה קשה של חוסר אונים: 

כולם אמרו שאני צריך לטפל בה, שהמשבר באמת עובר עליה. אותי הם שמו ככה בצד. 

ה עכשיו'. ואני לא אנשים היו תופסים אותי בצד, לוקחים אותי כזה: 'אתה צריך לדאוג ל

 )שי( .יודע, אני לא יודע מה לעשות... כמו שהיא בעצמה לא יודעת מה לעשות

 

תמיכה בבת הזוג שלו היא שעוררה בו את תחושת חוסר האונים: "אני זוכר ציפייה למסביר ש שי

הייתה מאוד בכאבים, ולא היה לי מה לעשות עם זה. רק להיות שם איתה. להחזיק לה את  יעלש

ההלם  .", לתת לה בקבוק מים. ]...[ חוסר אונים מאוד רציני בתוך החוסר אונים הכלליהיד

תחושת חוסר , מעצימה את שיתמכומהגברים והאובדן, משותף לשני בני הזוג. אך הציפייה 

בהקשר של אובדן כל כך זמינות או מוכרות, היעדר מיומנויות תמיכה בעיקר בשל  שלהם האונים

 . פחות מוכרייחודי, מפתיע, ו

האינסטינקטים כי התייחס בראיון לחוסר האונים המשתק, כאשר תיאר כיצד הרגיש  ,גם עמית

אינה מתאימה בבת הזוג שלו, שלו אינם מנחים אותו ביעילות והדרך שבה הוא רגיל לתמוך 

 בסיטואציה קשה זו: "האינסטינקט שלי תמיד במצבים כאלה הוא להיות בשליטה. ]שותק, בוכה

, נושם בקושי[ להיות גם חזק שמה, בשבילה. עכשיו זה מן מצב... אני אפילו לא יכול הפסקהללא 

 . )עמית( , כי כנראה שלא בסדר"'יהיה בסדר'להגיד לה 

 

 משימות בירוקרטיות  4.2.7

בראיונות כי לאורך שהותם בבית החולים תיארו , 30מתוך  20במחקר,  נחקריםהמ כשני שליש

מילים "שלחו עשו שימוש בחלקם , בתיאורם . וקרטיותרחב של משימות בירמגוון נאלצו למלא 

חתימה על תעודת פטירה, קבלת הדו"ח , לו כללו, בין השארמשימות אאותי", "שולחים אותך". 

  , ועוד.הפתולוגי של נתיחה שלאחר המוות, עריכת הסדרי הקבורה של התינוק

 :מתאר יוני
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ולחים אותך לחתום על תעודת פטירה ועל תעודת יש איזה תהליך של בירוקרטיה... ש

קבורה וזה דברים שהם מאוד מאוד קשים. ]...[ נראה לי הזוי כאילו שאבא שעכשיו עבר 

 )יוני( .דבר כזה הולך לחתום על תעודת קבורה ותעודת פטירה, בלי שבכלל הכינו אותו לזה

 

 מייחס בדבריו להיעדר ההכנה:  מאירגם 

הייתי צריך לחתום על כל מיני טפסים של מה אני רוצה לעשות עם בדרך לחדר לידה 

הילד... אם אני רוצה שהבית חולים יהיה אחראי על הקבורה שלו, או אם אני רוצה להיות 

 .הם לא מבושלים עד הסוף –בקבורה. היה לכם את כל היום, למה עכשיו? התהליכים 

 )מאיר(

  

ע הן נשלחו לבצהם משימות שהעיני סגל בית החולים, נדמה היה כי מעדויות המרואיינים עולה ש

תחושת . רגשית במשימות מורכבות ומטלטלותהיה עבורם מדובר משימות טכניות בלבד, בעוד 

יש גורמים במערכת שמתייחסים שהפער שחשו בהתייחס למשימות אלו הובילה רבים מהם לחוש 

זו . התנהלות אלה משימותהטמונות במילוי רגשיות -הנפשיותחוסר רגישות להשלכות בעיורון וב

בתיאורו של  מועקה שהם מרגישים ממילא.מעמסה רגשית המתווספת לללעיתים קרובות מובילה 

צריך ]אני[ שלחו אותי למיון להביא טפסים. ]...[ עכשיו, אחרי המוות של התינוקת שלנו, ": דייויד

חתימה שאנחנו רוצים  ...ם, משקללהתעסק עם הטפסים. ]...[ וזה היה כל הפרטים הטכניי

 ."נתיחה

רותם הדגמה נוספת למעמסה הרגשית, השזורה במורכבות ובכאב ניתן למצוא בתיאוריהם של 

  . אהוד מתאר את המשימות שהוטלו עליו בבית החולים:אהודו

שלחו אותי ללכת להביא את הדו"ח הפתולוגי. חס וחלילה לא דואגים שהדו"ח הפתולוגי 

והרופא יתווך אותו. אני בן אדם סקרן, אז אני פותח ]...[ ובעצם מבין שלקחו  יגיע לרופא

את הבת שלי, חתכו אותה לחתיכות, שקלו כל אחד ואחד מהאיברים שלה... את זה אתה 

 )אהוד( נותן להורים?

ניתן לדמיין אותו הולך ברחבי בית החולים עם הדו"ח הפתולוגי, , מקריאת התיאור של אהוד

  מצאיו.כואב את מ

בת הזוג שלו הוצע להעביר דגימה ממי השפיר לבדיקת מעבדה, כדי לנסות לאתר את לו לרותם

 הסיבה למותו של העובר ברחם. ובהקשר הזה הוא מספר: 

הוא עוד לא נולד... והציעו לנו לקחת דגימה ישירה מהמי שפיר ומחלבון פנימי 

עביר את זה לבדיקה גנטית. ולה –אסור לעשות את זה אחרי שהוא בחוץ  –שמוציאים 

זה יום שישי אחר הצוהריים, אין כמעט סגל בבית חולים. אני מקבל שתי מבחנות עם 

נוזל מהבן שלי, ואומרים לי לך תביא את זה למעבדה. אני מסתובב עם זה, אני מגן על 

זה בחירוף נפש. ממש... מגן על זה. מרגיש שכאילו הבן שלי, הילד שלי, אני מחזיק אותו 

כרגע ביד שלי, וזו הִקרבה הכי מיידית ראשונית שלי אליו. ואני מחזיק אותו ככה. והולך 

ולמעבדה ואומרים לי סגור. אני אומר להם, מה זאת אומרת סגור. אומרים לי יום שישי 

אחר הצהריים. ואני אומר, מה אני אמור לעשות עם זה... מה אני אמור לעשות עם זה. 

שם, בסוף מישהי יצאה. חזרתי למטה, אמרתי לו, הם לא אמרו לי תלך לפה, תלך ל

לוקחים את זה. הוא הרים טלפון, הוא אמר תלך. חזרתי, מישהי יצאה, לקחה את זה 

הם איבדו את זה... ואותי. באנו לקבל תשובות... אין תשובות.  –ממני. חודשיים קדימה 
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יפה שהוא... וכשהם הם איבדו את זה. ברגע שהיא לקחה את זה, היא הניחה את זה א

 )אהוד( .ניקו הם אמרו מה זה הדבר הזה, למי זה שייך. לא ידעו של מי וזרקו

 

המבחנות שהכילו את הנוזל שהוצא  תיאורו של רותם מדגים את הכאב על התייחסות המערכת.

מבנו, בעלות הערך והמהות שהוא העניק להן, הועברו ביראת קודש לעובדת במעבדה, ושם הן 

פער האדיר שבין המשאלה של האב הצעיר להבין מה קרה, דבריו מדגימים שוב, את הנעלמו. 

שהרגיש מצד וחוסר הרגישות למצוא סיבה ולהעניק ערך לאובדן המפתיע של בנו, לבין הזילות 

 המערכת. 

 תיווך האובדן לסובבים –"תם ונשלם, שקט ועצוב"   4.2.8

וך. ההודעה לבני המשפחה, החברים והקהילה התוהתפקיד השלישי המוטל על הגבר הוא תפקיד 

עולה  הםמתיאוריומתן ההסברים בנוגע למה שהתרחש, מוטל במרבית המקרים על הגברים. 

הם הודיעו בשיחה טלפונית, ואילו לאחרים שלחו  –הורים ואחים  –שלבני משפחתם הקרובה 

ים שלי, סיפרתי : "דיברתי עם ההורמתאר את ההודעה להוריו אחיקםהודעת טקסט כתובה. 

להם. וזה היה קשה... לספר... להגיד להם, בחדר לידה התינוקת מתה, זה היה ממש קשה להוציא 

ולשמוע את התגובה של ההורים שלי... הם  ..את זה. פעם ראשונה שאמרתי את המילים האלה.

 .בכו"

מילים כל ההודעות ששלחו הגברים מבית החולים אל העולם שבחוץ היו קצרות וממוקדות, 

 כיצד התכונן לשיחות ולהודעות:  עודד מתארספורות המקפלות בתוכן את האירוע הקשה. 

הלכתי לקבלה, לקחתי דף ועט, כתבתי תוכנית עבודה... חשבתי למי אני מודיע, 

באיזה שעה, באיזה סדר. לצוות הגן, בית הספר, שכנים... הכול היה רשום על דף. 

ע לאנשים, אחד אחרי השני. הרמתי טלפון חיכיתי לשש בבוקר והתחלתי להודי

להורים שלי, אחר כך להורים של אשתי, לאח שלי, לחברה שלו. ונתתי לכל אחד 

תפקיד: לשמור על הילדים, ליידע מי שצריך ]...[ שלחתי את ההודעה... התלבטתי 

עוד לפני זה, אמרתי מה אני רושם. ]...[ והגיעה הלידה, ולקחתי את הטלפון ופשוט 

 )עודד(  .תי: "תם ונשלם, שקט ועצוב ]בוכה[רשמ

 

עולה שלמרות סערת הנפש שהיה נתון בה הוא הכין 'תוכנית עבודה': למי  עודדמתיאורו של 

, על אותן מילים, להודיע, מתי ובאיזה אופן. למעשה היה עליו לחזור שוב ושוב על אותה הודעה

 . ולשמוע עוד ועוד תגובות כאובות, ומכאיבות כתגובה

נבחרו בקפידה ובכאב. הכתיבה החוזרת של הגברים בראיונות, המילים בהודעות כפי שתיארו 

המילים והבחירה למי לשלוח ומתי אילצה אותם לכתוב ולקרוא שוב ושוב את המילים שהעידו על 

מתחילים , נגמר, הכריחו אותם להישיר מבט אל המוות הבלתי נתפס. "זהוהבשורה,  ֲאִמתּות

ובריאיון הסביר: "התכוונתי  בהודעה שוב ושוב לאנשי הקשר שלו. הראלמחדש", כתב 

שמתחילים את החיים מחדש... פשוט נתחיל את החיים ונתרגל לרעיון של משפחה של ארבע 

בבחירת המילים, ניכרת הרגישות של הגברים לאחרים, סביב. רגישות שאינה  נפשות ולא חמש".

 ישו שמופנית אליהם באותם רגעים. מובנת מאליה נוכח חוסר הרגישות שהרג

מול בת הזוג,  –בתוך כל הכאב, היה על הגברים לתפקד ולבצע משימות מורכבות שהוטלו עליהם 

עורר בהם, כפי שנכתב קודם, כאב וחוסר אונים, אך גם ש ול בית החולים ומול המשפחה. תפקודמ
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על היעדר המענים ו על חוסר ההתייחסות בבית החולים ומירמור כעסשל ת ותחושעורר בהם 

גם  .": "הרגשתי כעס. על זה שאין מענים. כעסנו. אני עדיין כועסבראיון סיפר אלילמצוקותיהם. 

 אלי ."הכעס היה על מה שלא היה. כעסתי... על זה שדיברו רק על הצד הנשי"רוני כעס על האין: 

 מתאר כיצד הרגיש שמוחקים אותו מהסיטואציה, כשלא מתייחסים אליו באופן ישיר. 

מתאר זאת  זר .ממסדית רגשית של תמיכה הנוסף על תחושת הכעס, היו שהדגישו את היעדר

  התייחס לכך: ניגם רו .)רז( בשום שלב"בעצם בקצרה: "לא הציעו לי תמיכה או טיפול 

יש נטייה לא לשתף את הגברים במה שקורה. הם לוקחים את הטלפון אבל אתה יודע שאף 

בכל מקרה... אוקי, הבנתי, אנחנו לא חשובים מספיק. זה כמו ]אליך[ אחד לא יתקשר 

  )רוני(. מעליבו הילד האחרון שאף אחד לא רוצה לשחק איתו, זו ההרגשה... זה מציק, פוגע

 

אני אומר שזה טראומה, תתייחסו אליה כמו הרצויה, מוסיף: "בהתייחס להתערבות  מנחםו

 .טראומה... צריך פה התערבות, כדי למנוע הידרדרות"

תמיכה, היו גם תיאורים נדירים של לצד התיאורים הרבים של התעלמות, חוסר יחס וחוסר 

שהות ו הגברים רגעים נדירים של תמיכה שהזדמנו להם בעת התיארראיונות מהשלושה בתמיכה. 

, שהוציאה רפואי בבית החולים איש צוותמצידו של מחווה  לתארהיה היחיד  יובלבבית החולים. 

אם אחרי או לפני בדיוק מתי זה היה.. אותו מעמדתו הבלתי נראית: "המיילד... אני לא זוכר 

זבוב הלידה... הוא בא והוא חיבק אותי. ואני הרגשתי שאני מישהו. לא הרגשתי שאני אוויר, שאני 

  .על הקיר, אלא שמישהו גם רואה אותי"

לבית החולים סיפר שזכה לקבל תמיכה רגשית ורגישה מגברים אחרים שנקלעו אף הם  עומר

 שונות משלו: אך בנסיבות מצערות 

יש אחוות גברים במצב מזעזע שכזה. היה שם זוג צעיר, חרדים, שילדו בשבוע מוקדם 

ה שם זוג עולים מברית המועצות. שלושה גברים, ואחרי כמה ימים הבן שלהם נפטר. והי

כי זה מה שהקצו לנו... מאוד שונים אחד מהשני, ישנים במחלקה של האורתופדיה למטה, 

והיה ממש מעניין כאילו לראות איך אנחנו תומכים אחד בשני, גם בשתיקה, וגם במרחב 

 )עומר( .הפנוי שאנחנו מאפשרים

 

ת הצוות הרפואי והמנהלי בבית החולים, לגברים בעת ככלל, התמונה המצטיירת מהתייחסו

ולאחר לידה שקטה משתקפת התעלמות מחווית האובדן תוך גיוס הגברים כ"כח עזר" לביצוע 

 מטלות ומשימות ביורוקרטיות ולתמיכה בבת הזוג. 

 "חודש וחצי אחר כך היה לי הבום הגדול": התמודדות דחויה  4.2.9

הם שרויים ימים עמוסים ואינטנסיביים בעבור הגברים. הימים של תקופת הלידה ואחריה הם 

למלא את התפקידים שתוארו לעיל.  הציפייה מהםלצד וזאת באבל, ומוצפים תחושות כאב ויגון, 

שהן נובעות מצד  בין–והציפיות המופנות אליהם של הסביבה לרגשותיהם,  חסרהההתייחסות ה

אותם לדחוק ולדחות  מאלצות – , ובין שהן נובעות מתוכם פנימההסביבהחה או בת הזוג, המשפ

סיפרו ( 30הכאב אינו נעלם. בחמישית מהראיונות )שישה מתוך אלא שאת ההתמודדות עם הכאב. 

התחושות התעוררו אחרי אותה תקופה אינטנסיבית ביטוי מאוחר וקשה של יגונם. על הגברים 

העבודה, בקשיים בין היתר בהתפטרות ממקום היו מלוות ד, והן שהוקדשה כמעט אך ורק לתפקו

חודש וחצי אחר כך, היה לי את הבום הגדול. היו לי : "בכילחץ ובתחושות ו יומי-בתפקוד היום



45 

 

איזה יומיים שפשוט לא תפקדתי. הרגשתי שאני לא מסוגל לשמוע אנשים... חזרתי הביתה 

בשנה שאחרי הייתה לי תקופה מאוד לא " ,(יובל) "ואמרתי לעצמי אני לא בסדר. אני לא בסדר

טובה בעבודה. וברור לי שזה היה נוכח. עברנו פה טלטלה... טראומה. ]...[ זה לקח לי הרבה יותר 

רוני מתאר תקופה בה החליף הרבה עבודות והרגיש כי לא . בהקשר זה (אמיר) "זמן ממה שציפיתי

  הצליח לעבוד בשל האובדן:

פקד כאילו רגיל... אבל פיטרו אותי. התפוקה שלי ירדה, הייתי תקוע הולך לעבודה, מת

במחשבות. זה לא עניין אף אחד. ]...[ החלפתי הרבה עבודות. כל פעם אנשים סיפרו על 

. הילדים שלהם וזה הקשה וזרק אותי אחורה... הייתי פשוט בוכה, יוצא החוצה ובוכה

 (רוני)

 

חזרתי לעבודה וזו הייתה תקופה מזעזעת... " ד בעבודה:קושי גדול לתפק יםמתאר ואלי גם מאיר

לא יכולתי לעשות הרבה. ]...[ השתדלתי לנסות לתפקד, אבל זה היה נורא כי זה באמת ללכת כמו 

לא יכולתי להתרכז בעבודה, ובאיזה שלב פשוט התפטרתי. הרגשתי שאני פשוט " ,(מאיר) "זומבי

הייתה מועקה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. זה  לא מסוגל. זה פשוט לחץ שהצטבר מבפנים...

 (. אלי)" היה ממש... ֵאבל שלא מומש

כפי שנהגו גברים תיארו בראיונות תחושה של ניתוק, וחוסר מסוגלות לתפקד בחיי היום יום 

מחבל במשאלתם לחזור לשגרה. בחלק מהתיאורים נראה וכאבם צף יגונם לפני האובדן.  לעשות

, ומתאר אליוט' במה שקורה להם הפתיע אותם. "ֵאבל שלא מומש", אומר כי חוסר היכולת 'לשל

 כיצד תחושות המועקה והיגון הלכו והצטברו בתוכו מבלי שהיה יכול לבטא אותן בגלוי. 

 סיכום  4.2.10

טראומה שחוו אובדן של תינוק בלידה שקטה מגדירים את אובדנם כאובדן טראומטי. גברים 

המטלטלת את חייהם ומשנה אותם ללא הכר. הם מופתעים ומבולבלים, מתארים תחושות 

פעמים רבות שאיבדו את בנם או את ִבתם. כאבות התקשרות לתינוק עוד בעודו ברחם, ומרגישים 

בת הזוג שלהם היא המטופלת שוליים, בעוד כשהם מגיעים לבית החולים הם הופכים להיות 

פים למלא תפקידים ומצ , לתחושתם,הםבעוד מופנית אליה, לרוב הלב  תשומת .הבלעדית

מורכבים: לתמוך רגשית בבת הזוג ובמשפחה, למלא משימות בירוקרטיות קשות ולתווך את 

כאשר בזמן שהם איבדו בדידות, כאב ומצוקה מתארים תחושות האובדן למשפחה ולסביבה. הם 

עיוורת לעיתים קרובות במציאות שפתעתם את התינוק שהפך אותם לאבות, הם מצויים לה

מציפות תחושות הקשות שבאו  םבאבהותנה מוכנה להכיר הסביבה איפעמים רבות . לצורכיהם

נאלצים  בין אם בשל חוסר הלגיטימציה, ובין אם בשל הצורך לעמוד בציפיות הסביבה, אותם. 

עיתים קרובות הם חווים את הכאב ביתר שאת יגונם מושהה, ול, את צערםלדחוק הגברים 

 שבועות, חודשים ואף שנים לאחר האובדן. 

 

תחילה הייתה התשובה: לפני חודש. והם היו מצקצקים, ומשתתפים  כשאנשים שאלו, 

בצערי. עתה השתנתה התשובה: לפני שנה. והצקצוק מתקצר מיום ליום. יום יבוא ואענה: 

לעצמם בדממה רגעית ויאמרו: חלף זמן. אך אני אתגעגע לפני עשר שנים. ואנשים יהנהנו 

 ( 207ע' , 2019 ,תה).ממש כמו אז, כשהתשובה הייתה: אתמול
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 יחסה של המשפחה לגברים אחרי לידה שקטה   4.3

 "הייתי רוצה שיתייחסו לזה כאילו הם איבדו נכד"   4.3.1

 הורים מאבדים ילד –משפחתי  אובדן תינוק בלידה שקטה הוא אובדן פרטי, אובדן זוגי ואובדן

ובתווך נרקמות שלל תחושות והתמודדויות: מערכות יחסים העומדות  ,הוריהם מאבדים נכדו

והזמן שעובר מן . בין הדורות למבחן, ציפיות שאינן מתממשות וקרבה ומרחק הנבחנים מחדש

 ה. האובדן, לא מקהה את הכאב, למרות התחושה של הסביבה שייתכן וכך קור

לאחר אובדן תינוק בלידה שקטה, הגברים מתארים את עצמם כאבות שכולים. כיצד מרגישים 

הסבים? מה הם רוצים שירגישו הוריהם? למה זקוקים האבות מהוריהם בשעת האובדן  –הוריהם 

שאלות אלו, המתייחסות להוריהם או ואחריו? אף שבמהלך הראיונות לא נשאלו הגברים 

לא ניתן להתעלם בעוצמות, ובכאב שראיונות ברבים מהעלה שא זה עימם, נולמערכת היחסים 

 ממנו. 

שקטה, מנקודת הלידה ההתמיכה המשפחתית שחוו הגברים לאחר  תבחןבפרק ממצאים זה 

הראיונות, אך רק בשבעה מהם ראו הגברים  30נושא התמיכה המשפחתית עלה בכל  .מבטם

א דווח על תמיכה משפחתית, והיו בהם ( ל23במשפחה מרחב תומך. בכל הראיונות האחרים )

להיעדרה. בתחילת הפרק יוצגו תיאורי המרואיינים העוסקים  דווקא התייחסויות מרובות

המקרים בהם הגברים לא מאפייני בקיומה או בהיעדרה של תמיכה משפחתית. בהמשך ייבחנו 

בהדרתו של האב והתמקדות באם ובין שהתבטאו באו לידי ביטוי חוו תמיכה משפחתית, בין ש

יתוארו תחושות הבידוד והאכזבה עקב  בהמשך. חזרה מהירה לשגרהבהתעלמות מהאובדן וב

לבסוף . בין המרואיינים למשפחותיהםהמתרחש בעקבות זאת ומשבר האמון  ,היעדר התמיכה

הייתה מיטיבה לבין  המקרים בהם הוענקה תמיכה, ותיערך הבחנה בין מקרים שתמיכה זו יוצגו

לסיכום יאופיינו ענתה לגברים על צרכיהם ברגעי המשבר. התמיכה שהוענקה לא בהם מקרים 

רכיבי מבנה הפרק ומ. כפי שתוארה על ידי גברים בראיונותהמרכיבים של תמיכה מיטיבה 

 שלהלן. 5תרשים ב יםמתוארהתמיכה 

  

 מרכיבי תמיכת המשפחה בגברים אחרי לידה שקטה : 5שים רת

תמיכה  
משפחתית  

 באבות

 כן

 תמיכה מיטיבה
תמיכה שאינה  

 מיטיבה

משפטי תמיכה  
 שאינם תומכים  

 לא

התעלמות  
מהאובדן  

 וחזרה לשגרה

אכזבה  
מהמשפחה  

 ובדידות

אובדן אמון  
 במשפחה

הדרת האב 
 ותמיכה באם
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 היעדר תמיכה  4.3.2

אף שפירוש ביטויי על היא תחושה אישית מאוד.  התחושה שמקבלים תמיכה או שתמיכה נעדרת

תחושה ברורה שהם לא זכו בראיונות תמיכה שונה מאדם לאדם, מרבית הגברים ביטאו ה

ביטויים שונים להיעדר התמיכה:  ולע הםאוריילאחר הלידה השקטה. מתמשפחתית לתמיכה 

אשר ההתנהלות הכללית היתה זו לעיתים הביטוי היה התנהגותי, לעיתים מילולי, ולעיתים 

התבטאה בראש על ידי בני המשפחה תחושת היעדר התמיכה הובילה לתחושה של חוסר תמיכה. 

מחיקה של י הגברים כנחוותה על ידחזרה זו  .לשגרת חייהםאלו חזרתם המהירה של ובראשונה ב

הם תיארו את חזרתם של בני המשפחה לשגרה על רצף של זמן, החל בשעות  .בערך האובדןממש 

 : עודד מספרחודשים ושנים אחריו. כלה בהאובדן ולאחר ספורות 

ממש אחרי הלידה אח שלי כתב לי הודעה: 'זה הזמן להסתכל במה שיש ולהמשיך 

 ?. מה אתה אומר דבר כזה]זועק[ ח את ההודעהקדימה'. התינוק היה עליי כשהוא של

אני יודע שהוא לא ידע את הסיטואציה, אבל זו התפיסה של המשפחה ...  !!התינוק עליי

 .ממשיכים קדימה. לא הגבתי לזה... אני מודה שלא היה לי את הכוחות, 2ytx –שלי 

  )עודד(

 

יושב בריאיון ומדגים בידיו כיצד ישב עם התינוק המת בחיקו וקרא את ההודעה של אחיו.  עודד

בין הרצון או המשאלה של אחיו שיתעשת וימשיך הלאה לבין שנפער באותו רגע עדין, הפער 

 היה שרוי בהם, נחקק ונצרב בנשמתו וצוטט בכאב גדול.  ודדהקושי והכאב שע

לבני הזוג יתה מסוגלת להעניק המשפחה לא הת העובדה ששהדגים אסיפר על מקרה  יובלגם 

הזמינו אותנו לבריתה, בערך חודשיים אחרי  פרק זמן להסתגל לאובדן:או האבלים תקופת חסד, 

אמרה לה 'כנראה שלא'.  נעמההלידה ]השקטה[. אימא שלה צלצלה לשאול אם אנחנו באים, אז 

לא רק  .ביטוי לפער ולחוסר ההבנה"מש מאז היא שאלה אותה בהפתעה: 'מה? למה?' זה היה 

 –שההזמנה הייתה סמוכה מאוד ללידה השקטה, מדובר באירוע שהזכיר וחידד את האובדן 

מסיבת בריתה לכבוד תינוקת שנולדה חודשיים בלבד אחרי שהתינוקת שלהם נולדה מתה. 

 פגוע בהם. ל העלולההזמנה לא עלה בדעתה ששה על כך דמעיההפתעה של האם 

הופך יום האובדן הוא היום שבו השתנו החיים, ולאחר מכן, כעבור שנה ולאורך השנים, הוא 

היום שבו נעצרים וזוכרים במיוחד. באובדנים מוכרים, יום ( Anniversary)'יום זיכרון',  להיות

אליו,  הקרוביםוהאנשים  .האדם האבלבעבור  המוות הוא יום בעל משמעות סימבולית ייחודית

זו, לרוב לא התרחשה. למשל גם עצירה . ציין אותו באמצעות אזכרה ועצירה סימבוליתונהוג ל

 : בדוגמא המכאיבה של רותם

בספטמבר. עכשיו זה כבר יהיה שלוש שנים. בשנים שלפני לא הייתה לזה  12-זה קרה ב

 12-שום משמעות עבור המשפחות שלנו, עד כדי כך שאחי קבע את החתונה שלו ב

צר קרע מאוד מאוד גדול, עד שהם שינו. ]...[ אבל עד כדי כך הם היו בספטמבר. זה י

  )רותם( .מנותקים מהמקום הזה

 

את הפער בתחושות בינו לבין בני משפחתו: מה שבעבורו היה יום תם רוזה ממחיש בתיאור 

התאריך הזה, לא היה בעל משמעות זיכרון, בעבור אחיו יכול היה להיות יום חג, יום נישואיו. 

 טרגית עבור בני משפחתו. 



48 

 

תחושת בני המשפחה לא הבינו את עוצמת הכאב ואת שהמרואיינים שתיארו אירועים אלה סברו 

האובדן. ביטויים של חוסר רגישות התבטאו גם בדרכים נוספות, המעידות על קהות מצד בני 

 : וניהמשפחה כפי שעולה מדבריו של ר

יד קלטו מה אצלנו היה... ואנחנו הפכנו להיות כועסים. ]...[ בארוחות שישי הם לא תמ

מתחילים להגיד 'לא ישנו כל הלילה, הילד שיגע אותנו'. תנו לנו לא לישון קצת כל 

הלילה! או למשל אמרו לנו 'מתי קמתם? אה, חכו שיהיו לכם ילדים שתקומו בשש 

ם את זה! היה מאיים עליי! אנחנו רוציבבוקר שיקפצו עליכם'. תן לנו את זה! זה לא 

  )רוני( אמור להיות לנו!!!

 

משפחתית שגרתית הופכת להיות מרחב נפיץ שעלול לעורר כאב ותסכול בקרב התכנסות כל 

בארוחת ערב משפחתית מקבלות אגביות אמירות פשוטות שנאמרות בההורים השכולים. 

לפגוע, אבל בראיונות נאמר כי גם התוכן,  אינן נאמרות בכוונהמשמעות חדשה, פוגעת. האמירות 

 כאב. של פגיעה ות ומחוללים תחוש – בני המשפחה הקרובים –וגם מקורו 

: "אבא שלי שאל אותי 'תגיד מה עובר עליך'. זה יצא לו כאילו שי מתאר זאת בבהירות

'מה עובר עלי?' ניתקתי לו את  –איך שזה יצא לו מהפה  אני חושב שהוא הבין מיידוטומטית. א

כיצד האובדן, לא ידע לאחר סיפר שהוא התהלך המום וכאוב בימים ובשבועות ש שי .הטלפון"

עם מי יכול לחלוק את שעל ליבו, או לסייע לבת הזוג שלו, לא ידע או כיצד להתמודד עם הכאב, 

ודעות לתחושותיו חוסר מהפגין חוסר רגישות ובעיקר בשאלתו, זה, אביו, ברגע ל להיעזר. וכבמי י

 של בנו. 

 : "אתה לא היית פה חלק" מחיקה  4.3.3

נתפסה על ידי מרואיינים רבים כהתנהלות לא מודעת, חזרתם של בני המשפחה הקרובה לשגרה 

אולם היו מקרים רבים של מה שעבר עליהם. חוסר הבנה או חוסר מודעות למשמעות המפגינה 

רור מהסיטואציה ובאופן מודע ובבני משפחה קרובים הדירו אותם ישירות חשו הגברים כי  שבהם

 שיש לדאוג לו ולטפל בו. מהמעמד של להיות אב ָאֵבל,  –של האובדן ושל השכול 

, שחווה שתי לידות שקטות בהפרש של שמונה שנים זו מזו, דיבר בעיקר על הלידה השקטה אור

הראשונה הצליח להדחיק, אבל כשחווה זאת שוב הבין שאין זה כך. את חשב שהשנייה. לדבריו, 

 נים שחוו, שייכים גם לו. מתיאורו עולות תחושותהוא מספר שלקח לו זמן להבין שהאובד

רק שלא חיבקה לא שכשפגשה בו, עת חזר עם רעייתו מבית החולים, ההפתעה והאכזבה מאימו, 

 מייד לבצע משימות: אותו, אלא שלחה אותו 

חרי שהגענו מהבית חולים הביתה, אני לא אשכח, איך שהגעתי... אימא שלי הגיעה, א

ובמקום לתת לי חיבוק היא הביאה לאשתי חיבוק ואמרה לי: 'לך תביא נענע מלמטה, 

 )אור( .זה לא אתה חווית ...[. אז זה היה ברור, בולט... כאילובמרירות מהמכולת' ]צוחק

 

בעיני משפחתו הוא עד כמה ו קיבל הוראות לביצוע,הרגיש שגם בהמשך כיצד מספר ממשיך ו אור

 היה דמות מעשית ותפקודית: 

האימהות כאילו... עזרו יותר. אני? אני הייתי לוגיסטיקה... ]צוחק[. הם עזרו בבישולים, 

לך תביא, לך תיקח. ]...[ המשפחה שלי לא ממש מייחסת לי בחוויה הזאת איזשהו  –ואני 
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יברנו עכשיו אבא שלי אמר לי: 'זה לא אתה... עזוב. זה לא אתה, אתה לא משקל. כשד

  )אור( .הילדים, אתה לא המשפחה, זה האישה

 

שהילדים הם הטיח בו אביו ההדיפה שהדפה אותו האם בד בבד עם האמירה הברורה ש

התנקזו לכדי תחושה ברורה של אור, שבעיני , באחריות משותפתבאחריותה של האישה ולא 

סיפר ו ולהגיע לבד אור. לריאיון התעקש בלבד גם האובדן הוא של האישהוריו, כמו הילדים, כך ה

להפוך את היתה זו דרכו כאילו . או להסיע אותוסרב להצעתה של בת זוגו להתלוות אליו, ש

שלי, זה הזמן שלי לדבר על זה... ולא כמו אני, עכשיו זה האובדן למרחב ששייך גם לו: "עכשיו זה 

 . הסיפור הזה שהיה עד עכשיו רק שלה" כל

סיפר  זוהראותם והתמקדה בבת הזוג שלהם. גם מרואיינים נוספים סיפרו שהמשפחה הדירה 

שהמשפחה התייחסה רבות לכך שהוא, הגבר, לא חווה את הלידה: "עשרות פעמים נאמר לי: 'זה 

הלידה'. פיזית זה נכון, לא יצא מתוכך... אתה לא נשאת אותה תשעה חודשים, אתה לא עברת את 

שלאחר ההריון מבחינת המשפחה והסביבה הלידה מדבריו של זוהר מסתמן כי  .אבל נפשית לא"

זוהי טראומה של  –היא האירוע הטראומטי ולא האובדן. אם הלידה השקטה היא הטראומה 

מטי, האישה בלבד, והיא תחלוף ותשכך לאחר זמן. אך אם היו רואים באובדן את האירוע הטראו

וכי הטראומה כי האובדן הוא נחלתם המשותפת היו מבינים כי גם בן הזוג הוא חלק מהאירוע, 

 שוככת לאחר הלידה. איננה 

אפילו סיפר כיצד קיבל מסר מהמשפחה שלו שאין בו צורך, ושהאובדן לא שלו. הוא התפלא ש אלי

חה שידרה לי: 'בסדר, לא התבקש להישאר בבית אחרי האובדן, או לעצור לרגע: "גם מה שהמשפ

טוב, יאללה בן אדם, אתה גם ככה לא היית פה חלק'. אף אחד לא אמר לי: 'בוא, תעצור שנייה. 

אימא של בת הזוג שלו הטיפה לה לא ותיאר כיצד הוסיף  ארנוןו ,״תישאר בבית עוד איזה יומיים

סיפר  נו נוכח. ארנוןשלישי, כאילו כלל אילהתמקד בו: "הוא יהיה בסדר". היא דיברה עליו בגוף 

הזיכרון המרכזי שלו מהאובדן גם שנים אחריו, בריאיון שהאובדן לא השפיע עליו לאורך זמן, אך 

מדבריו עולה כי להיעדר לתחושותיו שלו. ההתייחסות של הוריו ושל הורי בת זוגו,  היעדרהיה 

תתמקדי בו, הוא  חשיבות רבה בעבורו: "אימא שלה הייתה באה, ואומרת: 'אלההתייחסות ישנה 

יהיה בסדר. בואי, את עכשיו קמה, בואי את עכשיו עושה, אל תיכנעי למצבי הרוח, אל תשבי בבית 

 ההדרה היתה אקטיבית, ישירה, לא שולית.  .ותבכי'"

 דואגות – נשיםוגם של ה גבריםהאימהות של ה – משני הצדדים תתומהראיונות עולה כי הָסב

לעומת זאת, הסִבים בין אם מדובר בבתן, ובין אם מדובר בכלתן.  ,בה מטפלותלאם האבלה, יותר 

נדמה כי הסבים לסור הצידה ולפנות מקום להחלמתה של האם.  ותמעודדים את האבנחוו כמי ש

והסבתות, משמרים את תפקידי המגדר שלהם, ונוהגים בבניהם ובבנות זוגם, על פי תפיסת העולם 

יד: אתה אינך חלק מהאובדן, ולכן תהליך ההחלמה המסר שמופנה אל הגברים הוא אחשלהם. 

אך תחושות האכזבה לנוכח המסר הזה. וכאב אכזבה מתארים תחושות אינו קשור אליך. הגברים 

מראיונות אחדים עולה כי הציפייה שלהם מאימם שונה מהציפייה מהסבים והסבות אינה זהה: 

להבין אותם יותר, ובהתאם לכך תחושת האכזבה שחשים  אמםהם מצפים מ –שלהם מאביהם 

 : אמיר מתאר זאת בראיוןגדולה יותר.  מנהמ

נקודת מתח די מבאסת הייתה בעיקר מול אימא שלי... לצערי לא בדיוק ידעו איך לאכול 

אלה וזה, אבל היא לא הייתה שם. את כל הסיפור הזה. אימא שלי התקשרה וש
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]לי[, אני הייתי באיזשהו סוג של אבל והם... הם לא ידעו התנהגות שלה[ הייתה קשה ]ה

 )אמיר(  .איך לקבל את זה

 

 שאין בה בכדי להפחית, משתמש בביטוי "לא ידעו איך לאכול את זה". תובנה מיר, כמו אאהודגם 

 מבני המשפחה הקרובים: שחש את תחושת האכזבה 

כול את זה. אח שלי הבכור הם לא ידעו איך לאאכזבה מהמשפחה הקרובה, ]...[  ספגנו

ואשתו לא התייחסו אלינו לחלוטין: 'לא נורא, זה כמו הפלה, אני חוויתי הפלה'. מה זה 

. יש פה כאילו אירוע שאנחנו חווים אותו ואנחנו )מטיח בכעס( מעניין מה את חווית

 )אהוד( .עכשיו צריכים להכיל אותו

  

למשהו  בת הזוג שלוחש שהניסיון של בני המשפחה הקרובים להשוות את האובדן שלו ושל  אהוד

בנוסף לתחושה . ולהמעיט בערכה שמוכר להם מניסיונם מוביל אותם לַגֵמד את הטלטלה שהרגישו

עד כמה התאכזב מחוסר היכולת של המשפחה לעמוד לצידם אהוד מתאר של צמצום החוויה, 

 ולתמוך בהם. 

ציפה מהוריו להתנהלות אחרת: הוא מרגיש שהוא הורה לתינוק שנולד מת, וכהורה הוא  תםרוגם 

נענו לציפיות שלו, ציפה לעזרה של הוריו אחרי שאיבד ילד. אך הם, שלא הרגישו שאיבדו נכד, לא 

ליום שבו התרחש האובדן. ייחסו חשיבות  כתוצאה מכך, לאולא הבינו כלל את שאירע לו. 

להוריו היה אדיר. הוא סיפר בכאב שההתמודדות עם המשפחה הפכה  רותםבין הפער לתאריך. 

  :ות חזית מתמשכת במקום מרחב לנחמהלהי

ציפיתי שכשאני אצטרך עזרה בהורות שלי, אז יהיו לנו את ההורים שלנו. הייתה לי 

ציפייה שיש לי הורות שאני יכול להישען עליה. לצערי לא היה את זה. כל מי שציפיתי 

ן יהיה, לא היה... הם לא הבינו. ההתמודדות של המשפחה עם זה ואיתנו פשוט לא שכ

הפסיקה, כל הזמן היה מתח איתם. אני נורא רציתי שההורים שלי ירגישו שזה נכד 

בשבילם. אבל  ֵאֶבלבספטמבר יהיה תאריך  12-שלהם. שירגישו שהם איבדו נכד... שה

תבואו' 'אז תהיו', להם 'איפה אתם?' 'אז  הם לא היו מסוגלים להרגיש. יצא לי להגיד

 )רותם(  .. זה הכולאת יודעת מה? אל תבואו, תנו את ההכרה

 

מספר על אכזבתו. "כאילו לא כלום", הוא אומר. אף אחד לא הבין מה עובר עליהם, לא  עמיתגם 

שוב ושוב. נעצר, לא עזר, לא היה איתם. הוא סיפר שהרגיש שהוא מתמודד לבד, וחזר על המילה 

מהווה האוכל  הביאו להםכדוגמא לבדידות, ולחוסר העצירה של הסביבה, תיאר שאפילו לא 

 :הוא מהווה אלמנט בולט במיוחד לידה ומוות, ובעיות של מקור לניחום ולנחמהלעיתים קרובות 

המשפחה לא יודעת להכיל את זה, אין להם מושג. אצלנו זה היה ממש... כאילו לא 

לא בעזרה של אוכל. הם לא הבינו את הסיטואציה. כאילו... אף אחד לא אפילו  .כלום

נעצר. כלום. ממש ממש כלום. ]...[ אחד הדברים כאילו הקשים זה שאתה לבד. אתה 

 )עמית( .באמת לבד

 

הבדידות היעדר העצירה, והיעדר התמיכה הרצויה מבני המשפחה מותירים את הגברים בבדידות. 

, עדות לתחושתו. , למשל דיבר על התמודדותו בגוף ראשון יחידאוהדים. עולה גם בראיונות נוספ

גם מהראיון עימו, הוסיפה הבדידות, כך עולה . לא תמכו בותו וחבריו בני משפחהוא הרגיש ש
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נדבך מורכב מאוד להתמודדות הקשה ממילא: "בגדול, הרגשתי לבד בסיפור הזה. התמודדתי עם 

 .)אוהד( משפחה, לא חברים... כלום כאילו. זה היה קשוח"זה לבד לגמרי. כאילו, לא 

 השפעה מתמשכת: "את משבר האמון ]...[ אנחנו סוחבים עד היום"   4.3.4

, בחלק מהמשפחותישנה, תחושות האכזבה והבדידות שמתארים הגברים להיעדר התמיכה ול

 אמירמנו דרך חזרה. למשבר שאין מהבין דוריים, ויש שהן מובילות  על היחסים השפעה דרמטית

"התגובה של המשפחה שלי לא הייתה מה שרציתי... זה איזשהו פצע שהוא מתאר זאת כפצע: 

 .מבאס. באמת מבאס"

סימן שנשאר ולא ייעלם. לצלקת, פגיעה ביחסים עם בני המשפחה המגדיל להשוות את  עומר

עם חזיתות  ההתמודדות, התמיכה היעדר –התחושות הקשות שהרגיש בתקופה שלאחר האובדן 

לדבריו, היא ארוכת  ,הפגיעה .פיעו לדבריו על מהלך היחסים לבלי שובהש – , הבדידותשונות

 :טווח

עם המשפחות שלנו היה לנו מאוד קשה. בגילוי נאות, קשה מאוד עד היום... הרגשנו 

שאנחנו לבד במערכה, פתחו לנו עוד חזית. כולם עם כוונות טובות, אבל את משבר 

מון שנוצר לנו מול המשפחות שלנו בעקבות זה, אנחנו סוחבים עד היום. ויש לזה הא

השלכות מאוד לא פשוטות על החיים שלנו כזוג צעיר... אנחנו פשוט מצולקים. פשוט 

מצולקים. אני לא יכול להסתכל היום על ההורים שלי בלי להרגיש את מה שהרגשתי 

 )עומר(  .אז. לא מסוגל

 

ן הציפיות מהם בעת האובדן, בימהפער , משבר האמון עם בני המשפחה, שנבע בקרב זוגות רבים

השפיע על מהלך החיים לבלי הכר. הכאב ואכזבה מהותית מהיחס שקיבלו הוביל ללבין המציאות 

והבדידות שחוו עקב כך ממשיכים ללוות אותם לעיתים לאורך שנים, ומשפיעים על מערכות 

וא ובת זוגו הבינו, לאחר האובדן, מספר בכאב שה רותם דוריות לאורך זמן.-היחסים הבין

לא  , בשונה מהתכניות שרקמו קודם לאובדן,שהמשפחה איננה משמשת עוגן בעבורם, והחליטו

אפילו הייתה איזה שהיא מחשבה לאורך הדרך שנעבור לגור על ״לעבור להתגורר סמוך להוריהם: 

 .יתר מזה שהבנו שאין שום ערך מוסף למעבר"ידם, והחלטנו שאנחנו לא עוברים. וזה נבע בין ה

שיתף: "אני חושב שאירוע כזה הוא אירוע מכונן... זה משנה לך את כל הפרספקטיבה על  אהודגם 

  .״ החיים, על הזוגיות, על ההורות, על החברות, על המון דברים

מהראיונות עולה כי הציפיות המסתיימות באכזבה, ההבנה שהמשפחה איננה יכולה להיות משענת 

, אובדן בתו אהודת הכאב והבדידות מובילות להתבוננות מחודשת על החיים. בעבור ותחושו

בלידה שקטה היה קריאת השכמה ואירוע משנה חיים, אשר הוביל אותו לבחינה מחודשת ובלתי 

, שהזכיר פעמים אחדות בריאיון כי זוהי יואברכות היחסים שהכיר. גם מתפשרת של כל מע

השיחה הארוכה ביותר שניהל על אובדן התינוק שלו, ציין כי אחת ההשלכות המשמעותיות של 

מתבונן אחרת על הוא כיצד האובדן היא השינוי באופן שהוא מתבונן על העולם. הוא סיפר 

בעבודה, בקרב המשפחה ובין חברים. בעקבות האובדן מתנהל אחרת הוא  משפחות אחרות, כיצד

שהחיים אינם מתנהלים תמיד על פי רצוננו, והאפשרות שהיריון יכול להסתיים בלי הבין, לדבריו, 

תינוק חי שברה את תמימותו: "אובדן התמימות זה מרכיב מאוד מאוד חשוב בכל התהליך הזה. 

כל העניין הזה. וזה מתבטא גם בהשקפות שלי על במובן הרחב זה אולי הדבר הכי גדול שקרה לי מ

 . )אהוד( שאר החיים"
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 חוסר הבנה: "הם חושבים שזה כמו פצע. הוא יעבור"   4.3.5

בניסיון להסביר מדוע הם מבודדים בצערם, הדגישו הגברים בראיונות את חוסר ההבנה של 

 שוב ושוב בראיונות,נאמר  ',הם לא הבינו' , ובכללם אפילו משפחתם הקרובה:הסובבים אותם

: "ההתמודדות האישית של אבות היא מאוד בודדת שי 'את גודל הכאב ואת ממדי האובדן'.

ציפה שאימו תצליח להבין  ודיא .ומנוכרת... כי אף אחד, אפילו לא המשפחה, אף אחד לא מבין"

ן את מה גם במצבים שאחרים אינם מבינים: "אף אחד לא באמת מבין את זה. אף אחד לא מבי

שהרגשתי בתוכי, שאני נושא איזה צלב... עד היום אף אחד לא מבין. גם אימא שלי, אפילו אימא 

חוסר ההבנה של אימו את גודל הכאב, הותיר אותו ואת כאבו, בלתי  .שלי, היא לא מבינה את זה"

 נראים לחלוטין. 

בני המשפחה שאינם סבור שלאנשים יש רצון טוב, רצון לעזור. הם אינם רוצים לפגוע.  שי

. אבל רעהעושים זאת מתוך כוונה  לאמצליחים לתמוך או שאינם מכירים בחשיבות האובדן, 

שהגברים עצמם וכאבם אינם נראים, והם הופכים  היעדר המודעות והיעדר ההבנה מובילים למצב

ונים : "הם באמת לא הבינו, המשפחה. הם עשו את זה מתוך בורות מוחלטת... לא מתכו'שקופים'

  .)שי( "לרע. רוצים להיות שם בשבילנו, אבל הם לא יודעים איך

דוגמא נוספת לחוסר ההבנה, באה לידי ביטוי בהקטנה של האובדן על ידי השוואה שלו למה 

גם המרואיינים עצמם, וגם אנשים קרובים בסביבתם מנסים שמוכר להם. בראיונות תואר כיצד 

כמו ', 'כמו אחרי תאונת דרכים'זה להבין את אופי האובדן על ידי השוואה למה שמוכר להם: 

מוכר  של לידה שקטה אינו . אבל על פי רוב, אובדן בנסיבות'כמו אחרי הפלה', 'שנפצעיםאחרי 

מי שחווים את אליו. שלהם הם עימו וההתייחסות , וכך גם ההתמודדות שללהם. הוא חדש עבורם

האובדן, מבינים באחת כי ההתמודדות עימו לא דומה לשום דבר שהכירו. אך המשפחה, לרוב, 

"המשפחה, היא לא באמת מבינה את החוויה מתאר זאת באופן בהיר: צבי מתקשה להבין זאת. 

זה משהו שקורה. יש לידה  שבים שזה כמו... פצע. הוא יעבור.הזו של לאבד משהו. הם חו

הוסיף: "גם ההורים שלי... הם לא מבינים כלום. אי אפשר  שי .מוצלחת, ויש לידה לא מוצלחת"

להסביר את זה למישהו שלא עבר כזה דבר. הסביבה לא יודעת איך להתמודד עם זה. ]...[ הם לא 

  .יודעים מה לעשות בשביל להיות שם"

לא ידעו  בני משפחתם( אמרו, בניסוחים דומים מאוד, כי 30מתוך  17יותר ממחצית המרואיינים )

אף שלא נאמרו על ידי כולם, הדמיון . כיצד להגיב, וכי הם עצמם חשו שאין מי שמבין אותם

 בניסוח אמירות אלה מלמד על האוניברסליות שלהן. 

ת ותחושבהיא מהולה הבנה של אחרים, ו שונה מחוסרל בני המשפחה הקרובים, שחוסר ההבנה 

משווה את תחושתו לתחושתם  ודיאכזבה, שכן הציפיות מבני המשפחה גדולות יותר. אשל כאב ו

מצביעה על הסובבים אותם לא הבינו מה בדיוק חוו. השוואה זו , שתיארו כיצד של ניצולי שואה

פחה: "מאז האובדן אני עומק האכזבה שלו מחוסר ההבנה של המשהבור שנפער בנפשו, ואת 

שאמרו להם 'מה אתם רוצים, מה עבר עליכם, לא, לא חושב שזה מוגזם, מתחבר לסיפורי שואה... 

זה קשה, זה חבל, זה הכול. אבל מה אתם רוצים, פה יש חיים חדשים, הכול חדש, תסתדרו'. ולא 

מלמדת גם משהו על מלמדת על גודל אסונו הפרטי אך של אודי, השוואה זו  )אודי(. הקשיבו להם"

 התחושה של ביטול היגון והתחושות המתלוות לו על ידי הסובבים אותו. 
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 תמיכה   4.4

אך בראיונות עד כה תוארו דבריהם של המרואיינים אשר חשו שלא קיבלו תמיכה מבני משפחתם. 

תואר המרחב המשפחתי  (30הראיונות )שבעה מתוך סך רבע מכבנשמעו גם מעט קולות אחרים. 

: "המשפחה מאוד מאוד תמכה, מאוד מאוד הייתה שם יואבכמרחב תומך. כפי שמתאר למשל 

לא תמיד האופן שבו תמכו בני המשפחה בגברים האבלים  .בשבילנו, לכל מה שהיינו צריכים"

ניסיונות התמיכה, בין שצלחו אופן שבו תפסו הגברים את התמקדות בהתאים לצורכיהם, אבל 

 החוויה ולהתמודדות עימה.  ה מעמיקה שלובין שלא, חשובה להבנ

 ,סופית-הייתה תמיכה אין ,"מבחינת המשפחה :שפחתותיאר תחושה של תמיכה מצד מ הראלגם 

כיצד באו הוריו מדי בוקר, בחום ובפשטות הוא תיאר  .הם היו מאוד מעורבים אחרי הסיפור הזה"

בריאיון שזר  הראלבית הספר ולגן. הילדות, קנו להן משהו לארוחת בוקר ולקחו אותן ללקחו את 

המזקקים רגעים משפחתיים של נוכחות ושמחה. תיאורים משפחתיים נוספים, גם מילדותו, 

יומיות, בדיוק כפי -מחוות פשוטות ויוםנוכחות יציבה, ובהיה צורך בסביב האובדן, הצורך שתיאר 

 זו. ופה שנהגו הוריו בתק

מי שתיארו בראיונות שקיבלו תמיכה, תיארו אותה תמיד כמשהו פשוט ונגיש. כמו ככלל, 

מדגים זאת , למשל, דייוידהיה צריך רק להבחין בהם.  ,אומרים, הצרכים שלנו היו פשוטים

, ההורים שלי ואחיות שלי מאוד אמפטיות –המשפחה שלי " :בני משפחתובהודעות ששלחו לו 

יותר ', אם 'אם הכול בסדר', ו'אוהבים אותנו'ו 'חושבים עלינוהמון הודעות תומכות 'כולם שלחו 

  ."ממש ממש מה שהיינו צריכיםאולי משהו שאנשים חושבים שהוא סתמי, אבל זה . אז זה 'טוב

בדיוק למה הוא בימים הראשונים שלאחר האובדן, ובשבועות שבאו אחריו, הרגיש דייויד שידע 

: "היינו צריכים שאנשים יהיו ממש מדויקים... אתה רוצה שכולם יגידו וקיםובת הזוג שלו זק

היו בעלות  ,הבין שההודעות הפשוטות לכאורה, ייןכפי שצ .בדיוק את מה שאתה רוצה לשמוע"

. הוא היה צריך שיחשבו עליהם, עליו ועל בת זוגו, שיעצרו, , ובעבורםמשמעות רבה מאוד בעבורו

בבירור מחלקו הראשון של פרק זה, עצם  גישים. זה הכול. כפי שעולהך הם מרשישאלו אותם אי

את , מבחינת הגברים, מהווההעצירה וההכרה בקיומו של האובדן ובהשפעתו על האב הצעיר 

 התמיכה המדויקת ביותר. 

מתאר כיצד הביע אביה של  אהודדרך נוספת שבה התמיכה באה לידי ביטוי היתה בהתנהגות. 

 .התנדב לעשות כל מה שצריךו נתן את כל כולו, היה נוכח –שלו  יו בהתנהלותרעייתו את רגשות

את התנהלותו המיטיבה: "אבא  אהודזוכר עשרה שנים אחרי הלידה השקטה, -גם היום, שמונה

אני בא. הוא לא יודע  –שלה, שהוא מאוד מופנם... הוא היה זמין, מה שאתם רוצים. כל דבר 

 .להביע רגשות אבל הוא מתנהג, הוא נתן את כל כולו: אני אבוא, אני אקח, אני אלך, אני אעשה"

 רה בהתנהלות פשוטה.מהראיונות בהם תוארה תמיכה מיטיבה, עולה כי תמיכה זו, לרוב, מקו

לא תמיד הובילה להרגיע, לסייע ולנחם, אך גם התנהלות פשוטה, שנבעה מרצון של בני המשפחה 

: יובלכפי שמתאר למשל מועקה בקרב הגברים. היו מקרים בהם עוררה  – להפך .לתחושת הקלה

אפילו , "אני דווקא מאימא שלי קצת לפעמים מרגיש שהיא מעיקה עלי. שהיא... במקום להרגיע

המשפחה שלי, זה כואב לי... אני "או אמיר:  .היא מכניסה לי עוד מתח. ועוד עצבים"שהיא מנסה, 

. הם מבחינתם עשו מה שהם יכלו, הם לא עשו משהו רע, הם ..אפילו לא דיברתי איתם על זה

 ."השתתפו, שאלו. אבל הם פשוט לא עשו את זה באותה צורה שאנחנו היינו רוצים
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ממצבים בהם ילדיהם היו  ניסו לסייע בכלים המוכרים להם מירוהוריו של א ליובאמו של 

"עשו מה שיכלו", אבל לא הצליחו לספק לבניהם האבלים את הנחמה ואת זקוקים לנחמה. 

בקרבם של התמיכה שהיו זקוקים לה. סביר להניח שבמרבית המקרים, פער זה היה נוכח בעיקר 

חלק מהכילים המוכרים לסיוע, הינם היו מודעים לקיומו. שההורים לא אפילו ייתכן הגברים, 

משפטי עידוד. משפטים אלה בין אם נאמרו על ידי בני המשפחה הקרובים, ובין אם נאמרו על ידי 

וצוטטו במדויק אנשים סביב, לרוב, לא הצליחו לייצר את התחושות שלשמם נאמרו. הם תוארו 

  ומכאן חשיבותם.  בראיונות רבים

 סיונות תמיכה שדווקא העמיסונ  4.4.1

נאמרות מתוך  אינןנסיונות העידוד מהווים לעיתים כר לייצור אמירות מטרידות. ברור שאלו 

ונצרבות  הן נחקקות בשומעיםיש ואך  –הן נאמרות מתוך כוונה לתמוך  נהפוך הואכוונה לפגוע 

את המשפטים שנאמרו  מילה במילה,בעוד ועוד ראיונות, ציטטו הגברים בכאב, . בנפשם כפגיעה

, זכרו הגברים שנה 20–15נאמרו לפני שבועות ספורים ובין שנאמרו לפני שבין בכדי לעודד אותם. 

את הטון ואת המלל במדויק. מהתבוננות בכלל המשפטים, ניתן לחלקם לשתי קבוצות עיקריות: 

אובדן באור להתבונן על הלו מציעים להמשיך הלאה ומשפטים ה ָאֵבלאת המשפטים המעודדים 

 אחר. 

 מעודדים להמשיך הלאה 

מבטלת וממזערת את כמו מוחקת את מה שהיה, להמשיך הלאה  עידודבעיני המרואיינים, ה

: "אמרו 'טוב, יבוא חדש'... תגובה מצטט משפט שנאמר לו לדוגמא, מנחםהכאב ואת האובדן. 

הם אמרו 'לא נורא, תנסו עוד  –זוכר: "המשפחה  ניורו .כזאת ממזערת, לא אכפתית, פוגענית"

הכוונה של מי שאומר משפטים אלו, היא להמשיך, וכך אולי ישכך  .הפעם', 'יבוא עוד הפעם'"

. מרואיינים שונים הבנה ואכפתיותהכאב, אך התחושה של מי ששומע, היא של מיזעור, וחוסר 

א אחר', וציינו שמרגישים שאמירה זו סיפרו כיצד הרגישו שמעודדים אותם 'לנסות שוב', 'יבו

דומה למה שנהוג לומר אחרי תאונת דרכים, כשמעודדים את מי שאך זה חווה תאונה לשוב 

 ולנהוג. 

 מציעים להתבונן על האובדן באור אחר 

סוג נוסף של משפטים שחזרו על עצמם, בניסיון לעודד ולאמר את הדבר המתאים, היו משפטים 

מציעים לראות בו נס ולא אסון, להודות על את האובדן באופן אחר: למשל כאלה ה שמיסגרו

לומר שהכול לטובה. משפטים כאלה מעוררים אצל , ולא מאוחר מידי, או אבחון הבעיה בזמן

וכך, בניסיון לעודד ולנחם פוגעים בני המשפחה או סביבתו אינה רואה אותו. השומע תחושה ש

אנשים במשפחה ״ להלן מספר דוגמאות מתוך הראיונות:האבלים. החברים שוב ושוב בהורים 

, הייתי משתגע מה זה הכול לטובה? ]אומר בזעקה[ למשל אמרו "הכול לטובה". הכול לטובה???

"לא נורא, אתם צעירים" או "אתם , (רותם) ״מהאמירה הזו והיא נאמרה כל כך הרבה פעמים...

: מה אני ]מה אתה מרגיש[ זשהו שלב אתה בא ואומרלא התקשרתם אליה"... באיעוד תתגברו", "

אפגע בהם? אני אגיד להם מה אני מרגיש? שאתם מדברים שטויות? באימא שלכם, תעיפו את 

"אתם עוד צעירים", "יהיו לכם עוד ילדים", "אתם חזקים", "אתם תעברו  ,(אהוד) ״הסלנג הזה

 (.עומר) ״יים שישאת זה". וככה, פשוט, המשפטים הכי מטומטמים, הכי נורא
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וכל הזמן כולם אומרים: איזה מזל גדול היה לכם, איך "סיפר על אמירות כגון אלה:  שיגם 

אלוהים שמר עליכם, איזה נס קרה לכם... המון משפטים שמתחילים ב'לפחות': לפחות יש לכם 

  ."לזה?ילד, לפחות את יכולה להיכנס להיריון, לפחות מצאתם את זה בזמן. ואיך אפשר להגיב 

הן הציע הבוננות צינית על האמירות הללו, התבוננות שאפשרה מרחב נשימה אל מול הקושי ש שי

התגובות המטופשות האלה של מי שמסביב משחקות איזשהו תפקיד יכול להיות ש"מעוררות: 

 הרגיש שהוא ובת הזוג שלולדבריו,  ."]צוחק[ בהחלמה שלנו, כי יש סוף סוף על מי לכעוס בכל זה

ו אותם, אבל הפכו את המשפחה דהן איחאוחדים אל מול התגובות המטרידות, ובמידה מסוימת מ

 להיות חזית התמודדות נוספת. 

למרות שהדבר לא נאמר בראיונות רבים, חשוב לציין כי יש מקרים בהם הניסיון של הסביבה 

לסייע. יש להבנות את האובדן באופן אחר, או לאפשר התבוננות מנקודת מבט שונה מצליח 

מקרים, ושבעה מהם אף תוארו בראיונות, כי משפטים פשוטים, היו כל מה שהגברים היו זקוקים 

להם. ולכן, מה שמוצג לעיל, אינו מבטל את האפשרות כי לסביבה יש את היכולת לעודד ולסייע גם 

 בדרכים ובמילים פשוטות וישירות. 

 הסובבים שאינם משפחה  ה שלתמיכ  4.4.2

קהילה מצופים להיות הבני המשפחה הקרובים, נות על התמונה המורכבת, ברור כי ההתבונמתוך 

יש משמעות אדירה בתהליך ההתמודדות היעדרם לומתוך כך, לנוכחותם או , התומכת הטבעית

לעיתים  .לא מצליחים למלא תפקיד זהבני המשפחה לרוב בפרק זה,  הכפי שעולעם האבל. 

להגיב ה בפני המשפחה אתגרים חדשים ומפתיעים והם מתקשים קרובות, הלידה השקטה מציב

"המשפחה פשוט מפספסת לחלוטין את היכולת עומר מדבר על כך בראיון: רגשית באופן הרצוי, 

שלה, ובמקום להיות נוכחת, ]היא[ נמנעת ממך. יש חוסר הבנה של מה עבר עליך ומהי העמדה 

 .הנפשית הרצויה מבחינתך"

לון משפחותיהם לספק תמיכה, הם ציינו גם את הסביבה בראיונות, כשהגברי  –ם התייחסו לכישְּ

החברים, העמיתים בעבודה, הקהילה. הם לא הבחינו בין תמיכה שהיטיבה עימם שמקורה 

במשפחה לבין תמיכה מיטיבה שמקורה באנשים אחרים בסביבתם. אך מדבריהם אפשר להסיק 

 . 'הרצויה מבחינתםהנפשית  מהי העמדה' – עומרלמה היו זקוקים, וכדברי 

הודעות מתוך הראיונות עולה כי העמדה הנפשית הרצויה מבחינתם היא להיות נראים: לקבל 

: "זה היה תיאר את ההודעות שקיבללמשל  אמירמגע. פשוטות בטלפון, מחוות ללא מילים, 

הכאילו מדהים. עוד כשהיינו בבית חולים אנשים שלחו אסמסים והתקשרו... והאסמסים 

 ראיתי שזה עוזר, ראיתי איך ההשתתפות עוזרת" –בנאליים האלה, כמו 'תחזיקו מעמד' וזה 

"הדברים הכי טובים שהיו זה שהיו כמה אנשים שפשוט  ע לו במיוחד:ייאר מה סית שי. )אמיר(

  .נתנו לי חיבוק. ולא אמרו כלום. חיבוק, חזק ככה... זה היה טוב"

ים השכולים, לבין הוריהם, התרחשו לעיתים תהליכים דומים גם בדומה לקרע שנוצר בין ההור

: "אנשים שלא הצליחו לקבל את זה, אני לא בקשר איתם. אין מתאר רותםביחסים עם חברים: 

לי את הרצון לייצר כל הזמן אינטראקציות עם אנשים שלא היו מסוגלים לקבל את זה שאני אבא 

רותם מרגיש נתו. הכרה בכך שהוא אבא לילד שנפטר. זוהי העמדה הרצויה מבחי .של ילד שנפטר"

זהו חלק בלתי נפרד מהזהות שלו. הוא היה רוצה שהסובבים אותו יקבלו זאת. הוא אב שכול, ש

 אבל אנשים מתקשים להכיל את המציאות כפי שהיא בעבורו. 
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התייחסו לשאלה הבנאלית הנשאלת כלאחר יד "איך אתה מרגיש?" אחרי אובדן  אהודו דייויד

כזה, הם הרגישו שאי אפשר לשאול את השאלה הזו, ולענות עליה באופן אגבי. הם הרגישו 

זו. ועוד, לשמוע את התשובה האמיתית לשאלה  –ואולי אינם מסוגלים  –שאנשים אינם רוצים 

שמרגישים שכל פעם שנשאלת השאלה הזו, היא מובילה להתלבטות: כל אחד במילותיו, הוסיפו, 

 מה שאנשים רוצים לשמוע? את לספר שמא , או ?לא התאוששועוד , ש?האם לספר שמרגישים רע

אנשים שואלים מה שלומך, איך אתה מרגיש... אבל אתה מבין שזה לא, הם פשוט 

, אני עדיין נורא ]אומר בבכי[ רוצים שתגיד שאתה יותר טוב. אבל אני? אני עדיין מרוסק

הם כאילו רוצים רק לדעת שאתה משתפר כזה, כאילו  –עצוב, ונורא קשה לי. ואנשים 

  (דייויד) .בשביל עצמם

אז פשוט  –די נשבר לי, וכשאנשים שאלו אותי איך אני מרגיש ... באיזשהו שלב אני

יא אותו במקום. סיפרתי להם. עכשיו, אני ידעתי שאני שם את הבן אדם ופשוט מקפ

אבל בתפיסה שלי כשהבנתי שאני צריך לדבר על זה, אמרתי יאללה, אני פותח הכול. 

 (אהוד) .וייבשתי הרבה אנשים... חשבו שאני הזויובכל הזדמנות. 

  

שיהיו נוכחים, קשובים ככלל מהקהילה ו מהמשפחה, מהחברים לעבודההגברים מבקשים 

ניגשים להתעניין בשלומם, יוכלו להכיל את ואמפטיים; שלא ינסו לעודד, אבל שלא ייעלמו; שאם 

ואולם, נראה שדווקא הנוכחות האותנטית התשובה, גם אם אינה תשובה חיובית פשוטה וגנרית. 

 יישום. הפשוטה המתבקשת קשה מאוד ל

 סיכום  4.4.3

המוביל ונה מורכבת של פער גדול בין הכאב שמרגישים הגברים מפרק ממצאים זה עולה תמ

קושי של בני המשפחה הקרובים, ובמיוחד הוריהם )הסבים( לבין הלציפייה לתמיכה ממשפחתם, 

היו זקוקים, אך אלו הם לה יש מי שסביבתם הצליחה להעניק להם את התמיכה לספק תמיכה זו. 

, אכזבה ובדידות. שבר, מרחקהגברים רבים תיארו  בראיונותמקרים ספורים בלבד. לעומת זאת, 

בראיונות הודגם רצף של תגובות המשפחה, שנע בין מענה מתאים ומיטיב, דרך מענה שאינו 

בכל המקרים תוארה  דוריים.-מתאים, ועד מענה שהוביל לאכזבה ולפגיעה אנושה ביחסים הבין

פשוטה. של הגברים בהכרה  של המשפחה לשמש גורם תומך ומנחם ולמלא את הצורך החמצה

 הכרה שהם חלק בלתי נפרד מהאובדן. והכרה ביגונם. 

בפרק הממצאים האחרון תיבחן שאלה זו. מרוכזות בו גברים לאחר לידה שקטה?  מה צריכים

  תשובותיהם של המרואיינים לשאלה "מה היית צריך", במילותיהם ומנקודת מבטם.

 שקטה? למה זקוקים הגברים אחרי לידה   4.5

 "מה היית צריך?" 

יום, לתחזק -שגרת היום]לתחזק את[ לא היה שום 'צריך' שם. צריך אני ממש לא יודע... 

את הבית... לא הייתי צריך שום עזרה או תמיכה. לא הרגשתי אף פעם שאני צריך לספר 

את זה למישהו, לא הרגשתי צורך לדבר... לא הייתי צריך אף אחד כי לא הייתי צריך אף 

 )ארנון(אחד, זה היה המנגנון שלי, ככה זה עבד. 
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פורסמה קות ספורות אחרי ש. הוא שלח הודעה דהיה הראשון שפנה להתראיין למחקר רנוןא

ברשת החברתית. לדבריו, הריאיון עימי היה אחת הפעמים הראשונות שסיפר את הזמנה למחקר 

אולי, שנה.  20 מלמעלה מאז שהתרחשה הלידה השקטה לפני מהתחלה ועד הסוף,  ,הסיפור כולו

 ? שלו לספר את הסיפורה ישירה והזמנה יזקוק לפניהמנגנון שלו, בו לא היה צריך דבר, היה חלק מ

בהשיבם, "מה היית צריך?". את השאלה למחקר, נשאלו במהלך הראיון כל הגברים שרואייניו 

גברים  30השיבו בפירוט, מה יכול היה לסייע להם. חשבו, לעיתים לראשונה, על הצורך הזה, ו

תקופה שנקפה ללידה השקטה. המשך בהחולים,  החל בשהותם בביתלהם.  ָחַסרלמה שהתייחסו 

בפרק זה יוצגו הצרכים שעלו מהראיונות, על פי הסדר הכרונולוגי בטווח הקרוב ובטווח הרחוק. 

 . תוארושבו 

 בבית החולים  4.5.1

והצרכים , לאורך הראיונותבית החולים קיבלו התייחסות מיוחדת בני הזוג בהם שהו הימים ב

זקקו למידע נ הםלאורך כל הימים, הגברים ציינו שהשתנו לאורך ימי השהות בבית החולים. 

מהלך ומד להתרחש לפני הלידה, במה שע לגביהסבר בהיר מידע שיכלול  ,מפורט, רפואי ורגשי

היה עושה לי את ההבדל. מידע וליווי. מידע רפואי,  ,מידע ...: "עמיתכפי שתיאר אחריה. לו הלידה

אחר יהיה התמודדות. גם וגם. שהייתי יודע מה עומד לקרות, איך זה ייראה, וגם מה על הטכני, 

להתמודד: "הדרכה. ]...[ הרגשתי כל הזמן שאין לי כלים, תנו  כדיחש שחסר לו מידע  יוניכך". גם 

יוני היה מאפשר להם להתנהל אחרת.  , לתחושתם,מידע כזה .תי לתבנית"לי כלים, תכניסי או

 יה יודע יותר:ההוא מדגיש כי החוויה הטראומטית היתה אפשרית יותר להתמודדות אם ממשיך ו

מה  ..."קודם כול, בן אדם שיסביר לנו את הסיטואציה, כי זה היה סופר טראומטי... כאילו

 . )יוני( "?, איפה באמת הגופה קבורה?ם, איך נפרדי?, לאן הולכים?עכשיו

הוא שלהיעדר ההכנה שנעדרה. ולהכנה של האובדן הטראומטי, בפירוט להשלכות התייחס  יואב

 : הוא דיבר בכאב ובפירוטהשפעה גם שנים לאחר האובדן. היה ויש 

אני חושב שאחד הדברים שהכי חשובים, הכנה מובנית לעניין הזה. למשל לגבי להחזיק 

את הצורך למשל למשל לגבי הקבורה. ]...[ להסביר או ברמה הרגשית,  ...אוהילדאת 

הרגשי שעלול להתעורר בשלבים מאוחרים יותר אם הם לא יחזיקו את התינוק, אם הם 

ידעו איפה הוא קבור, אם הם לא יחושו ויבינו את העול הרגשי הזה לא לא יקברו אותו ו

בין לקראת מה הם הולכים... לנו לא היה הסבר שהולך לבוא עליהם. הזוגות צריכים לה

ממשי לעניין הזה. אני לא חושב שאפשר להסביר עד כמה העול הרגשי כבד, אבל צריך. 

]...[ כן חשוב לקבל תמיכה, כן חשוב לדבר, כן חשוב לא להדחיק. צריכים להיות מאוד 

ובים שהסבירו סובלניים ואחד עם השני... להחזיק את התינוק זה אחד הדברים הכי חש

  )יואב( .לי, הסבירו לי שכדאי לי

רגעים הראשונים סביב האובדן, אך הן בערך רב  יהיו בעל הדגיש שההסברים שכן ניתנו לו יואב

שנים לאחר מכן. הוא מפרט: "...שאלו אותנו אם אנחנו כן רוצים להחזיק את הילד ]...[ גם 

הסבירו לנו שבעצם כדאי. אבל נתנו מעט מאד מידע. כאילו היום בדיעבד, במבט לאחור ]...[ אני 

 מבין את המשמעות הפסיכולוגית של זה עלי ועל אשתי" 

שיהיו מזוהים  –אחר לידה שקטה בבית חולים ל העלה צורך נוסף, לזמן בו שוהים גברים יובל

הסב את תשומת הלב בבית החולים: "שיזהו אותנו במחלקה... אותנו הגברים. שיזהו". הוא 

נשי הצוות יוכלו לזהות את האבות האבלים במחלקה, שידעו שאינם לחשיבות שיש לכך שא
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 , ציין,הם. אם יזהו אותםאת אחד הרגעים הכואבים בחייעתה , אלא חוו זה חי מחכים ללידת ילד

 התייחס לכך בראיון: יוגבויבינו מה חוו, אולי הם לא ירגישו 'שקופים' כל כך ברגעים הללו. גם 

"שיבואו ויראו אותי בבית חולים... קודם כול שישבו לידי, ישאלו אותי אם אני רוצה לדבר. 

 באותו רגע, בזמן הזה. הכרה. זה הכול". 

כאשר מזהים אדם אינה עניין של מה בכך. ולפעמים, היא העניין כולו. מדגיש עד כמה הכרה  יוגב

חוסר הזיהוי הוא חווה הכרה. בהתאם,  , ומתייחסים אליוקשה ומכאיבה שחווה חוויה מסוימת

של גברים בעת השהות בבית החולים מותיר אותם בודדים, ברגעים שהם כואבים ומטלטלים 

 בעבורם. 

 השיבה הביתה  4.5.2

כלום לא עם חזרתם של בני הזוג מבית החולים לשגרת חייהם, הם מגלים כי דבר אינו שגרתי. 

ההתמודדות בימים הראשונים קשה מאוד, בלתי נסבלת, ורבים התייחסו לצרכים ר כשהיה. תנו

באופן דומה למה שעלה בימים בהם שהו בבית החולים, בימים אלו גם . שעולים בימים אלו

 שיסייעו להתמודד. לים כקשורים במידע וב

 ותת הכרוכות הפיזיולוגייומאוד מההתמודדו היה מופתע, כשחזרו הביתה הוא יובללדברי 

הוא חש כמובן גם השלכות רגשיות קשות, ו. להתמודדויות אלו יש זוגוההחלמה של בת  בתהליך

]...[ אין לנו לסייע: "אתה חוזר הביתה עם אישה שמתחילה גם להפיק חלב. דע כיצד הוא לא יכי 

כלים להתמודד עם זה. מה לתת לה? מה היא צריכה? איך להתמודד? מה להעניק לה? זה היה נותן 

ה משהו שהייתי יכול להרגיש שיש לי... אם הייתי יודע שזה מה שיהיה, לי כוח... זאת אומרת, ז

סרים, אם היה אם היו בידיו הכלים החמדגיש כי  יובל ".ואם היו מסבירים לי איך להקל עליה..

הוא היה יודע מה לעשות. המידע היה מאפשר לו להרגיש פחות חלש  –בידיו המידע המתאים 

 וחסר אונים.

כמיהה לנחמה. הוא סיפר שהיה התייחס לפן נוסף שליווה אותו עם החזרה הביתה; ה דייויד

ינים את על כך שהם מבשיעידו הודעות  .מרגיש אחרת אילו היה מקבל הודעות מהסובבים אותו

: "הייתי צריך שאנשים יכתבו לי הודעות נחמה ויבינו שמתה לי חווה ורוצים לנחמוהוא האובדן ש

באמצעים פשוטים: הודעה ישירה המשאלה לנחמה  .שאני מרגיש אובדן לכל דבר"שיבינו ילדה. 

בר ה בראיונות נוספים. גברים רבים ייחלו למרחב שבו יוכלו לשתף את מה שעוונחמה פשוטה עלת

: "בעולם אוטופי, מה שהייתי כפי שאמר אילןעליהם, שיהיה בו מי שיקשיב להם וינחם אותם. 

משאלה: "הייתי רוצה שיהיה מישהו שאני אוכל אמר ב הראלצריך זה חיבוק והכלה". ואילו 

  .גם אחרי החזרה הביתה"אבל שזה יהיה לכתוב לו כל מה שאני רוצה, אפילו לא בטוח שלהיפגש, 

 המרואיינים הדגישו שוב ושוב את הצורך שלהם לקבל תשומת לב ייחודית, המכוונת ישירות

שיתייחסו אליהם . הם הסבירו כי הם ובנות הזוג שלהם אינם מקשה אחת. הם מבקשים אליהם

, מתוך הבנה שהצרכים שלהם נפרדים והתחושות שלהם שונות מתחושות בנות הזוג. כפרטים

התמקדו רק בבנות הזוג שלהם, וגם כאשר פנו אליהם כל הסובבים ול שמספרים בתסכ אורו עודד

"הייתי צריך : אורכפי שמפרט . היו זקוקים למשהו אחר לגמריכשהם ן, התעניינו בעיקר בשלומ

עודד תמיכה, עידוד... בתקופה שאחרי, בעבודה, במשפחה. כולם נתנו את הפוקוס רק באשתי". 

 הוסיף: 

תהיה מופנית גם אליי, זה מה שהייתי צריך. נשמע ילדותי אולי, הייתי צריך תשומת לב. ש

להתעסק בבני הזוג זה אני מבין ש... איריתאבל הרגשתי שכל תשומת הלב מופנית ל
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מאמץ נורא גדול. אבל הייתי רוצה שזה יהיה חלק בלתי נפרד, להרים אליי טלפון, 

שהו שחזר על עצמו הרבה . וזה היה מיריתולשנייה לשאול מה איתי ולא רק מה שלום א

  )עודד( .מאוד פעמים

 

הביע צורך כזה: "הייתי רוצה שיבואו גם אליי... אני בן אדם כזה שחשוב לו לשבת עם  אוהדגם 

חברים בערב, ]ב[סוף היום על בירה. ובמיוחד בסיטואציה הזאת, זה מה שהיה חסר לי ממש. 

 ". צריך, שזה מה שבעצם הייתי ממש. לקח לי זמן להבין את זה

 מרחב ומקום   4.5.3

שעלה מהראיונות התייחס למרחב. כל אחד זקוק למקום משלו, שיעניק לו ביטחון או  נוסףצורך 

, למשל, אילןיהיה מרחב בטוח להתמודדות בעבורו. דוגמאות למקומות כאלה עלו בראיונות. 

לנוח מהתפקוד  לנוח מהעמדת הפנים שהוא בסדר, –הרגיש שהוא זקוק למקום שבו יוכל לנוח 

יומי התקין: "מקום... שאני אוכל לצאת מדעתי בו בשלווה. ואז לשוב. וזה לא קיים. מקום -היום

ולעבוד, בלי  להיות לא נחמד". הוא סיפר שהיה עליו לתפקד תקופה ארוכה, לטפל בבתם הגדולה

ם כזה: נזקק למקו רותם'להשתגע', אף שהרגיש שלזה הוא זקוק. גם כל אפשרות להשתחרר או 

 . ""חיפשתי מקום שאני אוכל להתעצבן עם מישהו... כל דבר שיכול הייתי נאחז בו

לא היה להם אך לא יכלו כיוון שדוגמאות לרגשות שהמרואיינים רצו לבטא  הןשיגעון הכעס וה

 כך. או הלגיטימציה המתאימים להמרחב 

מרואיינים אחדים הביעו משאלה שיהיה להם מרחב טיפולי, פרטני או קבוצתי, שיוכלו לבטא בו 

סבר שיש מקום למרחב טיפולי כזה כבר בשהות  זוהר. שהצטברו בקרבם המעיקיםהרגשות את 

: "ליווי של אנשי כשלדעתו רצוי שהליווי יימשך גם בתקופה שלאחר האובדן בבית החולים

 . )זוהר( ת חולים, מייד, להכות בברזל עוד ]כ[שהוא חם"מקצוע, שיתחיל בבי

לא יבין זאת", ם מרואיינים רבים את התחושה ש"זר אל מול חוסר ההבנה של הסביבה מצייני

משאלה לשיח עם גברים ת נובעתחושה זו , כשמגם מי שמנסה לא יוכל להבין את החוויהלדעתם 

 כפי שמתאר אוהד: אחרים שעברו חוויה דומה. 

הוצאתי את זה לגמרי. זאת אומרת, מי שיושב מולי לא באמת מבין אותי עד הסוף,  לא

ככה אני חושב. אלא אם כן הוא עבר את זה. אז אולי הייתי הולך לקבוצת תמיכה כזאת 

... לא שכולם עברו את זה. עכשיו אני חושב על זה, וזה נראה לי באמת משהו שהייתי רוצה

 )אוהד(  .חשבתי על זה בכלל עד ששאלת

  

אוהד, כמו מרואיינים נוספים, לא עצר לחשוב מה היה צריך באותם רגעים בהם התמודד עם 

גרת מסרגע ולחשוב על זה. להזדמנות לעצור רק עכשיו, בעת הראיון, היתה לו  האובדן המטלטל.

 ווהיהמקום ש ,שיח עם גברים אחריםשיכול לאפשר לגברים קבוצתית הוצעה כדוגמה למרחב 

הציע: "אני חושב שהיה נכון להציע משהו, איזה מסגרת,  אורמרחב להתאווררות ולשחרור רגשי. 

אולי איזה קבוצה... אבל רק של גברים. לא הייתי נפתח ככה מולך אם אשתי הייתה פה לידי. 

דיבר על קבוצה: "אם היו מציעים  הראלקבוצה שהכוונה שלה לעשות איזה שחרור קיטור". גם 

יכול להיות שהייתי מצטרף... פגישה אחת, שתי פגישות, לספר את מה שיש. מקום  לי קבוצה,

 שיאפשר להתפרק, אפילו לא קבוצה. שיהיה גבר שעבר את זה, לבוא לשבת".
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כאשר הדגש הוא  ,מהראיונות עולה החשיבות בשיח קבוצתי, או אפילו בשיח אישי עם גבר אחר

תקל  מפגש עם גבר, שעבר את אותה חוויהעל ייחודיות החוויה המגדרית מתוך תחושה כי ה

שעבר  גבראמר, למשל: "אולי זה היה משנה משהו... אם היה מספר לי  רוניעליהם במידה רבה. 

כך:  מרגיש אבשלוםגם את זה, והייתי חולק איתו ופורק את זה איתו, אולי זה היה עוזר, כן". 

"אני חושב ש... אולי מישהו שעבר את זה וכאילו בא לדבר. אם הייתי מדבר עם מישהו הייתי 

עוזר לעבד את זה". המפגש עם גבר אחר שחווה את היה פורק את החוויה, מספר. ונראה לי שזה 

 .אותה חוויה יכול להיות מרָאה ולאפשר פורקן, אבל גם לאפשר הכרה בכאב ולגיטימציה להתאבל

 הכרה   4.5.4

רגע מרגש . עלה שוב ושוב באופנים שונים , השזור בעצם בכל הממצאים כולם,הצורך בהכרה

האובדן, שבו לאחר רגע היחידי עד היום, שנים כי זה היה הסיפר , שרותםבמיוחד תואר על ידי 

שאיבד את בנו. רגע זה היה במעמד הקבורה בבית הקברות, מול אדם זר  ָאבכבו  הכירוהרגיש ש

הבלתי אפשרי הלוויה. דווקא במעמד , שסייע לו בארגון 'חברה קדישאעובד של ' –שהיה בתפקיד 

 הכרה פשוטה וישירה:  הרגיש רותםהזה, 

הבחור של חברה קדישא הוא קרה לי אבא ]בוכה[... אף אחד לא הייתי צריך הכרה. 

תייחס אליי לפני כאל אבא שלו. הוא קרא לי אבא. הוא נתן לי את ההכרה הפשוטה ה

הזאתי. אתה אבא שלו... ואף אחד אחר לא נתן לזה את המקום הזה. אף אחד. הוא היה 

 . )רותם( זה מה שחסר וזה מה שהיה חסר. עד היום ]בוכה[כזה מהמם. באמת...

 

 ,ישירות ואמר לוהבחור זה שבו פנה אליו ך בהרחבה בריאיון, ותיאר עד כמה רגע דיבר על כ רותם

רב משמעות בעבורו. רגע "אתה האבא, אתה תחליט" היה בהקשר של בחירת השם לבנו המת, 

 התרגשות והכרת תודה. ות של אותו תחוש ובאותו רגע הציפ

י לעובר שמת וא הכינוי ההלכתעל פי חוקי היהדות, תינוק שמת בלידה שקטה נחשב ֶנֶפל, שה

מו ולא חלים עליו דיני אבלות. עניין זה מבלבל את ההורים האבלים ואת בהיותו עדיין ברחם א

 מתייחס לכך בהרחבה:  אוהד .הצרכים של האבות האבלים בתיאורונוכח מאד  ,סביבתם

עה... הייתי צריך כאילו שאנשים יידעו איך לאכול את זה. כאילו כי יש שבעה, אין שב

כאילו ליצור איזשהו קונספט. אנשים לא ידעו איך... חברות שלה באו אליה ]...[ 

והרגשתי את זה אז, שבאות אליה ולא אליי. לגמרי. ]...[ הייתי רוצה שיבואו גם אליי, 

בטח. אני חושב שזה הדבר, אני בן אדם כזה שאני צריך, חשוב לי לשבת עם חברים ]..[ 

ת. ]...[ זה מה שהיה חסר לי ממש. ]...[ לקח לי זמן להבין את ובמיוחד בסיטואציה הזא

 )אוהד(  .זה

 

בטווח הצורך בהכרה, שתואר בהקשר של הימים הראשונים לאחר האובדן תואר ככזה גם 

לא מבקשים הגברים שיכירו בכאבם ש, שבועות, חודשים, ולעיתים גם שנים אחרי האירוע .הרחוק

על החשש של בראיונות דיברו  דייוידו רוניעימם. שיח בבמגע ומש, ושלא ינקטו במשנה זהירות 

אמר: "זה כל הזמן נמצא מול הפרצוף.  רוניישירות על האובדן. עימם לדבר  סביבםהאנשים 

הילדים מתרוצצים וזה... זה מה שיש. אני צריך שתהיו איתי בזה שקשה, אל תסתירו, אני לא 

מבין  רוני .ך״כולם נורא זהירים וזה לא מה שאני צריצריך עכשיו שתיזהרו. אני אתמודד עם זה. 

ואת הזהירות בה היא מתנהלת. עם זאת, הוא ם את הקושי של הסביבה גמה הוא צריך, ומבין 
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, לבטא את הכאב שהוא מרגיש יום יוםלתת קול ואינה מאפשרת לו זו זהירות  מדגיש עד כמה

 . שעה שעה

משאלה לתת קול ולהשמיע את מה שעל ליבו. הוא ה קשר בין זהירות וביןמתייחס ל דייוידגם 

. וכך הוא אומר לקראת סוף מבקש שבמקום להיזהר, ישאלו וינסו להבין עם מה הוא מתמודד

: "הכי הרבה הייתי רוצה שאנשים ישאלו אותי שאלות. וזה הדבר שאנשים הכי פחות עשו. הראיון

, הנובעת כפי הנראה הסיפור". הזהירותשישאלו אותי על זה, מה היה, ואיך אני... שאספר את 

 רוניו דייוידואינה מאפשרת מגע. היא פוגעת, מרחיקה,  –תחושה הפוכה ל מחשש לפגוע, מובילה

 –את הנשאלים  –מזמינים את הסובבים לשאול, להבין, לרצות לדעת, גם אם זה מעמיד אותם 

מעיק הרבה רות במפורש, במצב שאינו נוח. המצב האחר, שבו לא מדברים והמילים אינן נאמ

 . יותר, ומותיר אותם בבדידות

המתואר להלן. צורך ההפנייה של המחקר הנוכחי באופן בלעדי לגברים ענתה במידה מסוימת על 

כמענה לשאלה זו. כמו התייחסו למפגש ולריאיון שערכנו כמענה לשאלה מה היו צריכים, היו מי ש

ל אותנו מה אנחנו מרגישים ויאזין לתשובה בקשב מה שהיינו צריכים זה מישהו שישאאומרים: '

ההכרה הזו. ההכרה שגם אני את . ..אותך" "אמר זאת במפורש: "מה הייתי צריך? שאול. 'רב

הסביר הוסיף ועברתי... מקום שאוכל לבוא ולספר לעולם שיש גם חוויה גברית. של הגבר". הוא 

ספר את הסיפור . כתובת שבה לא ייקתבדבריו גם מדוע שיח לשם מחקר היה בעבורו כתובת מדו

אמר אף הוא: "הייתי צריך את  מנחםשכולם ידעו.  –לעולם אותו ספר למען עצמו, אלא ירק 

: ציין מאירהשיחה שאנחנו עושים עכשיו. בשלב יותר מוקדם מעכשיו. לבד או עם אשתי ביחד". ו

צורך שלי ]מחווה בידו תנועה המסמנת את השיח ביננו[, שמישהו ידבר איתי. ומפה ה"זה היה 

 עם מי לדבר". בעצם הכאב הכי גדול שלי, שלא היה לי 

 פער בצרכים בין בני הזוג  4.5.5

אליה כלל לא היו המרואיינים במחקר הנוכחי, תיארו את הלידה השקטה כחוויה ראשונית 

הם אפילו לא נתקלו באובדן דומה בסביבתם הקרובה. בשל ש ,יפרוס , הםלרוב מודעים כאפשרות.

כך, התקשו לזהות ברגעי המשבר מה הצרכים שלהם או של בת זוגתם. מה שכן, כבר בימים 

הראשונים, היו מי שהרגישו קיומו של פער בין הצרכים של כל אחד מבני הזוג. פער, שלדעת חלק 

  .לבאליו מהמרואיינים חשוב לשים 

בהם הצרכים שלהם היו שונים מצורכיהן של בנות הזוג מצבים  והד הצביעו בכנות עלשי וא

 שלהם. שי היה זקוק לזמן לעצמו, לבדו, בעוד בת זוגו הייתה זקוקה לזמן משותף: 

הייתי צריך זמן לעצמי. אני חושב שגם לקחתי את הזמן הזה... וזה היה משהו שהפריע 

ה. נגה רצתה זמן ביחד, עם תמיכה, ואני הייתי צריך בזוגיות. כי נגה לא רצתה זמן לעצמ

זמן לעצמי... עשינו איזה שהיא פשרה, שבסופו של דבר לא היא הרגישה שהיא מקבלת 

  )שי( .את מה שהיא רוצה, ולא אני הרגשתי שאני מקבל את מה שאני רוצה

 

הוא רצה שיבואו אנשים, בעוד בת הזוג שלו  – שלו ושל בת זוגו על צרכים שונים גם אוהד סיפר

ביקשה שאף אחד לא יבוא: "אני רציתי שיבואו יותר אנשים, אבל נעמה לא רצתה. נראה לי שזה 

שניהם ציינו כי לא היה שיח  .מה שרציתי, אבל לא התווכחתי איתה על זה. היא החליטה שלא"

את ההתנהלות. ייתכן שמודעות לצרכים  , וכי צרכיה של בת הזוג הם שלמעשה הכתיבוזוגי על כך
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, הייתה מאפשרת לשני בני הזוג להתמודד טוב יותר עם דהייחודיים של כל אחד מהם ביחד ולחו

 הכאב. 

פער בצרכי בני הזוג, התייחס לעוצמת הכאב. יוגב סיפר: "הייתי ל בהתייחסותנושא נוסף שעלה 

ות ממה שנילי כאבה, כדי שאוכל צריך מינון קטן יותר של כאב. מישהו שכואב, אבל פח

, מזקק יוגב את הצורך שלו במושא להזדהות, מישהי שכואבת כמוהו, כדי באומרו כך ."להתחבר

שהכאב שלו, שהוא שונה, לא יגרום לו להרגיש שהוא פחות כואב, או שהעוצמה הפחותה של 

ובדן ללא הפסק, תחושות הכאב שלו אינה לגיטימית. יואב סיפר שרעייתו שקועה, עד היום, בא

את כל חייה: "היה קשה, בעיקר כי הייתי צריך  ממלא למעשה –הכאב  – ושהוא מרגיש כי הוא

 .שאשתי תהיה מאושרת. ושזה יתפוס מקום יותר פרופורציונלי בחיים שלה... שלנו... עד היום"

אותו, , בעוד , להתעסקות הבלתי פוסקת שלה באובדןזוגויואב מייחס את היעדר האושר של בת 

  האובדן מעסיק פחות.

הם חשו שאין 'מקום' לשני בני הזוג כשהפער כה  –יואב ויוגב חשו שבנות זוגם כאבו יותר מהם 

כאשר שני  גדול. תחושה זו לא אפשרה להם לכאוב במידה שרצו או במידה שהתאימה להם.

גדול  שמי שכאבוויה שונות זו מזו, נראה אנשים חווים חוויה כואבת דומה אבל תגובותיהם לחו

מדבריהם של ש לאלתמיכה רבה יותר. א באופן טבעי יזדקקיותר באובדן,  יותר או מי שעסוק

יואב ויוגב עולה גם כי הפער הגדול כל כך בעיסוק באובדן או בעוצמת הכאב לא ִאפשר להם לבטא 

 . את כאבם באופן או בעוצמה שהתאימה להם

 שהייתי צריך" "הרבה אנשים נתנו לי את מה   4.5.6

כי את מה מרואיינים ענו ה הראיונות 30ים מתוך בשניבשונה מהתמונה שהוצגה לאורך הפרק, 

 שהיו צריכים אכן קיבלו: 

את מה שהיה צריך... מהבחינה הזאת של לשתף ולקבל את לי הרבה אנשים נתנו 

נשים התמיכה, אני מרגיש מאוד טוב. צוות בית החולים, אפילו ברמה הבירוקרטית, א

מאוד בכירים ממש התגייסו לטובתנו, ונעצרו כדי לסייע. היה שם איזה רופא, שאני 

בטוח שיש לו מה לעשות בחיים, שבאותו יום הוא לא עשה נראה לי כלום חוץ מלדחוף 

  )אמיר( .באותו היוםהפסקת ההריון[ הוועדה ל]את בכל הכוח שיעשו לנו את זה 

 

יובנו טכניים והרגשיים היהיה לו את מי לשתף, שצרכיו מתאר כי מה שהיה צריך זה ש אמיר

היה לו חשוב שמה שקורה לו יעניין את הסביבה עד כדי כך שיפעלו למענו,  .מענהעליהם ושיקבל 

מה שקרה בבית החולים. הוא סיפר שהיו מי שנלחמו למענו ולמען בת זוגו כדי שהוועדה אכן וזה 

ו היו נתונים במהלך ימי הרגשי הבלתי אפשרי בוך הכרה במצב מתתתכנס מהר ככל האפשר, 

שאל אותו למה זכה להבנה גם בהמשך מהמנהל שלו בעבודה ומעמיתיו. המנהל  אמירההמתנה. 

 : מה נחוץ לו מבעוד מועדברגישות בירר הוא זקוק ו

אז שוב, דווקא המנהל שלי הוא... מישהו שיכולתי יותר מכולם לדבר  ...בעבודה נגיד

אתה רוצה, זה היה מאוד מאוד יפה. ]...[ אמרתי לו, מה הוא שאל אותי, תגיד איתו. ]...[ 

תדע לך שאני לא עושה מזה סוד אז הוא אמר לי אתה רוצה שאנשים ישאלו אותך? 

והוא כנראה אמר, וכן, ואנשים באו. וזה... וזה היה כזה: 'שמענו שעברת זה...', 

]...[ אני אפילו חושב שאם לי היה יותר 'מצטערים...'. זהו. כאילו לא עלה יותר מזה. 

כוח ויותר אומץ לפתוח את זה אז אנשים היו משתפים איתי פעולה. ]...[ שכשפותחים 
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כולם לא רק בנים ופתאום מסתבר ש דברים אז פתאום יש לכל אחד מה להגיד,

 )אמיר( .שמדברים על כדורגל

 

השקט שביקש מו על האירוע. וחחו עט, ואכן לא הציקו לו ולא שסיפר שהוא היה זקוק לשק ארד

וקיבל, נובע מבחינתו משתי סיבות: האחת, כי זה מה שביקש, ולכך היה זקוק והשניה, כי לא 

 מצא לנכון לשתף אף אדם, בהיעדר מישהו קרוב מספיק שיתאים לשיתוף מהסוג הזה: 

י, היה אני צריך את השקט שלי, להיות עם עצמי. לא לחפור בדברים. והיה לי שקט. תרא

לי את השקט שלי, אף אחד לא נכנס לי לחפירות, אף אחד לא נכנס לי למרחב... חלק 

מתוך השקט שאני צריך וחלק מתוך זה שאתה לא ביחסים כאלה קרובים שזה בן אדם 

שירים לך טלפון אם אתה רוצה לדבר. לי היה טוב השקט... בעיות אני פותר עם עצמי. 

, עם הסיגריה... ּכֹוִסיתאני צריך את השקט שלי, עם הזה עובד לי. יושב, בשקט שלי. 

 )ארד( .ככה אני מתמודד עם דברים

 

אמר למשל, שמלבד השקט  ארדבראיונות ספורים מאוד אמרו המרואיינים שלא היו צריכים דבר. 

שהיה באמת נחוץ לו, לא היה זקוק לדבר: "אני טיפוס שלא מדבר הרבה על הדברים האלה. אני 

בעיקר אוגר. כאילו... אז בסדר המשכנו הלאה. אני לא חושב שהייתי צריך איזה סדנה או טיפול 

מילותיו של  ."או משהו כזה בשביל לצאת מזה ולהמשיך הלאה. אני לא מרגיש שנזקקתי למשהו

נוחות, -במשך כל הריאיון הוא נע באיארד לוו בהתנהלות שסיפרה עוד משהו מעבר למילים עצמן. 

השתעל מידי כמה דקות ונראה מוטרד. הוא ישב בקצה הספה ולא יצר קשר עין, דיבר במשפטים 

צלי אעוררה זו קצרים, ולא היה ברור אם הוא רוצה לסיים את המפגש או להישאר. התנהלות 

 שהוא באמת הרגיש. לבין מה תוכן דבריו, התאמה בין -אי שאולי קיימתתחושה 

 סיכום  4.5.7

זיקקו את מה שהיו צריכים בהתמודדותם גברים שחוו אובדן של תינוק או תינוקת בלידה שקטה 

דיברו על צרכים שהיו להם בבית החולים ועם חזרתם הביתה בתקופה הסמוכה עם האובדן. הם 

הם נזקקו בעיקר מעדותם עולה כי דיברו גם על צרכים בתקופות מאוחרות יותר. הם ו לאובדן

תחילה בבית  –מקום פיזי, רגשי, טיפולי, קבוצתי או פרטני. במרחבים הללו  –למקום משל עצמם 

להיות  רצוהם  –החולים ולאחר מכן בכל מרחב שנמצאו בו בבית, בעבודה, בקרב המשפחה 

מרגישים, שיסבירו להם מה עומד להתרחש, שיתנו להם כלים וידריכו שישאלו איך הם נראים: 

אותם כיצד להתמודד, שיעזו להתקרב וישאלו שאלות, שירצו לדעת מה קרה ויהיו מלאי קשב 

 לתשובה, שיבררו איתם למה הם זקוקים בכל שלב של ההתמודדות עם האובדן. 
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 יוןד . 5

יקש לפתוח צוהר לחווייתם של גברים לאחר אובדן "גם אני איבדתי ילד". מחקר איכותני זה ב

 30תינוק בלידה שקטה. המחקר פגש בחוויות טראומטיות של אובדן תינוק בלידה שקטה בקרב 

בין העובר במהלך לם ניאת הקשר המשמעותי, אשר נרקם ב גברים, אשר הצליחו להיטיב ולתאר

ההיריון ואת החוויות הטראומטיות שנחרטו בנפשם משלא זכו לממש את אבהותם. הדיון 

בחוויות אלה יוצג דרך שלושה ממצאים עיקריים, תוך בחינתם לאור התיאוריה והמחקר 

הקיימים כיום, לצד הצבעה על משמעויות חדשות הנגזרות מהן, ברמת הפרט והחברה, הן ביחס 

 והן ביחס לשדה המחקרי. לקליניקה 

ממצאי המחקר נעים על ציר שבין הכרה באובדנם של הגברים לבין חוויה סובייקטיבית 

ואובייקטיבית של היעדר הכרה. הממצא הראשון, מכונה "איסוף הנתונים", אשר הפך ל"ממצא" 

הגברים להשתתף ולהתראיין  ה מאסיבית, מהירה ועוצמתית שליבעקבות הפתעה, נוכח פני

מחקר. הממצא השני, הינו חוויותיהם הטראומטיות של הגברים, הן סביב האירוע עצמו והן ל

נוכח היעדר ההכרה בהיותו אובדן טראומטי. היעדר ההכרה מהווה נדבך נוסף בהעצמת האובדן. 

אינו נעלם,  כאבם של הגבריםבהתבוננות על ההתמודדות על ציר הזמן, בלט כי לא זו בלבד ש

הוא מושהה ובא לידי ביטוי בשלבי חיים מאוחרים יותר. הממצא השלישי חושף לעיתים קרובות 

 את קשיי המשפחה הקרובה להכיר באובדן ולהוות גורם תמיכה עבור הגברים. 

 גיוס הגברים למחקר:   5.1

פניות של גברים  30 יומיים בלבד ממועד פרסום ההזמנה להשתתף במחקר התקבלו יותר מ

שביקשו לקחת בו חלק. פניותיהם נוסחו בגוף ראשון יחיד, באופן שחידד את אובדנם והבליט את 

היה מהיר ומאסיבי. ניכר היה כי  רצונם להעניק מקום לחוויותיהם הפרטיות. נכונותם להתגייס

חש עצמם במרכז הבמה, לעיתים לראשונה, בין אם האירוע התראת במעמד זה הם מציבים 

או שנים רבות לפניו. פניות אלה הפכו ממצא משמעותי  שבועות ספורים לפני פנייתם להתראיין

 נוכח המורכבות המתוארת בגיוס משתתפים למחקרים דומים בתחום.  העומד בפני עצמו

במחקרים בתחומים של ילודה, פוריות ואובדן היריון מתואר  ףגיוס גברים להשתת

. יש מי שציין כי הסיבה לכך קשורה לחוסר (Law, 2019)בספרות המחקרית כמשימה מורכבת 

אלא שבמרבית המחקרים, העוסקים בגברים ,  (Murphy, 1998)של גברים לדון באובדנם  הרצון

שחוו אובדן פרינטלי הסתפקו החוקרים בציון הקושי לגיסם ובפירוט האופן שבו הם בחרו 

להתגבר עליו מבלי להתמקד במקורותיו. בחלק מהמחקרים גויסו הגברים באמצעות קבוצות 

 ,McCreight, 2004; Samuelsson et al., 2001; Wagner et al., 1997; Worth) לעזרה עצמית

, כי "נוכח רגישות הנושא ושיקולים (McCreight, 2004)רובם הסבירו בדומה למקרייט  .(1997

אתיים, החלטנו לגייס רק גברים שהשתתפו בקבוצות לעזרה עצמית". במחקרים אחרים רואיינו 

 Clyman)לאחר הלידה, או עם חזרת בני הזוג למעקב רפואי  החולים מידהגברים על ידי צוות בית 

et al., 1980) ,בין אם היה מדובר במי שלקחו חלק בקבוצת תמיכה, או בין אם . במחקרים אלו

'קהל שבוי', בהיותם אוכלוסיית הגברים היוו  היה מדובר במי שרואיינו על ידי צוות בית החולים,

  ל חוקריהם.מחקר המצויה בטריטוריה ש

כך למשל,  יה לבנות זוגם.ידרך נוספת לגייס גברים למחקר מסוג זה היתה באמצעות פנ

, שעסק (Leichtentritt & Weinberg-Kurnik, 2016)קורניק -במחקרן של ליכטנטריט וויינברג
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בגברים שחוו לידה שקטה בעקבות הפסקה יזומה של היריון, מרבית המרואיינים גויסו בעזרת 

דוגמא נוספת תוארה במחקר שעסק בטיפול  ותר.בנות זוגן, אשר לקחו חלק במחקר מוקדם י

החוקרים שפנו לשני בני הזוג  .(O'Connell et al., 2016)בהורים לאחר אובדן תינוק בלידה שקטה 

להשתתף במחקר הפנו את תשומת הלב להסכמה הרבה בתשובות בני הזוג ולבעייתיות המתלווה 

לכך. החוקרים ציינו את האפשרות שהממצאים מוטים והעלו את הסברה שההסכמה הרבה 

אחידות התשובות הביאה  בקשתם מבני הזוג לשלוח את השאלונים במעטפה משותפת.נעוצה ב

 O'Connell et)את החוקרים אף להניח שהנשים היו 'שומרות סף', במובן המטאפורי של המילה 

al., 2016) במחקרים אלה, כמו באחרים .(McCreight, 2004; Murphy, 1998)  צוין כי דרך גיוס

הקושי לגייס גברים למחקר מסוג מה הגברים באמצעות בנות זוגם מהווה ברירת מחדל, אשר נבע

ה המאסיבית והמהירה של גברים שחוו לידה שקטה ובקשתם יעל רקע זה מהווה הפניזה. 

 .להתראיין למחקר ממצא בולט

מספר הסברים חלופיים. הסבר אחד קשור לאופן בו נכתבה יכולים להיות לממצא זה 

קר הנוכחי היה ישיר כשההזמנה ה לגברים במחיופורסמה ההזמנה להשתתף במחקר. אופן הפני

היתה מנוסחת באופן שהבהיר במפורש כי הפנייה היא לגברים שחוו לידה שקטה ללא אזכור של 

הפנייה הישירה והבלעדית לגברים, אפשרה להם, אולי לראשונה, לשים את עצמם  בנות זוגם.

הנראה את המסר במרכז, ולקבל הכרה באובדנם הפרטי. הפנייה הבלעדית לגברים העבירה ככל 

ה י, כפי שקורה רבות באובדנים אלה. הפניםכי במחקר זה הם לא נתפסים כשלוחה של נשותיה

הישירה והבלעדית לגברים העבירה מסר כי אובדן תינוק בלידה שקטה הינו מאורע ייחודי גם 

סס הסבר זה מבו  עבור הגבר, וכי חווייתם האישית מעניינת ומשמעותית לא פחות מזו של האשה.

דברי רבים מהם שציינו כי מעולם הם לא נשאלו על אובדן ילדם בלידה שקטה אך ורק מנקודת על 

מחקר שבחן מוטיבציות של גברים להשתתף במחקרים חיזוק להסבר זה עולה ממצאי מבטם. 

להשתתף, בשל תשומת  אותםלגברים באופן ישיר, מעודדת  יהיפנ שהראו כיהקשורים לפוריות 

 . (Law, 2019)ליהם כאינדיבידואלים ולא כ'בני זוג של' הלב המופנית א

הסבר נוסף קשור ככל הנראה לעובדה שההזמנה להשתתף במחקר פורסמה ברשת 

החברתית. בעוד מרבית המחקרים בתחום נערכו בתקופה בה טרם היו רשתות חברתיות בהיקף 

וצות רלוונטיות ובאופן ההשפעה והנגישות שלהן לציבורים רחבים, ההזמנה פורסמה במספר קב

 -תמיכה לבני ובנות זוג", "חיבוק בשקט" ו –לנושא ברשת הפייסבוק, המכונות: "לידה שקטה 

פרטית,  -פלטפורמה אישית פייסבוק, הינה רשת חברתית, המהווה מחד תמיכה". –"לידה שקטה 

 מרחב ציבורי בעלחברתית. ייתכן כי הבחירה לפרסם את ההזמנה במדיום  -ומאידך ציבורית

 גם מבחינה חברתית.  סיפקה מענה לצורך של המרואיינים לזכות בהכרה ובנראות

. התכנים שעלו יכולים להיות הסברים נוספים מלבד אופי הגיוסלהתראיין אך לפניה 

במחקר.  על מקורות המוטיבציה הפנימית של הגברים להשתתף בראיונות יכולים גם הם להצביע

להתראיין למחקר בכדי לעזור. מרואיינים נוספים, ציינו שמכיוון ו כי פנ משתתפים רבים סיפרו

שמדובר במחקר אקדמי, הם מקווים ומאמינים כי יוכלו לסייע באמצעותו לאחרים. הם תיארו 

הן  ;כיצד משאלתם היתה לספר את סיפורם ובלבד שתהיה לכך תכלית בעלת משמעות רחבה יותר

רים ברמה האישית, והן בהקשר החברתי, בניסיון בהקשר הפרטני, באפשרות לסייע לגברים אח

הוזכרה על זה בהקשר  להוביל לשינוי בהתייחסות החברה והממסד לגברים לאחר לידה שקטה.

ידי רבים מהמרואיינים תחושת השליחות, שהיתה ככל הנראה אחד הגורמים שאפשרו להם 

הרגיש באופן חי וחד גם את במהלך הראיונות ניתן היה ל לשתף בחווייתם בדיבור שוטף ומפורט.
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התעניינותם בנושא המחקר. שני רכיבים אלה, העניין בנושא והרצון לעזור לאחרים עולים בקנה 

אחד עם ממצאי מחקר אשר בחן את המוטיבציה של גברים לקחת חלק במחקרים העוסקים 

ברתי . ניתן לראות את המוטיבציה לעזור הן ברמה הפרטנית והן בהקשר הח(Law, 2019)בפוריות 

נחשפים, ומספרים את חווית הם ככזו המותירה את הגברים במקום החזק והנותן גם כאשר 

זו עולה בקנה אחד עם אחד הרכיבים המרכזיים גברית האובדן לפרטים, ומנבכי ליבם. עמדה 

רכיב שלישי שזוהה על ידי  .(Leichtentritt & Weinberg-Kurnik, 2016)בתפקיד ובזהות הגברית 

ית. הגברים במחקר הנוכחי חזרו היה תחושת שוליות חברתית או מגדר (Law, 2019)לאו 

והדגישו, כפי שהוצג בפרק הממצאים וידון בהמשך הדיון, את חווית השוליות שלהם נוכח 

ההתייחסות החברתית והממסדית לאובדנם. נזכיר עם זאת כבר כאן כי תחושה זו מתחילה 

ה כבר בהגיעם לבית החולים. הצוות הרפואי מתוקף תפקידו ראה את האש אצלםלהתעורר 

כמטופלת בעוד את בן זוגה הוא ראה רק כמלווה. ממצאי המחקר חושפים כי הצוות הרפואי 

לגבר כאל מי שאמור לתמוך ולסייע לאשה כשאובדנו שלו זכה  לרובוהמשפחה הקרובה התייחסו 

 להתייחסות שולית אם בכלל. 

חשבה ההזמנה למחקר, פגשה את מרבית המרואיינים בלב פתוח, וכמי שהיו כבר בעלי מ

דיספוזיציה של תחושת שוליות מגדרית, -מוקדמת על הנושא. מחשבה מוקדמת זו כללה לרוב פרה

לצד כאב, יגון וצער על חוסר ההכרה באובדנם האישי והחברתי. תחושה זו בלטה במיוחד באופן 

שבו התייחסו הגברים לראיון. הם ראו בו הזדמנות ובמה המאפשרת להם מרחב לגיטימי לביטוי 

, בעוד בעיני סביבתם הקרובה, ולעיתים גם בעיני עצמם חווית האובדן שלהם נחשבה פחות הכאב

 שהוזכר קודם לכן, (Law, 2019)מורכבת ופחות טראומטית ביחס לנשותיהם. במחקרו של לאו 

אותרו שלושה מניעים עיקריים המאפיינים גברים לקחת חלק במחקרים העוסקים בפוריות: 

. (Law, 2019)העניין שלהם בנושא, הרצון לעזור לאחרים ותחושת שוליות חברתית או מגדרית 

בקרב מרבית המרואיינים שביקשו להשתתף במחקר  גםבאופן דומה שלושה מניעים אלו בלטו 

 הנוכחי.

הכרוך בשיח  להיענות הגבוהה להתראיין קשור למימד התרפויטיהסבר אפשרי נוסף 

התמודדות עם אובדן, קיימת הסכמה הולכת וגוברת כי התמודדות ל באשר. אינטימי עם אדם זר

זיכרון  -האדם האבל כרוכה בין השאר ביכולת שלו לעבד את האובדן באמצעות סיפור 

במחקרים העוסקים  .(Neimeyer & Stewart, 1996)אוטוביוגרפי אותו יכול לשתף עם אחרים 

ל המתאבלים לספר ולהבין את הסיפור בגישה הנרטיבית להתמודדות עם יגון, מודגשת ההבנה שע

בחייהם אובדן שלהם, משום שהבנת הסיפור מאפשרת לגבש מחדש את המשמעויות של ה

(McTighe, 2018) ,בעבור חלק גדול מהמרואיינים, הפנייה להתראיין למחקר הייתה, לדבריהם .

 ובדן במרחב מאפשר ותומך ובמובן מסוים גם תרפויטי. הפעם הראשונה בה הם זכו לדבר על הא

במחקר, עולה רובד נוסף, עמוק ביותר,  ףבהמשך לדיון בשלושת המניעים להשתת

המהווה את צירו המרכזי של ממצא המחקר השני, והוא חוויותיהם הטראומטיות של הגברים 

תן. הדיון בממצא זה, המתעצמות ומתחדדות נוכח היעדר ההכרה של הסביבה בקיומן, ובמשמעו

. טרמינולוגיה התייחסות לטרמינולוגיה בה השתמשו הגברים לאורך הראיונות תחילהיכלול 

את עומק הטראומה. בהמשך, יעסוק הדיון בהגדרת הגברים את אובדנם כטראומטי שמשקפת 

חוו, ובין הטראומה הם לצד השוואה מתמדת שלהם, של החברה ושל הממסד, בין הטראומה ש

  בנות זוגם. השוואה המצביעה לתחושתם, על קיומה של 'היררכיה של הטראומה'. שחוו
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  "איבדתי ילד, גם אני איבדתי ילד"  5.2

 השפה שבה תיארו גברים את אובדנם   5.2.1

הגברים במחקר הנוכחי תיארו את חווית אובדנם לפרטי פרטים, כאשר הם עושים שימוש תדיר 

' ו'תינוקת' לתיאור מושא אובדנם. חלקם אף השתמשו בצמד במילים 'ילד', 'ילדה', 'תינוק

המילים 'הבן שלי' או 'הבת שלי' כשהתייחסו לתינוקותיהם המתים. המילים שבחרו הגברים כדי 

לשיים את מושא אובדנם מספרות על גודל האובדן, על החלל שהותירה בהם הלידה השקטה, וכן 

שני הסברים  וצעודיון יב מושא אובדנם.הגברים לילד המהווה את  על המקום שמייחסים

קשור להתהוות מערכת  הראשון, .במחקר הנוכחיאת אובדנם מרכזיים לאופן בו שיימו הגברים 

קשור השני, היחסים בין האב לילדו ולהתקשרות המוקדמת ביניהם עוד במהלך ההיריון. 

 לנוכחות הגברים בלידה, וברגעי הפרידה מהתינוק המת.

מהמרואיינים, תיארו תחושה של התקשרות לעובר במהלך ההיריון למעלה משליש 

הם תיארו בפירוט כיצד פיתחו ריטואלים של קשר עם התינוקות שלהם עוד  ולאחר הלידה.

בהיותם ברחם. הם השמיעו להם מוסיקה, דיברו איתם, היו ערים לתזוזות, עקבו אחרי התגובות, 

תקשרות. עדות נוספת להתקשרות המתמשכת, ודיברו על התינוקות במונחים של הורות, וה

העניקו  משתקפת דרך מתן שם לתינוקות המתים, על ידי ההורים הטריים. מרבית המרואיינים

הראיונות, כינו הגברים את מושא האובדן בשמו, לאורך  30בתשעה עשר מתוך  שם לילדם המת.

", שאמור היה להיות זמני, מרבית הראיון. לעיתים היה זה שם הומוריסטי, מה שכינו "שם בטן

ועקב הנסיבות הפך קבוע, ולעיתים היה זה שם ממשי, אותו תכננו לתת לילדם, והרגישו כי למרות 

שהוא לא יחיה, הם לא יוכלו לעשות בשם שתכננו שימוש אחר. הענקת השם לתינוק שמת, כפי 

ר המתמשך של שתכננו, הנכיח את ישותו במשפחה מאז ולתמיד. התנהגות זו מעידה על הקש

הורות בקרב גברים נטען כי גברים האבות עם ילדם שנולד מת. במחקרים שונים שעסקו בהתהוות 

מייחסים לתקופת ההיריון את ראשית ההורות שלהם: יש ובמהלך ההיריון הם מפתחים טקסים 

 & Bonnette & Broom, 2012; Johnson)של תקשורת עם העובר שכוללים משחקים ומגע 

Puddifoot, 1996) .והם מרגישים שותפים לתחושת ההורות ולקשר עם התינוק המתהווה ,

אינטראקציות ראשוניות אלו מייחסות זהות חברתית לעובר ולאביו בטשטוש גבולות הזמן 

והחומר, או כפי שכתב דרייפר במאמרו, "העתיד מגיח אל ההווה והלידה החברתית מקדימה את 

. עדות נוספת לתחושת הקשר והשייכות שחשו הגברים (Draper, 2002)הלידה הביולוגית" 

לילדיהם שנולדו מתים, ניתן היה לראות דרך התבוננות על צימוד המילים "הילד שלי" או "הילדה 

 שלי" בתיאורם את מושא אובדנם. 

במחקרים העוסקים בחוויית האובדן של גברים לאחר לידה שקטה, נעדרת כמעט 

ימוש הנפוץ הן על ידי החוקרים והן על ידי הגברים הוא במילה לחלוטין המילה 'עובר' , כשהש

 Bonnette & Broom, 2012; McCreight, 2004; O'Oeill, 1998; Samuelsson et)( child'ילד' )

al., 2001; Turton et al., 2006; Worth, 1997) ועדיין, במרבית המחקרים, צמד המילים 'הילד .

רק במאמרים המבוססים על מחקר אותואתנוגרפי  לא מוזכרים.שלי', או 'הילדה שלי' כמעט ו

(Sakai, 1998; Weaver-Hightower, 2012) ( 'מופיעה בכותרת המילה 'בת(daughter  ולעיתים אף

מופיע שמו של מושא האובדן. זאת ועוד, גם השימוש במונח אובדן בהתייחס לתינוק המת שנולד 

, אשר התמקד בחווייתם של גברים לאחר 2016בשנת  אינו שכיח. למשל, במחקר שנערך בישראל

לידה שקטה מאולצת, תיארו חלק מהגברים את אובדנם כאובדן של חלום, של פנטזיה, של ציפייה 
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ושל תפקיד שמתהווה, לעומת אחרים אשר ציינו כי בעיניהם המונח 'אובדן' אינו רלוונטי לחוויה 

. (Leichtentritt & Weinberg-Kurnik, 2016) שעברו, וכי הוא מעורר בהם תחושה אמביוולנטית

ייתכן כי במחקר זה לא השתמשו במונח אובדן כיון שמדובר היה בלידות שקטות יזומות. ועם 

במחקר הנוכחי, המשיגו הגברים שוב ושוב, את חוויתם כאובדן, בין אם היתה זו לידה זאת, 

שקטה מאולצת, ובין אם היה מדובר בלידה שקטה טבעית. הם אף הגדילו להציע כי המונח 

שקטה, צריך לכלול בתוכו את המילה אובדן וכך לכלול את חוויתם של שני בני המתאר לידה 

  הזוג.

ניתן להציע כי הטרמינולוגיה בה בחרו הגברים בכדי לשיים את אובדנם, )קרי, השימוש 

 & Bonnette) 'ילדה'( הן במחקר הנוכחי, והן במחקרים קודמיםאו במונחים 'אובדן', 'ילד', 

Broom, 2012; Imamura, 2012; Leichtentritt & Weinberg-Kurnik, 2016; McCreight, 

2004; O'Oeill, 1998; Robson, 2002; Samuelsson et al., 2001; Turton et al., 2006; Worth, 

מהווים עבור גברים אלה אסטרטגיות להתמודדות עם האירוע הטראומטי, אשר נועדו,  (1997

)במודע או שלא במודע( לעיתים לקרבם אליהם, ולעיתים להרחיקו מהם. כך למשל, ייתכן כי 

המשגת החוויה כאובדן של חלום או כאובדן של פנטזיה נובעת מן הרצון שלא לדמיין את מושא 

א להותירו כמשהו רחוק, שלא הושג, ולא הגיע לכדי מימוש. באופן זה האובדן כישות חיה, אל

תאפשר לגברים להרחיק מעצמם את הרגשות הקשים המתלווים לאירוע. לעומת זאת, כינוי מ

מושא האובדן בצמד המילים "הילד שלי", או התייחסות אליו בשם שהעניקו לו לאורך הראיון 

ו אליהם, ואותם אליו. השימוש לכל אורך הריאיון מקרב את מושא האובדן ומשייך אות כולו,

בשם שבחרו הגברים בהתייחסם לילדם המת, הנכיחו באופן זה, את ישותו ואת קיומו המתמשך, 

של  וכחלק בלתי נפרד מעולמם הפנימי והחיצוני. נראה כי השם, מסמל באופן סימבולי, את קיומ

או את קיומו בנפשו של מי שנושא  אותו,הילד או הילדה בעולם. הוא חרוט, ולא ניתן למחוק 

אותו. בין אם מדובר בשם ממשי, או בשם סתמי, הוא מאפשר לדבר עליו ולציין אותו בפשטות, 

 ובטבעיות. 

צמד המילים "איבדתי ילד"  .ניתן לייחס אסטרטגיית התמודדות זו להקשר החברתי

שיתוק או  של ם תחושהבמרחב הנעדר את חווית הלגיטימציה לאובדן עלולה לגרום לגברי

ובדנם ולהמשיגו באופן שתואם את חוויתם הפנימית. באהשתקה, ואולי אף למנוע מהם לשתף 

הקלה ללעומת זאת, שימוש במילים אלו, במרחב מאפשר, יכול להוביל לתחושת הכרה ואולי אף 

 רגשית מסוימת. 

 רגעי הפרידה בין האב לתינוק המת   5.2.2

שבו בחרו גברים לשיים את אובדנם, יכול להיות קשור לנוכחותם הסבר אפשרי נוסף לאופן 

קשר אשר נרקם בינם לבין ילדם לאורך ההיריון ואשר לבלידה, אשר הייתה, במובן מסוים, המשך 

כפי שאומר אחד האבות: "אתה לא מדמיין אי  ת,נחווה בקרב מרבית האבות כרגע המעבר להורו

המרואיינים  30מתוך  22. .."ה את הילד המת שלך.פעם באיזה שהוא תרחיש...שתפגוש בליד

 במחקר הנוכחי נפרדו מילדם המת, כאשר ששה מתוכם, נפרדו מהתינוק לבדם, ללא בת זוגם. 

רגעי הפרידה זכו לתיאורים מפורטים וכואבים. הם היו כרוכים במגע, ליטוף, ושהות 

ארוכה ומשותפת של הגברים עם תינוקם המת. לעיתים בחרו הגברים להשמיע לילדם במעמד זה 

שיר, לשיר בעצמם, לומר משהו, או רק להתבונן בו בקפידה, בעודם מנסים לחקוק על ליבם את 

ר יהיו המגע והמבט הראשונים, היחידים והאחרונים, בילדם המת. הפנים, ואת המגע, אש
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מרואיינים אחדים אף הדגימו במהלך הראיון, בהיסח הדעת, בעודם מתארים את רגעי הפרידה, 

תינוק  מערסלים בידיהם את האופן שבו נשאו את ילדם המת בעת שנפרדו ממנו, ונהגו כאילו הם

ם התינוק. חשש מפני מה שהם עומדים לראות. תיארו קטן. הם תיארו את החשש שקדם למפגש ע

כיצד דמיינו בעיני רוחם איך ייראה התינוק, שלא זכו לפגוש בחייו, וכיצד ברגע המפגש התבטלו 

החששות, ונותרו רק תחושות ההתקשרות החזקות. אחד התיאורים אשר חזרו על עצמם שוב 

תינוק מושלם וישן". מילים אלה מחדדות  ושוב היה כי " הוא פשוט היה נראה כמו תינוק ישן...

מה שמתרחש באותם רגעים, ולקבל את זה שהתינוק שלהם אכן  את הקושי העצום לקלוט את

מת. יתכן שאמירה זו ייצגה את משאלתם הרגעית שאולי עוד יתעורר. ניתן לשער שאמירה כזו 

 מאגדת את המשאלה שהתינוק שלהם לא נראה כמי שסבל אלא כמי שישן. 

לפני  געי הפרידה, שתוארו בראיון במפורט, בין שהפרידה התרחשה חודשים אחדיםר

, ובין שהתרחשה לפני שנים, מהווים נקודת זמן כואבת ומכוננת, כשבחלק מהמקרים הראיון

ו, של הפרידה מתינוקם המת. ניתן ווה הריאיון מרחב ראשוני לתיאור רגעים מורכבים אלהי

הגברים את רגעי הפרידה, מעיד על העומק שבו נחקקו רגעים אלו להציע כי הפירוט שבו תיארו 

בנפשותיהם ועל היות האובדן טראומטי עבורם. שכן, תיאור של טראומה, מאופיין בפירוט שלה 

. עוד ממחיש התיאור המפורט את קיומו של (Safer et al., 1998)לרגעים קטנים, הזכורים היטב

 התינוק המת, את הקשר המתמשך שלו עם הוריו ואת האובדן חסר השם. 

השימוש במילים "איבדתי את הילד שלי", או "החזקתי את הילד המת  ניתן לראות כיצד

. מרבית הטראומהלתחושות היגון, הכאב ושלי", מדגיש את גודל האובדן, ומאפשר לגיטימציה 

המרואיינים תיארו את הלידה השקטה כאירוע טראומטי, כשהתפקוד האינטנסיבי אליו נדרשו 

בימים שלאחר הלידה השקטה ובפרק הזמן הארוך שלאחריה, לא רק העצים את החוויה 

 הטראומטית , אלא גם הקשה עליהם לתת מקום לתחושותיהם. 

 רוע טראומטי האובדן כאי  5.2.3

על פי ההגדרה, טראומה הינה חווית אירוע המסכנת את שלמותו הפיסית והנפשית של אדם, או 

: היות האירוע בלתי חלק מהסיבות בגינה אירוע הופך לטראומטי הנןשל מישהו הקרוב אליו. 

צפוי; חוסר מוכנות נפשית של האדם לאירוע; וחוסר יכולתו של האדם למנוע את התרחשותה 

(Elhai et al., 2005) . תינוק, לרוב ללא הבקרב הגברים במחקר הנוכחי, ניכר כי מותו המפתיע של

כאבות, למנוע את ההתרחשות, או להגן על בת זוגם הובילו כל הכנה רגשית, חוסר יכולתם 

רגשית,  לאירועהעובדה שלא היה בידם לשלוט על המתרחש, להתכונן  להיווצרותה של טראומה.

ולעיתים קרובות, אף להבין מה היה המחולל שלו, )שכן ברוב המקרים לא יודעים בני הזוג מה 

 קטה לאובדן טראומטי. היתה הסיבה ללידה השקטה( הפכה את הלידה הש

 היעדרטמון בשרכיב נוסף, המעצים את תחושת הטראומה ממצאי המחקר מתבהר 

בהם זו הודגמה במספר ראיונות  תחושה .שכולההכרה באובדן ובמי שחוו אותו כשייכים למרחב ה

בפה מלא. הגדרה זו . אלא שהגדרה זו לא נאמרה את עצמם כ'אבות שכולים'הגברים הגדירו 

התלבטות ניתן להסביר באשר ללגיטימציה החברתית להגדיר עצמם באופן זה.  התלבטותלוותה ב

זו בעובדה שבמדינת ישראל שם תואר זה טומן בחובו משמעות חברתית רחבה ועמוקה שקשורה 

לשכול צבאי. להורים שכולים במדינת ישראל ישנו מעמד חברתי ורגשי בלתי מעורער, אשר נתמך 

קרית והקלינית, המעניקות תוקף והכרה מלאה לגודל האסון הכרוך גם על ידי הספרות המח

(. לעומת זאת, 2000)פלוריאן, כשר ומלקינסון,  במסגרת צבאיתבאובדן ילד או קרוב משפחה 
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להורים הכרה חברתית  יםמעניק םהחברה ולצידה הספרות המחקרית העוסקת בלידה שקטה אינ

מוגדרת של שכול על המאפיינים הייחודיים המאגדת בתוכה את האפשרות להשתייך לקבוצה 

הנובעים מסיבת המוות או מנסיבותיו. כך, גברים אלה נעדרים את טקסי הזיכרון, את השייכות 

ל'משפחת השכול', את הלגיטימציה להקים פינת זיכרון, או לפעול באופן אקטיבי להעלאת 

שים פעילויות אלה, אך מודעות חברתית לאובדן תינוק בלידה שקטה. למרות זאת, חלקם עו

בהתייחס להיעדר מרגישים בביקורת מסביבתם, בין אם זו נאמרת בגלוי, ובין אם לאו. 

הלגיטימציה החברתית, חשובה ההתבוננות מבעד למקום המרכזי בכל הקשור לילודה בישראל. 

מדינת ישראל, המאופיינת בערכי ילודה שבטיים דתיים, מקשה מאד על מי שאינם עומדים 

ימה זו. גם אם הדבר אינו קורה באופן מודע או מכוון, גברים ונשים שחוו לידה שקטה, במש

הם שלעיתים קרובות  ״עידודאליה מתלווה מעין ״ביקורת על יגונם, מתארים תחושה של 

לא להתייאש  המסר מהסביבה, אחת היא.  משמעות .אינו במקומו ״להמשיך הלאה״מרגישים כי 

מגוונים ולנסות שוב ובמהרה להביא ילד או ילדה לעולם. גישה זו, לא מאפשרת תהליכים 

וסביר להניח כי גברים מושפעים באופן עוצמתי . אינדיוידואלים של התמודדות עם יגון מתמשךו

 מגישה זו. 

ממצאי המחקר מראים כי האובדן הטראומטי מלווה ונוכח בקרב מרבית הגברים 

הם תיארו כיצד כל מפגש עם אישה או גבר המסתובבים ברחוב עם  הם באופן פעיל ויום יומי.בחיי

פוגשים לאורך השנים מאז הם עגלה, מעלה בהם תחושה של געגוע, ועצב עמוק וכל תינוק או ילד ש

לדמיין ולחשב בני כמה היו הילדים או הילדות  האובדן, מעורר בהם תחושת החמצה, וגורם להם

ההשפעה על היו גדלים להיות. תיאורים אלה מלמדים הם זכו לגדל, ואיזה ילדים אשר לא 

המתמשכת וארוכת הטווח של טראומת הלידה השקטה בעוד מפגש עם ה"חוץ", מהווה טריגר 

 להתעוררות תגובות יגון לא מעובדות. 

 היררכיה של טראומה   5.2.4

וייתם כטראומטית, הם הקפידו למרות שהגברים הגדירו את חוממצא מרכזי שעלה מלמד ש

יותר ממחצית  להציג אותה במרבית הפעמים בצל חווייתן הטראומטית של בנות זוגם.

המרואיינים התייחסו לטראומה של בת זוגם תוך שימת דגש על כך שהחוויה שהיא עברה 

טראומטית מזו שלהם. הם הרגישו כי תיאור החוויה מנקודת מבטם הבלעדית, חוטא למציאות, 

גם כי הוא אינו מאפשר להם לפרוש את רגשותיהם בחופשיות מבלי לתאר תמונה מלאה, הכוללת ו

כי הטראומה שחווה אישה אחרי לידה שקטה,  המרואיינים את בנות זוגם. בתיאורם, הדגישו כל

גדולה מזו של הגבר. תיאורי הגברים מבוססים על המציאות האובייקטיבית, בה חוויתן 

ומזמנת מורכבויות והלידה השקטה בלעדית להן שים, הכוללת את ההיריון הפיזיולוגית של הנ

אופן. האם היא הנושאת את העובר ברחמה, היא החשה כל אותו הגברים אינם שותפים להן בש

כללו תיאורי הגברים  ת ההריון.נקשרת אליו התקשרות ייחודית בתקופשהעת בתנועותיו, והיא זו 

בהיעדר  ריק הפיזיולוגי המתלווה לאובדן הרגשילִנראות הפיזית של ההיריון, התייחסויות לגם 

מתוארים כקשים מנשוא, גם עבור הנשים, אלה שבועות . תינוק לטפל בו, לאחר הלידה השקטה

וגם עבור הגברים שלא מצליחים למצוא את מקומם הפיסי והרגשי אל מול הריק המתואר. 

ראומה של הגברים מצויה במקום נמוך בהשוואה שבו הטממצאים אלה משרטטים סולם 

לטראומה של בנות זוגם. השוואה זו מדגישה את ההיררכיה הנוכחת בהתמודדות גברים עם 

ואחריה. היררכיה זו כמעט ואינה מאפשרת להם שקטה אובדנם בעת התרחשותה של לידה 
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חוויה של גברים לאור ממצא חוזר זה נראה כי הגדרת ה ם.בהתמודדותבאופן בלעדי להתמקד 

 לאחר לידה שקטה כטראומטית, שזורה בתוך מרחב של השוואה חברתית. 

, לסמן בנות זוגםמדוע הרגישו מרבית הגברים צורך חוזר ונשנה לערוך השוואה בינם לבין 

 להסבירתאוריית ההשוואה החברתית יכולה להוות עדשה אחת שיש בה כדי  אותה ולפרט אותה?

ה זו, בכל אדם טמון דחף ספונטני ואנושי לבחון עצמו באמצעות השוואה צורך זה. על פי תאורי

, הוגה התאוריה, גרס (Festinger, 1954)לאחרים החולקים עימו אותו ממד של השוואה. פסטינגר 

כלפי מעלה וכלפי מטה. השוואה זו מתרחשת באופן ספונטני  ;לקיומם של שני כיווניי השוואה

, והיא מתגברת במצבים של מתח וחוסר ודאות. מנגנון זה יכול (Gilbert et al., 1995)ובלתי מכוון 

 Suls et), או כמנגנון הגנה (Folkman & Lazarus, 1980)לשמש כאסטרטגיה להתמודדות רגשית 

al., 2002)השוואה כלפי מטה מסייעת לאדם בהתמודדותו  ,. על פי תאוריית ההשוואה החברתית

על רגשות להקל יש בו בכדי  משלועם מצבו הקשה. מיקום של אדם אחר כמצוי במקום גרוע 

רלוונטית ביחס לגברים שחוו לידה שקטה. הם מרגישים באופן  המצוקה. השוואה כלפי מטה

להקל על  השוואה זו עשויהעמוק וטבעי כי בת הזוג שלהם מצויה במצוקה גדולה מזו שלהם. 

 ם, בתחושת חיוניותהאת תחושות היגון וחוסר האונים המתעוררות ב בהחליפהמצוקתם 

המאפשרת להם "לנוח" לרגע מיגונם האישי, ולהרחיק עצמם מן הצורך בהתמודדות עם 

התחושות הקשות שיגון זה מעורר. ממצאי המחקר מלמדים עם זאת שלצד ההקלה הזמנית 

ה שעשויה להתלוות להשוואה זו, ניתן לזהות את המצוקה העצורה עליה מדווחים הגברים. מצוק

, אלא גם מקום נמוך מזה של האשה בסולם ההיררכי של הטראומהבזו אינה נובעת רק ממיקומם 

  ממקורות אחרים אליהם אתייחס בהמשך.

הסבר נוסף להשוואת הגברים את אובדנם לזה של בנות זוגם ולמיקומו הנמוך יחסית אליהן 

בסולם ההיררכי של הטראומה, נעוץ בתגובת סביבתם, הקרובה והרחוקה כאחד, שמדגישה שוב 

מיקומם הנמוך במדד הסבל והמצוקה בהשוואה לזו של בנות זוגם. בתגובה לכך, ושוב את 

הם מפנימים  של שלילת ההכרה העצמית.ובשילוב עם תחושתם הבסיסית מגיעים הגברים למצב 

 ,Kauffman)קאופמן  מתארי אובדנם, מצב אותו את היגון הלא מוכר שהסביבה מפגינה כלפ

חוסר ההכרה של הסביבה, (. Self-Disenfranchisement)שלילה עצמית של הכרה באובדן כ (2002

בהתייחס למצב שבו אדם אינו זוכה לתוקף להכיר בעצמו במה שקרה לו.  ל הפרטפוגעת ביכולת ש

את המושג 'יגון שאינו מוכר'. מצב זה מוביל את מי  (Doka, 1989) פומבי ליגונו, טבע דוקה

שחווים זאת לחוש מצוקה גדולה הנובעת בין השאר מכך שאינם יכולים לבטא את יגונם באופן 

גברים שחוו לידה שקטה תחושות יגון קשות, שלוו בחוסר הכרה  מתאריםגלוי. במחקר הנוכחי 

 . במצבםובאובדנם של סביבתם 

של גברים המעידות על חוסר הכרה ביגונם ועל עדויות רבות רו לאורך הראיונות, הצטב

; במרחבים שונים ומגוונים המתרחשת השוואה חברתית שנערכת לתחושתם, ומפחיתה מיגונם

וכלה במפגשים עם הסביבה הקרובה משפחתם, החל ממרחב בית החולים, המשך במפגש עם 

הנערכת על ידי כולם. המובילה בכל המרחבים בולטת לדידם ההשוואה החברתית והרחוקה. 

כליל ממעגל האבלים. כך, השוואה זו מפחיתה מיגונם ובה בעת מדירה אותם לחוסר הכרה. 

נותרים הגברים באוויר, משוללי הכרה ומשוללי קבוצת השתייכות, ללא מסגרת חברתית, קלינית, 

תם ולבטא את או תיאורטית, אשר מתייחסת לאובדנם. המחקר הנוכחי, מבקש לזעוק את מצוק

בשורות הבאות יידונו המרחבים בהם חוו הגברים לא רק כאבם, באומרם, "גם אני איבדתי ילד". 
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בקרב  הפחתה בעוצמת אובדנם אלא גם חוויה מתמשכת של הדרה ומחיקה: בבית החולים,

 משפחתם, במקומות עבודתם ובסביבתם הקרובה. 

 הגבר רואים כמלווה" "בבית חולים לא רואים את הגבר בכלל, את   5.3

עם הגיעם לבית החולים, מרגיש הגבר אף שאובדן הילד או הילדה הוא אובדן של שני בני הזוג, 

מטופל. המשימה העיקרית של הצוות כ ותומחשיב אאינו בית החולים לעיתים קרובות כי צוות 

משתתפי  ליילד את היילוד המת תוך כדי שמירה על חיי האישה. ;הרפואי הינה הטיפול באם

ללא יוצא מן הכלל כיצד לא התייחסו כמעט המחקר הנוכחי תיארו באופן תואם, בהרחבה, ו

אליהם בבית החולים כאל מי שחוו אובדן של ילד. ההסברים הרפואיים, למעט במקרים בודדים 

, הגברים אף התבקשו לצאת מהחדר. בקשה זו אליה בחלק מהמקריםישירות לאם כאשר  ניתנו

ברירה, חידדה בקרבם את התחושה כי אין להם מקום פיסי או רגשי במרחב זה. הם נעתרו בלית 

הוסיפו ותיארו, כיצד הודרו לא רק מההסברים הרפואיים, אלא גם מהסברים לגבי כל מה שעתיד 

לקרות, או מהאפשרות לקבל סיוע רגשי, תמיכה או נחמה בזמן שהביעו קושי או חוו כאב. איש 

בכאבם, בתחושת אובדנם, או בתחושת הבדידות שהחלה להבנות בקרבם, מאנשי הצוות לא הכיר 

ואשר גברה ככל שחלפו השעות והימים בהם שהו בבית החולים. ניתן להציע כי רגעים אלו של 

מכאבם  הסיטו אותםהטיפול, ים ומההסברמודרים מהדרה, בהם הגברים מּוָצאים מהחדר, 

בכך להפנים את ציפיות הסובבים שותיהם, ולדכא את תחוהובילו אותם ומאובדנם האישי, 

 (McCreight, 2004)נערך באירלנד, על ידי מקרייט מחקר ש. התנהלות דומה מתוארת באותם

של הגברים במחקר  מבטהגברים שחוו אובדן הריון בלידה שקטה או הפלה. מנקודת  14כלל ש

הרוב דיווחו על  אם כי, היו מי שהרגישו תחושת אמפטיה ואהדה מהצוות הסיעודימסתבר ש

ות כבדה בזמן השהות בבית תחושת שוליות מצד הצוות, לצד תחושה כי מוטלת עליהם אחרי

תווך לבני משפחה, קולגות וחברים, לצד ארגון  ובכללםהחולים. אחריות זו כללה תפקידים שונים 

לא היו מוכנים לפרקטיקות הם סידורי הקבורה. מרבית הגברים שלקחו חלק במחקר, דיווחו כי 

שו צורך בתמיכה הרגי, דווקא בשעה שהללו, והן עוררו בהם תחושה של ייאוש וחוסר אונים

 .(McCreight, 2004) ובהכרה מצד צוות בית החולים

בבית החולים, היו מי שהעידו על אנשי צוות חוו הדרה הגברים שמרבית  למרות

בספרות, מתוארת הכרה זו, במהלך שהותם בבית החולים. וחיובי שהתייחסו אליהם באופן ישיר 

עזות של הוקרת תודה  על ידי מי שזכו לה, מהצוות הרפואי והמקצועי, כתגובה שעוררה תחושות

(Cacciatore et al., 2013) במחקר שערכו בסיל ות'ורסתנסון .(Basile & Thorsteinsson, 2015) ,

על ידי  שניתנהות שחוו אובדן תינוק בלידה שקטה, נמצא כי תמיכה אימהות ואב 189בקרב 

בקרב הורים לאחר אובדן.  לתחושת הסיפוקהיתה קשורה הצוות המקצועי בבית החולים, 

גם . , ונתיחה לאחר המוותפרידההתמיכה נדרשה בתחומים כמו יצירת זיכרונות, אפשרויות 

משפחות  22, בקרב (Downe et al., 2013)ואחרים  במחקר שנערך שנתיים קודם לכן, על ידי דוון

כרונות חיוביים והתאוששות הורית לאחר לידה שקטה תלויים שז שחוו לידה שקטה, נמצא

כלפי ההורים האבלים, לא  הפגינובמידה רבה בגישה של אנשי הצוות ובמידת האכפתיות שהם 

כאשר  גםשעצמו. גברים שלקחו חלק במחקר זה, ציינו  רפואיפחות מאשר באיכותו של הטיפול ה

כמשמעותי  יחס זהלפרטים, וציינו  אותוהיחס החיובי שקיבלו היה מינורי, הם זכרו 

תקופת בהתמודדותם עם הסיטואציה. יחס חיובי זה השפיע גם על האופן שבו הם תיארו את כל 

האובדן. בהתאמה, מי שזכו  עם ארוךהשהות בבית החולים, וכן את התמודדותם בטווח ה
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והסבירו שהיתה לאמירה ברורה כי אינם מהווים חלק משמעותי מהאירוע תיארו אמירה זו בכאב 

 השפעה שלילית על ההתמודדות כולה. לכך 

קבלת יחס מראים שכחי עדויות הגברים שלקחו חלק במחקר הנווהמחקרים שהוצגו,  ממצאי

אשר ניתנה על ידי הצוות כרה, הכרה. המהווה אישי וממוקד על ידי אנשי המקצוע בבית החולים 

הרפואי במהלך הימים הסובבים את הלידה השקטה, נמצאה כבעלת משמעות גדולה בהתמודדות 

צוות בית עם האובדן לא רק בטווח המיידי אלא גם לאורך השנים. במחקר שבו רואיינו על ידי 

האובדן, נשאלו ההורים  , בחודשים שלאחרסביב הלידהזוגות שחוו אובדן של תינוק  35החולים, 

ה תלו נושאים או אנשים מעסיקים אותם במיוחד. הדמות שעלתה כבעלת משמעות מיוחדת, היא

הם ציינו אותו כאדם היחיד שיכול להקשיב . (Clyman et al., 1980) הרופא המטפל שנכח בלידה

ו"לסבול" את מצוקתם. הם ייחסו זאת בין השאר לעובדה כי הוא אחד היחידים שראו את 

תו מחקר, כי תחושה זו בלטה על רקע והתינוק המת, והכירו בו כקיים וממשי. עוד נמצא בא

תחושות ההזנחה והבידוד מחברים או משפחה. מחקר זה הדגיש כי לרופא המטפל יש הזדמנות 

גם במחקר  .(Clyman et al., 1980)המיטיבה של בני הזוג ביחד ולחוד  נדירה לתרום להתמודדות

הנוכחי יוחסו למי שנכחו ברגע הלידה, או ברגעים הספורים אחריה, משמעות ייחודית כמי 

 שהעניקו לתינוק שמת קיום, משמעות וממשות. 

 תפקידים שממלאים הגברים בבית החולים   5.3.1

הכרה מוגבלת באובדן של גברים שחוו לידה שקטה, משתלבת לרוב עוד עולה מממצאי המחקר כי 

עם ציפייה של הסביבה מהם, וציפייה שלהם מעצמם, להתמקם בתפקידים שונים. מקומם המודר 

מגדר של גברים, והתמקמותם בתפקיד התומכים עולה בקנה אחד עם ממצאים מחקריים בנושא 

ברתיות ממעיטות במידה מסוימת מחווייתם של כי הציפיות הח . הממצאים מלמדיםואובדן הריון

. עוד עולה (Bonnette & Broom, 2012)הגברים ומן האופן שבו האבהות שלובה בחייהם 

ממחקרים בתחום, כי הציפיות התרבותיות מעודדות גברים לנהוג בצורה גברית, ביחס לדרכי 

. גברים (Versalle & McDowell, 2005)ם, ולהתמקמות שלהם כתומכים ההתמודדות שלה

, וכי מופעל (Samuelsson et al., 2001)מתארים תחושה כי משימתם היא לתמוך בבת זוגם 

עליהם לחץ חברתי להיות חזקים, ולהשתיק את תחושות הלחץ והחרדה שמתעוררות בקרבם 

(O'Leary & Thorwick, 2006) כך נמצא גם במחקרים מוקדמים, שעסקו בתפקידי מגדר .

ות מגברים שידכאו את צערם, ויהיו תיבמרחבי גסיסה ושכול, בהם זוהו ציפיות חברתיות ותרבו

. (Littlewood, 1992)חזקים. ציפיות אלו הובילו אותם להתמקם בעיקר בתפקיד ה"עוזרים" 

נראה כי רק במחקרים מאוחרים יותר עלתה האפשרות כי להתמקמות זו של גברים עשו להתלוות 

 . (Due et al., 2017)מחיר רגשי שיוביל לפגיעה ברווחתם הנפשית 

כיצד  ;על התמקמות זו בקרב הגברים במחקר הנוכחי, ניתן ללמוד מתיאוריהם שכללו

בית החולים ועל ידי הסביבה כולה, וכיצד התגייסו בעצמם למלא על ידי אנשי צוות גויסו  הם

תפקידים שונים ומורכבים מתוך הבנה ותחושה כי זהו צו השעה, וזה מה שמצופה מהם 

מילוי משימות בירוקרטיות בבית החולים,  ללותפקידים אלו כ ומתאפשר להם לעשות בעת הזו.

לו, מתמלאים אתפקידים  התמיכה בבת הזוג, ותיווך הבשורה על אובדן התינוק לסובבים. שלוש

על ידי בני הזוג, גם בעת לידת תינוק חי. אז, הם אינם מכבידים על הגברים, להפך, הם מלווים 

ם לחגוג את הלידה, ולהיות שותפים למאורע באופן בהתרגשות ובשמחה, בעודם מאפשרים לה
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פעיל ומעורב. לעומת זאת, במקרים של לידת תינוק מת, מקבל כל אחד מהתפקידים הללו, תפנית 

 מרה ובעודם מהולים בתחושת האובדן הפרטית, הם הופכים קשים מנשוא. 

הגברים  מילוי המטלות הבירוקרטיות בבית החולים, נדמה כתפקיד טכני, המתנקז אל

בפועל, הוא רחוק מלהיות כזה. הוא מעמיד את הגברים במצבים קשים לא שבאופן טבעי, א

. במחקר הנוכחי תיארו (Worth, 1997)ביותר, הקשורים לקבלת החלטות כואבות בבית החולים 

)גם אם  את מילוי המשימות הבירוקרטיות לאחר הלידה השקטה כמכאיבות ומורכבותהגברים 

אפשרו להם להרגיש מועילים וחיוניים(. אלו כללו הוצאת תעודת לידה ותעודת הן  במובן מסוים

וארגון  פטירה, סידורים הקשורים לנתיחה שלאחר המוות, ולעיתים גם קבלת התוצאות שלה

קונקרטיות" אלה שעלו בפירוט במחקר הנוכחי כמעט ולא עלו סידורי הקבורה. משימות "

במחקרים קודמים. גם אם הוזכרו, לא היה זה באופן כה מפורט. ניתן להציע כי הבמה הייחודית 

לא למעשה . רגעים אלו, גם בהיבטים אלושניתנה לגברים במחקר הנוכחי, אפשרה להם להעמיק 

הזדמנות ראשונה היה שציינו במהלך הראיונות, הראיון נחשפו על ידם באופן פומבי, ולרובם, כפי 

הרגעים הללו באופן מפורט. בזמן אמת, הם פשוט עשו את משמעותם הרגשית של לספר על 

הנדרש, ולא נעצרו להבין או לחוש את המשמעות הרגשית העמוקה שהתלוותה למילוי משימות 

חווית האובדן בלידה שקטה באופן אלו. ייתכן כי אופי הראיון, שהזמין את הגברים לספר על 

אפשר להם להתמקד ברגעים בת הזוג, מולהתמקד באופן בלעדי במה שעבר עליהם בנפרד חופשי, 

שונים שהיו עבורם מורכבים יותר, ושלא מצאו מרחב או הזדמנות לגיטימית אחרת להתעמק 

מבוקרת  בהם. מתוך כלל המשימות הבירוקרטיות שהוזכרו, התמקדו רבים בחשיפה הבלתי

שלהם למסמכים רפואיים הקשורים לתינוקם המת. הגברים חזרו ותארו חוויות כואבות 

ביתר שאת את אשר קרה ולא מותירים מקום  הקשורות לקריאת מסמכים אלו, כמאמתים

לדמיון. הם מתארים תחושה של איסוף פיסות זיכרון, שכמו יוכיחו את קיומו של תינוקם המת; 

 רגעים אלועודות ואישורים או פרטים הקשורים לנתיחה שלאחר המוות. תוצאות של בדיקות, ת

נראה כי המשימות הביורוקרטיות את מותם. ומאידך גם  ילדיהםם את קיומחד מאשרים 

 המחישו שוב ושוב את החיבור הבלתי נסבל בין הלידה והחיים לבין המוות. 

תוך כדי  ממלאים הגבריםלצד התפקוד הבירוקרטי, ומילוי המשימות בבית החולים, 

תפקיד זה גם השהות בבית החולים, תפקידים נוספים כשהמרכזי שבהם הוא תמיכה בבת הזוג. 

 Imamura, 2012; O'Leary & Thorwick, 2006; Samuelsson) להפנים את צערם מוביל אותם

et al., 2001)ור בנות מאפשר להם להיות חזקים עב הואבד בבד ש, כ, ולדכא את ביטויו הפרטי

עם זאת ובמקרים זוגם, להיות מועילים, ולהתמקם באופן שבו הם חשים רצויים, ומשמעותיים. 

קונפליקט זה , להוביל אותם לקונפליקט פנימי. םזוגהגברים בבנות  תתמיכמסוימים, עלולה 

בעיקר במצבים בהם בני הזוג מתמודדים עם האובדן בקצב שונה, או בדרכים אחרות זה  מתרחש

לתמוך בבת הזוג שלהם. הדבר קשה הגברים מתקשים  . במקרים אלו(Clyman et al., 1980)מזו 

מרגישים שהם כבר "התגברו" על תחושות מאבדים את סבלנותם ובמיוחד, במקרים בהם הגברים 

בכאב, ולא  הכאב, או הצליחו "לחזור לחיים", ואילו בנות זוגם, לתחושתם, עודן מתבוססות

במחקר הנוכחי, היו מי שהרגישו כי האובדן הטראומטי, חיזק את ה. מצליחות להמשיך הלא

הזוגיות שלהם. מקרים כאלה תוארו בעיקר במצבים בהם בני הזוג שיתפו אחד את השני 

מרחבים משותפים. לעומת זאת, מי שחשו והן מרחבים נפרדים הן בתחושותיהם, ואפשרו זה לזו 

קצב או אופן ההתמודדות של בני היו אלה שי שההתמודדות עם האובדן העיבה על הקשר הזוג

 הזוג היו שונים אחד מהשני. 
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אחד הדברים שהצביעו על הבדלים בהתמודדות הזוגית, היו קיומם או היעדרם של ילדים 

נוספים במשפחה. מי שהאובדן היה בעבורו אובדן של ילד ראשון, ולא היה עליו לטפל או לדאוג 

נסיעה לחו"ל,  של שני בני הזוג כמופיסית וגיאוגרפית,  לילדים נוספים, מצא כי התרחקות

הקלה משמעותית עבור שני בני הזוג. לעומת זאת, מי שהאובדן לא היה בעבורם הריון  איפשרה

היו מוכרחים לחזור לתפקוד הם ראשון, והיו להם ילדים נוספים בבית, תיארו מצב שבו מחד, 

התקשו לעצור, לשתף, הם מאידך, לתפקד, ו חוסר הרצוןולשגרה, שחייבה אותם להתגבר על 

ולהתחבר לעצמם רגשית וזוגית. חוסר העצירה והשיתוף, הקשו עליהם בהתמודדות הזוגית, 

 ונדרש להם יותר זמן בכדי להשיב את הקרבה והקשר. 

התפקיד השלישי שעלה במרבית הראיונות, כמתנקז בעיקר לגברים מתייחס לתווך 

 תאריםעולה בקנה אחד עם עדויות משני מחקרים נוספים המ האובדן לסובבים. תפקיד זה

. בתווכם את (O'Oeill, 1998; Samuelsson et al., 2001)משימה זו כקשה מנשוא עבור הגברים 

בחון את רמת הקרבה או עליהם ל כאשר במקבילהאובדן, עליהם לספר אודותיו שוב ושוב, 

 מולם.את טון הדיבור, ואת הנוסח המתאים, בהתאמה למי שלדייק המרחק, לבחור את המילים, 

מפני הבשורה המרה שהם  עליהם לגונן על מי שמולםמרגישים שהם לעיתים, תיארו גברים, כי 

שאינו ניתן לעיכול, ד , ניגועל מוות, למי שמצפה לבשורת לידהמבשרים עומדים לחלוק עימו. הם 

והתווך, הוא אינו מסתיים. הוא מלווה אותם לאורך ביל לטלטלה הפרטית שלהם. ומתקיים במק

השנים והוא תואר בראיונות ככרוך בהתלבטות מתמדת; האם לספר? ואם כן, מתי לספר? למי 

 לספר? ומה בעצם לספר באשר לאובדן, המהווה חלק בלתי נפרד מחייהם. 

מממצאי המחקר  התפקוד של גברים לאחר לידה שקטה, או מה הוא מאפשר?למה מוביל 

התפקוד הנדרש מגברים, על היבטיו השונים, מחייב אותם לפעולה מיידית בזמן שהם מתבהר כי 

עצמם מבולבלים, המומים וכואבים את האובדן שאך חוו. וכך, בעוד לרוב, התגובה הראשונית 

מאופיינת בהכחשה, או כעס, המאפשרים לדחות ולו במעט  לאובדן, ובמיוחד כזה שבא בהפתעה,

כפי שנכתב אפשרות זו כלל אינה קיימת. גברים לאחר לידה שקטה,  עבור ,את עיכול האובדן

היא קודם לכן, התמקמות הגברים בתפקידים השונים תורמת לתהליך של דיכוי רגשותיהם ו

צויים בתוכם, עלולים להפציע עלולה להוביל אותם להתכנס בתוך עצמם. רגשות הכאב שמ

בהמשך, לעיתים אפילו זמן רב לאחר האירוע, כביטויי יגון מאוחרים. בלמעלה משליש מן 

הראיונות, תיארו הגברים כיצד רק לאחר תקופה מסוימת הם החלו להרגיש תחושות מצוקה או 

 חוויית האובדן. לאחר לעיתים, חודשים רבים, או אפילו שנים  חוו משבר,

להתבונן על התפקוד של גברים לאחר לידה שקטה, לא רק כמה שדוחק הצידה את ניתן 

הגנה על עצמם מפני המאפשר  רכיבההתמודדות המיידית עם תחושות היגון והכאב, אלא גם כ

ומענה לתחושות חוסר האונים המתלוות לאובדן  העצמהההתמודדות הכאובה עם האובדן, תוך 

מסייעים לגברים הללו התפקידים יש ובבית החולים. ומתעצמות נוכח ההדרה שהם חווים 

 (Worth, 1997)להתמודד עם המציאות המטלטלת בתוכם ומעניקים להם משמעות פנימית 

ואכן, גברים במחקר הנוכחי, ציינו לעיתים  .(Bonnette & Broom, 2012)ותחושת שליטה 

התפקוד הסיח את דעתם מהכאב, ואיפשר להם לייצר תחושת שותפות אמיתית עם כי קרובות, 

  בנות הזוג.

דבר נוסף אותו ניתן לקשור לתפקודם של גברים בשעות, ימים וחודשים שלאחר האובדן הוא 

במחקר אורך שעקב אחר זוגות לאחר אובדן וים תקופה ארוכה לאחר האירוע. המשבר שחלקם חו

בקרב גברים נטו בממוצע  PGSכי בהשוואה לנשים, ציוני   (1991)הריון, דיווחו לסקר וטודטר 
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לעלות רק תקופה ארוכה לאחר האובדן. ההסבר שניתן לתצפית זו, שתוארה כ"תגובת אבל 

היה שגברים נוטים יותר להדחיק את רגשות היגון בהשוואה  (,delayed grief reaction) מושהה"

. לפי הסבר זה, הדחקה ואי הפנמה של האובדן דרושים (Lasker & Toedter, 1991) לנשים

לגברים על מנת למלא את תפקיד בן הזוג המסייע והתומך, זאת מתוך שאיפה לעמוד בציפיות 

ם נוספים, ובהם נטיה כללית של גברים המשפחה והסביבה החברתית. עם זאת, יתכנו הסברי

לבטא תגובות רגשיות מאוחר בהשוואה לנשים. כך, במחקרים אודות גברים לאחר אירועים 

 delayedמאוחרת )רק לאחר תקופה   PTSDטראומתיים, נמצא כי במקרים רבים מתפתח 

PTSD) (Solomon et al., 2021)אם היא קשורה אם זוהי נטייתם הטבעית של גברים, ובין  . בין

לשאיפה שלהם לעמוד בציפייה הזוגית והחברתית מהם לתפקוד, לדחיקתם של גברים את 

  תגובותיהם הרגשיות לשלבים מאוחרים יותר, עלול להיות מחיר רגשי כבד.

 בכי: גברים ו  5.3.2

תחושת חיוניות  הרגישול אפשרות להסיח את הדעתהתפקידים המתוארים, מהווים למרות ש

החל מרגע גברים, בנוגע לתפקידים ה, התיאורים של שלאחר הלידה השקטה מורכביםהברגעים 

, כממעיטים את המרחב וההזדמנויות לביטוי אותנטי של םהגעתם לבית החולים, תוארו על יד

גברים רבים במחקר למרות הצימצום הרגשי המתואר והמצופה מהם על ידי סביבתם, כאב. 

יש  בכי נכח בראיונות עצמם או תואר על ידי הגברים.העות בכי. באמצ םביטוי לכאבהנוכחי נתנו 

והבכי שנכח בראיונות, היה בכי רגעי, בעת שתיארו רגע כואב במיוחד, כמו רגע הפרידה מהתינוק, 

רגע הקבורה, או רגע בו ספגו מעשה או אמירה מאכזבת מצד בן משפחה או חבר קרוב. ויש והיה 

בלתי מתנצל. הבכי הישיר והמשוחרר בעת הראיון בלט במיוחד זה בכי מתמשך, חסר מעצורים, ו

בים, בבית החולים, , בכי זה שהתרחש לי הראיוןותכור הגברים את רגעי הבכי מחוץ לעל רקע תיא

. הרגעים שתוארו בבכי בתוך הראיון, כמו מעמד , תמיד כשהם לבדםבנסיעה באוטו או במקלחת

לגיטימציה הגברים עשה אותם רגעים בהם הרגישו הפרידה מהתינוק או מעמד הקבורה, הם למ

לבכות גם מחוץ לראיון. ניתן להציע כי בכיים של הגברים בעת הראיון בנוכחותי ותיאורם את 

ושמעתי, אבל הייתי שם  שומע, דומים הם. אני אמנם ראיתי בכיים ביחידות כשאיש אינו רואה או

מוקד השיח והעניין. עדויות אלה, של הגברים לכל אורך הראיון, הם היו בכש ,ורק עבורם ,עבורם

על קיומו של פער בין הדרך שבה רצו הגברים לבטא את כאבם, לבין האופן  מצביעות בנוגע לבכי,

שבו ביטאו זאת בפועל, ומחדדות את המתח שבין השניים. קיומו של פער זה, מעלה שאלות כגון, 

? ומדוע, למרות שבכי מהווה דרך מה חוסם גברים מלבכות בפומבי לאחר לידת ילדם המת

לגיטימית לביטוי מצוקה, ולבקשת עזרה, הרגישו גברים כה מוגבלים בנוגע לאופן, למקום, או 

 לתהיות אלה מספר הסברים אפשריים. לזמן שבו הם יכולים לבכות? 

המיתוס העתיק לגבי 'גברים' ו'בכי' שגור מבחינה חברתית ומגדרית כפי שמלמדות מילות 

אבנר  " )שכתבהגברים בוכים בלילה לא נשמע קולם, הגברים בוכים בלילה בכי נעלםהשיר "

גדסי(. השימוש בבכי מתחיל בראשית החיים, טרם אנו מודעים לעצמנו, לקיומנו בעולם ובוודאי 

לקיומם של גיל או מגדר. בשלב ראשיתי זה, טרם רכישת השפה, או התפתחות היכולת 

תקשורת של הפרט בעולם בכדי לשרוד. לאט, עם התפתחותו  למנטליזציה, מהווה הבכי דרך

הנפשית, הרגשית והקוגניטיבית של הפרט, מתפתח גם הבכי, ונע מהיותו הישרדותי בתחילת 

החיים, לעבר היותו דרך תקשורת. תקשורת המאפשרת לפרט לתווך את רגשותיו לאחר בהקשרים 
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, 13ועד גיל  רות עולה כי מתחילת החייםהספמים ומגוונים, ולעורר בו אמפתיה. חברתיים שונ

. אופי הבכי ותדירותו הנם משתנים (Elischberger et al., 2016)בנים ובנות בוכים באותה תדירות 

הקשורים לאופנויות חברתיות והתייחסותן המגדרית לבכי. האמירות השגורות לפיהן "גברים 

"גברים בוכים בלילה" מהוות את אחת הדרכים הנפוצות להגביל ולצמצם את אינם בוכים", או 

התנהגותם הרגשית של גברים מגיל צעיר. בהתאם לכך, בכי כאפשרות לביטוי של פגיעות רגשית, 

בעוד תגובה רגועה בעת לחץ, המתבטאת ברצינות וברציונליות, , נתפס כנורמה חברתית נשית

על הלחי, מקובלת יותר בקרב גברים,  ך, דמעה בודדת, שזולגתנתפסת כנורמה חברתית גברית. כ

על אף שתגובת בכי הינה תגובה מחקרים מראים שבהיותה 'בודדת', כל עוד איננה 'התייפחות'. 

צורת  מהווהפיזיולוגית, נורמלית ומותאמת נוכח תחושות רבות, בהן התרגשות וצער, היא אינה 

 . (Danielsson & Johansson, 2005; Vogel et al., 2011)ביטוי לגיטימית ורווחת בקרב גברים 

מגדר, ל בכל הקשורלמרות התמורות החברתיות שהתחוללו בעשורים האחרונים 

הציפיות החברתיות הקוראות לגברים להיות חזקים, אמיצים וקשוחים, ולהימנע מביטויי 

, עדיין מנחות את התנהלותו של הגבר (Schmitt, 2001) חולשה, תלות או רגשנות באמצעות בכי

. באופן זה, תגובות רגשיות של גברים, הכוללות בכי (Weaver-Hightower, 2012)המערבי כיום 

מכנה תופעה זו,  (Weaver-Hightower, 2012) הייטאואר-עודן נחשבות טאבו חברתי. ויוור

ָאב לאחר -'הפוליטיקה של הבכי'. במאמרו האוטו אתנוגרפי, העוסק בהתמודדותו האישית ּכְּ

אובדן בתו בלידה שקטה, הוא מתאר כי אובדן כזה מהווה סיבה מוצדקת לבכי פומבי, ובכך הוא 

י, שבו מעניק לגבר 'רישיון חברתי' לבכות. בהמשך מאמרו, ובאופן עקבי עם ממצאי המחקר הנוכח

-חשו הגברים הכרח ואף אמירה ברורה מסביבתם לפיה עליהם לכבוש את בכיים, כך, גם ויוור

, מציין כי הלגיטימציה לביטוי הרגשי מוגבלת לאופי (Weaver-Hightower, 2012)הייטאואר 

הבכי, לזמן ולמקום. הוא מפרט במאמרו כיצד אפילו במקרים כגון אלה, של אובדן ילד או ילדה 

הזמן ואת הגבלה זו באה לידי ביטוי בהערות פוגעניות מהסביבה, אשר מבקשות לצמצם את 

הייטאואר כיצד אפילו במפגשים של -מרחב הבכי אצל גברים. עוד באותו מאמר, מתאר ויוור

קבוצה ייעודית לתמיכה בהורים שכולים, שאמורה היתה להוות מרחב מאפשר לביטוי של כאב 

ולבכי משוחרר, הרגיש כי אינו יכול לאפשר לעצמו לשחרר באופן פומבי את הבכי שהחזיק בקרבו. 

החברתי הברור והמובנה הוא כי לגברים אין מקום לביטוי כאבם ויגונם באמצעות בכי, וכי  המסר

במידה שירגישו רצון לבטאו, על הבכי להיות מדוד ותחום בזמן ובמקום. נראה כי הגברים שלקחו 

ועם זאת הם  ,י, המורה להם לא לבכות בפומביחברתחלק במחקר הנוכחי, הפנימו את המסר ה

כי הם היו חשים הקלה לו היתה להם לגיטימציה להיראות בחולשתם, מתוך הכרה חזרו ואמרו 

  של סביבתם הקרובה על כך שאיבדו ילד, וכי הם כואבים כאב עמוק את אובדנו.

פשר לגברים לבטא את ישאלה מהותית בנוגע למה א עולהבשונה מהרגלם לבכות בגפם 

, תשובה אחת. תשובות אפשריותזו מספר כאבם בבכי במהלך הראיונות במחקר הנוכחי? לשאלה 

מחקר הנוכחי פנה לגברים באופן בלעדי, הראיון היה קשורה לעובדה שהכבר קודם שהוזכרה 

 ,לגברים התכווננות בלעדית לחווייתם התמקדות בלעדית זו איפשרה אישי והתמקד אך ורק בהם.

הדרך היו בהרכב זוגי. כך, מרבית רגעי ההתמודדות לאורך שהיתה יוצאת דופן, נוכח העובדה ש

עצם הנוכחות של הגברים בגפם בראיון, אפשרה להם ככל הנראה להעמיד את עצמם במרכז, 

לעיתים, לראשונה מאז האובדן. גברים אלו זכו לאפשרות ולהזדמנות להתמקד בכאבם, ולבטא 

רה שהם ולנהוג באופן אשר שונה מאוד מהתנהגותם בשגרת חייהם. תחושת ההכ ,אותו בחופשיות

לתאר את צערם בפירוט, ללא  ;ככל הנראה חשו בעת הראיון, אפשרה להם 'לבכות את עצמם'
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סייג, להרגיש ולבטא את מה שחשו באופן אותנטי וכנה. ניתן להציע, כי הגברים במחקר הנוכחי 

 להיות מושקעים במאמץ עבור האחר. שחייב אותם  היו משוחררים במעמד הראיון מתפקיד

את בכיים של הגברים לתמורות החברתיות בתפקיד הגברי, קרי  תמייחס תשובה אחרת

המעודדות ל'גבריות החדשה'. המחקר הנוכחי נערך בתקופה בה קיימות תמורות חברתיות 

של תחושות ורגשות, ללא הבדלים מגדריים מגוונים סובלנות רבה יותר כלפי ביטויים 

(Cottingham, 2017) כך, במקביל לעידן בו חלו תמורות באופן המעורבות והשותפות של גברים .

לביטוי רגשי מגוון יש לגברים בבית ובמשפחה, ניתן להציע קיומו של שינוי גם ביחס לאפשרות ש

יותר, פגיע יותר וחשוף יותר במגוון מצבי חיים. ייתכן כי המרחב והתקופה בהם התקיימו 

ביטוי רגשי מגוון ותחושת לגיטימציה לבטא  שאיפשרהראיונות, אפשרו לגברים תחושה של מרחב 

  .את כאבם

להיות  הרלהיות קשו הלבכיים של הגברים במהלך הראיון, עשויתשובה אפשרית נוספת 

הראיון מרחב למתן עדות. הספרות המחקרית, בהקשר של התמודדות רגשית עם טראומה, 

 כעדמרחיבה אודות התפקיד החיוני של העדות, ובעיקר מתמקדת בתפקיד החיוני של האחר 

כותבים   (.2018לטראומה שלעיתים אפילו הקורבן עצמו לא יכול היה להיות עד לה )אמיר, 

מתארים כי טראומה נחווית  (Laub & Auerhahn, 1993; Oliner, 1996) וניםמשדות תאורטיים ש

כמאורע חיצוני המנותק מן המספר שחוָוה אותו. במאמר העוסק בנרטיבים של עדות טוען דורי 

כי אדם יכול להכיר בסיפורו רק כשהוא מספרו לעצמו, או למעשה לנמען  (Laub, 2005) לאוב

הוא מתייחס לכך שעצם הסיפור הנרטיבי מאפשר לאדם להבנות משמעות מחודשת הפנימי שלו. 

 כמו כן, בהקשרים שונים של עדות וטראומה, נקשרת העדות עםאורע שעבר עבור עצמו. של המ

להציע, כי היותי עדה, ניתן באופן זה . בקול מתן תוקף לאירוע הטראומטי המסופרל האפשרות

לעיתים לראשונה, לסיפור האובדן של הגברים את בנם או בתם בלידה שקטה, אפשרה לרבים 

לעצמם את סיפור האובדן בעודם מספרים אותו לי. עצמם מספרים מהמרואיינים לשמוע את 

ולחוש כי יש להם מרחב  , לקבל תוקף על קיומולהכיר בוהגברים בעצם סיפורם, הצליחו 

ולגיטימציה בהפיכת האחר )במקרה הזה, אני כחוקרת( לעדה אל מול חוויה כואבת, מודחקת ואף 

מוסיפה ומתארת  (2018אמיר )שקופה, אשר לא זכתה לבוא לידי ביטוי באופנות זו של מתן עדות. 

חוויה הטראומטית, ושחזור האירועים, עלול להפעיל את מאפייני ה כיצד מתן עדות בגוף ראשון

במחקר כלומר לעורר את תחושת הבידוד, הקיטוע, הניכור והיעדר הפשר האופייניים לחוויה זו. 

פשר לגברים לחוות חוויה טראומטית זו במרחב שונה ישחזור חווית האובדן בראיונות, אהנוכחי 

אותם, הדיר מזה שהאובדן התרחש בו. מרחב מיטיב, ומקבל, ולא זה שתואר על ידם ככזה שמחק 

אלמנט תרפויטי נוסף שיכול להתאפשר בעת מתן עדות לא הכיר באובדנם ובכאבם. או אותם 

בין מתן עדות נמצא , נשים עם היסטוריה של סרטן 30במחקר שבחן קשור להבניית משמעות. 

 Hall et) הגורמים המרכזיים שסייעו לנשים להבנות משמעות לחווית הסרטן ולהתמודדות עימה

al., 2021) .   בעת השיח בראיון, התאפשר למשתתפים במחקר להבנות משמעות לאובדן שתיארו

כך, גברים 'נתנו עדות', כי עורר בהם תחושות עזות של חוסר משמעות ואובדן שהתרחש לשווא. 

עדה לבחירת המילים ועדה לביטוי הסוער  לסיפורם, אני עדהבעוד סיפרו את סיפור האובדן, כולו, 

בשונה מהראיון שהיווה מרחב שאיפשר הכרה . מעמקים אל פני השטחהשעלו משל התחושות 

הסבים כמאפשרים מרחב  -וביטוי אותנטי של רגשות האובדן והכאב, בלטו בהיעדרם ההורים

 דומה.
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 יחס המשפחה לגברים אחרי לידה שקטה   5.4

לא נשאלו שאלות ישירות בנוגע לתגובת הוריהם ולהשפעה של שלקחו חלק במחקר הגברים 

הלידה השקטה על הקשר עימם. למרות זאת, הנושא עלה שוב ושוב במרבית הראיונות, ונראה 

זה נרטיב להסבים היו חלק בלתי נפרד מהנרטיב של סיפור האובדן. -שהתחושות כלפי ההורים

, אלא גם על היחסים הבין דוריים עם הייתה השפעה רבה לא רק על ההתמודדות עם האובדן

הסבים. מעדויות הגברים שלקחו חלק במחקר עולה כי התייחסות דור ההורים, או ליתר דיוק 

גם ו בתקופה הסמוכה לאובדןגברים לאובדן השפיעה על הם מיעוט ולעיתים היעדר התייחסות

רה ישירה ועמוקה מצד שבועות, חודשים ושנים אחריו. מרבית הגברים דיווחו כי הם נזקקו להכ

הוריהם. הכרה במשמעות האובדן, בעוצמות שלו ובהשפעה העמוקה שלו עליהם. רובם ציפו 

שותפות במצב המשברי אליו להם מקור תמיכה, ייעוץ ו ממשפחתם בכלל ומהוריהם בפרט שיהוו

 חוו אכזבה.  , אלא שרובםהם נקלעו

עיקרי וחשוב לאבות לאחר אובדן תינוק וסיוע סבים יכולים להיות מקור חשוב לתמיכה רגשית 

Laakso & Paunonen Ilmonen, 2002) .הם יכולים לספק תחושת של משבר משפחתי םבמצבי ,

. ממצאים מוכיחים כי תמיכת (O'Leary et al., 2011)ביטחון לייעץ ולחלוק מניסיונם רב השנים 

התמודדות עם יגון, בעיקר מכיוון שהיא בהסבים מהווה את אחד הגורמים המועילים ביותר 

 ,Bath, 2009; Laakso & Paunonen Ilmonen)התינוק המת כחלק מהמשפחה  מנכיחה את

ין ממצאים הנוגעים ליחסים בין גברים לאור זאת מפליא לגלות כי בספרות המחקרית א. (2002

 .(O'Leary et al., 2011)להוריהם לאחר לידה שקטה 

 

היעדר התמיכה מההורים, נחוותה על ידי הגברים שלקחו חלק במחקר,  על רקע זה מתבהר כי

את תחושות ביטול שהעצים תו של האובדן הטרגי, כמבטלת את קיומו של התינוק ואת משמעו

  המתח והכאב.

תוארה תמיכה מיטיבה שסייעה  מקריםמעדויות המרואיינים מתגלה שרק בארבעה 

להתמודדות הגברים עם כאבם. לעומת זאת, בראיונות רבים תוארה תמיכה חסרה, שלא היטיבה, 

ילה לשינוי דרמטי ביחסים בין ם. תמיכה חסרה כגון זו הובהאו שלא הייתה מותאמת לצרכי

מכבידה ומכאיבה הבנים להוריהם, שלעיתים במקום להתקרב הפכו לחזית של התמודדות רגשית 

(, שעסק Rando, 1986)של רנדו  מחזקים את טענתו. ממצאים אלה לבלי שוב את חייהםה תששינ

בחוויה של הורים לאחר אובדן ילד. במאמר זה נמצא כי במקרים בהם בני המשפחה במאמרו 

אינם תומכים זה בזה או שמתעוררים צרכים שונים בין הדורות, יוצר הפער תחושות מתח בין בני 

 . (Rando, 1986)המשפחה שמובילות לא אחת להרס היחסים 

שלאחר היריון התמונה דומה מתוארת במאמר שאיגד שני מחקרים שהתמקדו בחוויית 

. בדומה לממצאים שעלו (O'Leary et al., 2011)לידה שקטה ובהשפעה של האובדן על ההורות 

דורית של הסבים בילדיהם אחרי -כי לתמיכה הבין נמצא במחקרים אלו גםבמחקר הנוכחי, 

האובדן היתה משמעות רבה בין אם היא היתה ובין אם נעדרה. ראוי להדגיש שבמחקרים אלה, 

חה המורחבת לאובדן, עיקר הקשרים שתוארו התמקדו גם כאשר היתה התייחסות של המשפ

להוריהם כלל לא האבלים הקשרים בין האבות בעוד בקשר שבין הסבים לאימהות האבלות, 

 .(Murphy & Jones, 2014; O'Leary et al., 2011) הוזכרו
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ניתן להציע כי הקושי של הסבים לתמוך בבניהם מקורו בין השאר בהתמקמות הייחודית 

של גברים לאחר אובדן בלידה שקטה. התמקמות זו מאופיינת בכפילות; מחד גיסא, הם כואבים 

, רוצים להביע את רגשותיהם, להיתמך ולהתנחם בעזרת הסובבים אותם. מאידך אובדנםאת 

גיסא, הם מתמקדים בסיוע ובדאגה לבנות הזוג שלהם. התמודדות דומה מתוארת במחקרים 

או  (Cook, 1988)מוקדמים המתארים התמודדות של גברים עם אובדן של ילד בעקבות מחלה 

. ניתן להציע כי הקושי של הסבים (Dyregrov & Matthiesen, 1987)אובדן פרינטלי של תינוק 

חווית היגון שלהם, דומה; מצד אחד הם אבלים על עובדה שם טמון בין השאר בלתמוך בבניה

שאבד עימו, ומצד שני על ילדם הבוגר, הסובל אובדן קשה כל כך  תפקידםהנכד שאיבדו, ועל 

(Roose & Blanford, 2011) סבתות לאחר אובדן של נכד או נכדה  14. במחקר עדכני בו רואיינו

לאובדן של נכד  נההכווכשבהפלה או בלידה שקטה, הוגדר האובדן של הסבים כ'ריבוי אובדנים'. 

. (Lockton et al., 2019)שלא זכו להכיר, ולאובדן של היחסים עם ילדיהם כפי שהיו קודם לכן 

להניח שחלק מהסבים נמנעים מאינטראקציה עם  ניתןההתמקמות הדואלית עלולה לבלבל. 

ילדיהם בשל החשש שלא יועילו אלא יסבו להם כאב ויפגעו בהם עוד יותר. הם מכירים בכאב, 

 ,Bennett & Chichester)אבל מרגישים כי ככל שיבטאו זאת כך יגבר חוסר האונים של ילדיהם 

2008; Galinsky, 2003; Ponzetti Jr & Johnson, 1991; Rando, 1986; White, 2002) חוסר .

האונים של הסבים הוזכר גם בסדרת מחקרים שעסקה בהתמודדות עם מות תינוק באובדן 

ֶפרינטלי. אלו מצאו כי אובדן בלידה שקטה הוא אירוע מעורר מתח ולחץ בקרב סבים, וכי הוא 

 ,Cacciatore & Bushfield, 2008; Cacciatore)מותיר אותם חסרי תשובות שנים רבות לאחריו 

DeFrain, et al., 2008; Cacciatore, Rådestad, et al., 2008) לצד חוסר האונים, חשים הסבים .

תחושה של צער עמוק. כך, במחקר איכותני שעסק ביגונם של סבים וסבתות שבנם או בתם 

לד להם ועל הבוגרים חוו אובדן הריון, נמצא כי בעוד הם עצמם אבלים על הנכד שעתיד היה להיוו

הם חשים צער עמוק  –להיות סבים  –כך שהם עצמם איבדו את התפקיד המיועד להם 

 O'Leary et)בהתבוננותם על ילדם הבוגר, שחווה אובדן קשה כל כך ובד בבד מתקשים לתמוך בו 

al., 2017). 

וממשק בין הסבים, לאבות. במחקר הנוכחי תיארו לו, מצביעים על דמיון מחקרים א

גברים כיצד הם מתקשים לעודד את בנות זוגם עקב הכאב הפרטי שלהם, וחוסר האונים שהאובדן 

מזמן. כך נדמה, כי בדומה לגברים, הממקמים את עצמם במקום נמוך בהשוואה לבנות זוגם, כך 

תם למקם את אובדנם במקום נמוך גם הסבים. ההימנעות, חוסר האונים והחשש, מובילים או

מזה של בניהם. גם הם, חסרים את ההזדמנויות לדבר על האובדן, או לעבד את התחושות 

שמתעוררות בקרבם, ונותרים נוכח האובדן השקוף, בריק ובבלבול. במחקר שבחן את חוויתם של 

 נם נעדר תחושתסבים וסבתות שבנם או בתם הבוגרים חוו אובדן הריון תיארו הסבים כיצד אובד

הכרה מצד קבוצת השווים שלהם. בני גילם, אינם מכירים בחשיבות ובמורכבות הכרוכה באובדן 

של נכד בלידה שקטה, והסבים האבלים מרגישים כי הם נעדרים את הלגיטימציה לחוש יגון או 

אותם גם . חוסר הכרה זה מותיר (O'Leary et al., 2017)לחלוק את כאבם עם הסובבים אותם 

  .(Lockton et al., 2019)ים בכאבם בודדים ומבודד

 הסבר אפשרי נוסף לתמיכה המוגבלת או החסרה של הסבים בבניהם האבלים, טמון בתחושת

מצא זה נתמך ספורים. מחוסר ההבנה. קשר חיובי, בין הבנה להקלה על הכאב, תואר בראיונות 

לאחר אובדן ֶפרינטלי מצאו נחמה וריפוי בהתנהגויות פשוטות של במחקר שמצא כי הורים 

. למשל, הצבת (O'Leary et al., 2011)הסבים, שהעידו על הבנה של חשיבות האובדן בעבורם 
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בביתם או ציון יום השנה למותו מדי שנה בשנה. עוד נמצא כי התנהגויות תמונה של התינוק 

שהעידו על הכרה בעצב שליווה את הגברים לאורך תקופה משמעותית אחרי האובדן, הענקת 

 תשומת לב והבנה מעמיקה של התוכן הגלוי והסמוי במרחב המשפחתי, אפשרו ריפוי ונחמה

(O'Leary et al., 2011) ,למרות הקשר החיובי בין הבנה לריפוי ונחמה, תיאורים של חוסר הבנה .

חזרו והופיעו בראיונות, והדגישו את הפערים בין האבות האבלים להוריהם. מתיאורי הגברים 

עומק הכאב, לא הסבים לא הבינו את גודל האובדן, לא הבינו את -מתבהר שלתחושתם ההורים

 הבינו מה עובר עליהם, ולא ידעו כיצד להגיב. 

הסבר אחד קשור ככל לתמוך בילדיהם?  של הסבים הקושיכיצד אפשר להסביר את 

. לעיתים קרובות האב והאם הם היחידים שראו את המת בהיעדר הממשי של התינוקהנראה 

מהתינוק כרגע מכונן ובעל השפעה במרבית הראיונות תיארו הגברים את רגע הפרידה , כשהתינוק

מכרעת על התמודדותם העתידית עם האובדן. הם החזיקו את גופו המת של ילדם, הרגישו את 

כך שמי שלא חווה  הפרידה קשה מאד לתווך לאחרים, משקלו, וצרבו את פניו בליבם. את מעמד

 30מתוך  22אותו בעצמו מתקשה לדמיין או לחוש בטלטלה ובכאב הצורב שהוא מעורר. 

 16ו המרואיינים במחקר הנוכחי ראו את התינוק ונפרדו ממנו. שישה מתוכם נפרדו ממנו בגפם, 

נפרדו ממנו כזוג. מחקרים מלמדים שהיעדרותו הפיזית של התינוק מבחינת הסביבה מובילה 

 & Abboud)ישירות לחוסר הכרה באובדן ולהיעדר תמיכה שההורים האבלים זקוקים לה 

Liamputtong, 2002) .מקרים בהם סבים אבלים  ממצאי מחקרים מחזקים הסבר זה בהציגם

 ההורים האבלים – ילדיהם להתמודדות הצליחו לסייע נגעו בתינוק, או אפילו רק התבוננו בוש

(O'Leary et al., 2011). 

הרוב המכריע של הסבים של מי שלקחו חלק במחקר זה, לא ראו את התינוק, ולכן לא 

היה להם כל זיכרון ממשי ממנו. מבחינתם הוא במובנים רבים נעדר. היעדרותו הפיזית הקשתה 

עליהם להבין שהוא היה קיים, או לתפוס ולהבין את עוצמת הכאב. הם לא הצליחו לדמיין, את 

, המתארים לפרטי פרטים כיצד החזיקו את התינוק המת שלהם, ש"נראה מה שצרוב בנפש בניהם

פשוט כמו תינוק ישן... תינוק מושלם, וישן". וכך, בעוד בגופם, בנפשם ובזיכרונם של הבנים 

חרותה הנוכחות הפיזית, הממשית, של התינוק המת, אשר יוצרת בהמשך זיכרון מתמשך של 

כרון ממשי מהתינוק המת, מתקשים לייצר את מרחב הסבים שנעדרים כל זי ,התינוק בחייהם

הזיכרון המיוחל. הפער שתואר על ידי הגברים, ביניהם, שראו והחזיקו את התינוק המת לבין 

 הוריהם שלא נגעו ולא ראו את התינוק המת לא היה ניתן לגישור. 

ה גם מקור נוסף שהקשה על הסבים להבין כיצד לנהוג, ולבטא את יגונם קשור ככל הנרא

בהיעדר מנהגי אבלות לאחר לידה שקטה. בשל היות התינוק נפל, לא נהוג ביהדות לקבור אותו 

בטקס קבורה פומבי, או לשבת עליו שבעה. קיום ריטואלים של פרידה, מאפשר מסגרת והזדמנות 

להתמודדויות שונות, ובהן האפשרות לבטא רגשות, לנחם, להתנחם ולהכיר במת. לטקסים אלו 

מפרט , (Rando, 1984)בני משפחתם. רנדו ורפויטי בעל יתרונות רבים עבור האבלים תפקיד ת

במאמרו מספר סיבות, על פיהן ניתן להבין מדוע היעדר ריטואלים, מקשה על ההבנה, ההכרה, 

והתמיכה בין הורים לילדיהם האבלים. לדבריו, מנהגי אבלות מאשרים את קיומו של המוות 

ומסייעים לבטא תחושות יגון. ריטואלים אלו, מציעים מסגרת פעולות מאורגנת עבור מי שאך חוו 

ים ובני משפחתם, בתוך המרחב הכאוטי שזה עתה נפרש למרגלותיהם, ומעניקים אובדן, האבל

 ,Gennep)תמיכה חברתית, תוך קבלת הכרה ואישור לזהותם החדשה. גנפ בלהם אפשרות לזכות 

 ,Gennep)כי הריטואל עצמו הוא המאפשר לאדם לעבור מזהות אחת, לזהות אחרת  מוסיף (1960
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. כך, נראה כי ריטואלים של זיכרון, אישיים וקולקטיביים כאחד, מעניקים לאובדן מסגרת (1960

ההזדמנות ומסביבתם הזדמנות לקבלת משמעות והכרה. בהיעדרם, נשללת מהאבלים מהווים ו

. המחקר הנוכחי הבליט כיצד במקרה של לידה (Doka, 2002)להתמודדות מיטיבה נוכח אובדנם 

שקטה, בהיעדר טקס ו'עצירה', נותרים ההורים האבלים בודדים ומבודדים, לצד סביבתם 

הקרובה, שנותרת גם היא בחוסר אונים, ללא מסגרת כללים מוכרת המאפשרת להם להתקרב 

שותיהם, או לקבל הכרה ותוקף פורמליים האחד לשני, להיות לנוחם עבור האחר, לבטא את רג

 'הורים שכולים' במלוא מובן המילה. סטטוס שללאשר אירע להם. כך, נשמט עבורם ה

לשגרה כביטוי  משפחתםיתרה מזאת גברים רבים תיארו בראיונות את חזרתם המהירה של בני 

התנהגות זו  למחיקה מוחלטת של האובדן וכאקט חסר רגישות מצד בני המשפחה. ניתן להסביר

ממצאי מחקרים  .יכולתם להפנים את קיומו של התינוק-חוסר הבנה של הסבים ואיכנעוצה ב

מראים שהורים שילדם מת בלידה שקטה מייחסים חשיבות רבה להתנהגויות שיש בהן עדות 

(. שימור זה יכול להתבטא בתמונה בבית הסבים, O’Leary et al., 2011לשימור הזיכרון של ילדם )

דוריים ולא כל שכן -בציון וזיכרון של יום השנה. כאשר זיכרון בסיסי זה נעדר ביחסים הביןאו 

או כאשר בני כמו שתיאר אחד המרואיינים כאשר נקבעת חתונה משפחתית בתאריך יום השנה, 

המשפחה מבטאים חוסר הבנה לסירוב בני הזוג להשתתף בשמחה משפחתית שבועות ספורים 

ם ההורים האבלים כי אובדנם נמחק לחלוטין מהזיכרון המשפחתי וכי לאחר האובדן, מרגישי

יגונם מושתק וחסר משמעות. התנהגויות אלה מעוררות בנוסף לכאב גם תחושה חזקה של עלבון 

 צורב. 

החיים 'כאילו לא אירע דבר'  ייתכן כי חזרת בני משפחה ככלל וסבים בפרט לשיגרת

קשורה לאופן בו התייחסו בעבר ללידה שקטה. הספרות המחקרית מלמדת שבעבר האובדן הנורא 

. (Elia, 1959; Moules et al., 2004; Warland, 2000)שנחווה בלידה שקטה זכה להכרה מוגבלת 

ניתן להניח שדור הסבים שגדל ברובו בתקופה בה הושתקה חווית האובדן כשהתרחשה לידה 

הפנמה זו כה דומיננטית עד שהיא מקשה ואולי אף שנים תפיסה חברתית זו. ייתכן שקטה, הפ

נולד. לצד הקושי ם את מותו של התינוק שזה עתה מונעת מהסבים לעצור ולכאוב עם ועבור ילדיה

לעצור ולהתייחס באופן מעמיק לאובדן, התקשו הסבים להכיר גם , להכיר בחשיבות האובדן

עם התינוק המת. הכרה זו נמצאה חשובה ומשמעותית להורים בקשר המתמשך של ילדיהם 

החלמה מהווה צעד חשוב בכשהזיכרון . (O'Leary et al., 2011)המתמודדים עם האובדן 

(Neimeyer & Stewart, 1996; Reed, 2003) . במחקר זה מרבית הגברים תיארו את הוריהם כמי

פגעה אנושות זו לשמר את זיכרון התינוק המת. התנהלות  ומתקשיםבעוצמת הכאב,  שממעיטים

  ביחסים הבין דוריים.

החשיבות הרבה שמקנים הגברים לתמיכה של המשפחה וחשיפת הקושי המתעורר כאשר 

דוריים בעיתות משבר. -התמיכה נעדרת או אינה מתאימה, מעידים על חשיבות היחסים הבין

ממצאי המחקר הנוכחי עולים בקנה אחד עם שורה של מחקרים שציינו את ההשפעה של אובדן 

 Gilrane-McGarry) יםהמשפחתית, ועל היחסים הבין דוריתינוק בלידה שקטה על הדינאמיקה 

& O'Grady, 2012; Lockton et al., 2019; O'Leary et al., 2017; Schmid, 2001)  ממצאים אלה

מדגישים עד כמה הורים/סבים שנתנו תוקף למשמעות האובדן, נחוו באופן חיובי ומיטיב, לעומת 

א סייעו בשימורו של זיכרון התינוק ולוצמת הכאב, הורים/סבים שהמעיטו מאוד במתן הכרה בע

 דוריים.-המת. במקרים אלה, מתרחשת לעיתים קרובות פגיעה אנושה ביחסים הבין
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הוריהם של הגברים, הסבתות והסבים, הוזכרו לאורך החלק האחרון של הדיון כמקשה 

ו הגברים ובאופן שלא נמצא במחקרים אחרים בתחום, תיארעם זאת  אחת. בראיונות רבים

ציפיות שונות, והתייחסות שונה כלפי כל אחד מהוריהם. בראיונות רבים תיארו הגברים כיצד חוו 

, כשאלו לא הצליחו להבין את עוצמת הכאב, אימהותיהםפגיעה אנושה ואכזבה גדולה מצד 

את, כאשר תיארו התייחסות דומה מצד להכיר באובדן, או להפגין כלפיהם חמלה. לעומת ז

ניתן לראות עדויות אלה כביטוי מלווה בטון דיבור אחר, ובשוויון נפש יחסי.  היה התיאור, אביהם

ומקבלים  אימותיהםלהתנהגות חומלת ורכה יותר מ מצפיםכשהגברים יחסי המגדר, לשימור 

תיארו ציפייה  משתתפים במחקר. האבותיהםבהבנה את חוסר התמיכה או חוסר ההבנה של 

 הציפיות השונות של .פומביו טבעי, להתייחסות שתאפשר להם להביע את יגונם באופן חופשי

, מעידות על עומק ההפנמה החברתית של תפקידי יהםמהאבות והן יהםהם מאימהותהגברים 

בדומה לקושי של החברה . נדמה כי המגדר, ושל הציפיות החברתיות הטבועות בהם ובנו כחברה

נן באופן אחר על ביטויי היגון של גברים, כך, מתקשים הגברים האבלים עצמם, לצפות להתבו

 להתייחסות רכה, ישירה ודואגת. אבותיהם מ

לסיכום, עולה כי חוויית האובדן העוצמתית של הגברים נתקלת בהיעדר הכרה ולעיתים 

 עדר הבנה,משפחה, הקהילה, והחברה. אלו מלוות בהיבמחיקה מצד אנשי רפואה, בני אף 

להתייחס למרחב אינסופי זה, של ניתן ובהיעדר תמיכה מותאמת בנקודת השבר אליה נקלעו. 

באופן הגדרת האובדן ושיומו היינו בראשית דבר, הכרה או תוקף, כנעוץ  היעדרוכאב, יגון 

 בעברית. 

בין שלפער טומן בחובו את אחד ההסברים "לידה שקטה" ניתן להציע כי צרוף המילים 

 "stillbirth" ."Still"בין היותו בלתי נראה. באנגלית מכונה לידה מסוג זה לגודל האובדן 

משמעותו דומם, שאינו חי. בעברית תורגם המונח למילים "לידה שקטה". בחירת מילים זו מניחה 

את הבסיס לאופן שבו נתפסת לידה שקטה בישראל. תרגום המילה ל"שקט" ולא ל"דומם" מוסיף 

  מילון רב מילים מגדיר שקט כך: ת, שנדמה כי נגזרת ממנה התנהלות שלמה.פרשנו

 מילים( -)שם עצם, זכר(: היעדר כל חשש, מנוחה, רגיעה, שלווה )מילון רבשקט 

 מילים( -)שם עצם, נקבה(: שקט גמור. היעדר צליל או קול. )מילון רבדממה 

שימוש בכל אחת מן  עשהנההבדל בין שקט לדממה הינו הבדל תהומי. ההקשרים שבהם 

 המילים הללו שונים בתכלית. ל"שקט", קונוטציה עדינה ונעימה, למשל 'שקט ושלווה'. הגדרת

המילה מתייחסת בנוסף לרוגע ולהיעדר חשש. לעומת זאת, המילה "דממה" נאמרת לרוב בהקשר 

צרת של משהו מוחלט, כמו השימוש השגור במושג "דממת מוות". מקובל לחשוב כי שפה יו

מציאות. במקרה זה, ניתן להציע כי השימוש במונח "לידה שקטה" תומך בנרטיב החברתי 

המשקיט ומשתיק את האובדן של תינוק בלידה ואת שלל המשמעויות הנלוות לאובדן זה. בחינת 

 والدهבשפות נוספות מלמדת רבות על הקשר בין השם למשמעות האובדן: בשפה הערבית האובדן 

ילד שנולד מת. בכל אחד  - L'enfant mort-néלידת עובר מת; בשפה הצרפתית  - ميت جنين

עובר שנולד מת, ילד שנולד מת. מילים אלו  -מהביטויים נוכח המוות ונוכח מושא האובדן 

עם מותו של עובר או של ילד. שקט  את ההתמודדות כולה מכתיבותממסגרות את אופי האובדן ו

העברית ובאנגלית מושא האובדן  פות הללו. לעומת זאת, בשפהרכיב במונח זה בש ו מהווהאינ

אינו חלק מהשם. במסגרת הדיון והעיסוק בממצאי המחקר הנוכחי, אני מבקשת להציע מונח 

מגלם בתוכו את הלידה של תינוק או של אמנם . מונח זה לידה דוממתאובדן בחלופי בעברית: 
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הפיסית הדומם שאינו חי, והדממה ינוק אך מוסיף התייחסות לאובדן ולדממה. התתינוקת, 

 והחברתית ששוררת לאחריה. השוררת בלידה 

 סיכום  5.5

מחקר איכותני זה ביקש לפתוח צוהר לחווייתם של גברים לאחר אובדן תינוק בלידה שקטה. 

גברים, אשר הצליחו  30המחקר פגש בחוויות טראומטיות של אובדן תינוק בלידה שקטה בקרב 

בין העובר במהלך ההיריון ואת החוויות ל ינםאת הקשר המשמעותי, אשר נרקם ב להיטיב ולתאר

 הטראומטיות שנחרטו בנפשם, משלא זכו לממש את אבהותם. 

פניות של גברים שביקשו  30מ יומיים בלבד ממועד פרסום ההזמנה למחקר התקבלו יותר 

שחידד את אובדנם והבליט יחיד, באופן יהם נוסחו בגוף ראשון להשתתף ולקחת בו חלק. פניות

והוא הפך בולט ונדיר, את רצונם להעניק מקום לחוויותיהם הפרטיות. גיוסם היה מהיר ומאסיבי. 

נוכח המורכבות המתוארת בספרות המחקרית בגיוס משתתפים למחקרים דומים בתחום. על רקע 

המאפשרת להם זה הפך הגיוס עצמו, לממצא אשר חידד את הצורך בפנייה ישירה לגברים, כזו 

לשים את עצמם במרכז, ולקבל הכרה באובדנם, באופן ישיר ולא באמצעות או כשלוחה של 

ניכסו במעמד זה נשותיהן, כפי שקורה רבות באובדנים מהסוג הזה. ממצא זה משמעותי שכן 

בשונה ממחקרים  עצמם במרכז הבמה, לעיתים לראשונה. הציבולעצמם את חווייתם ו הגברים

גם גברים שחוו לידה שקטה בטווח של יותר מחמש שנים ממועד  במחקר זהתפו קודמים, השת

בנוסף . של האובדן על חייהם של הגבריםארוכת השנים על ההשפעה  המצביע עובדה זו. לידהה

גם במשתנים האחרים; גיל,  שעל אף ההבדליםמאז האובדן, ניכר היה  לטווחי הזמן המגוונים

קיומם של ילדים  ,מקום מגורים, עיסוק מקצועי, הרכב משפחתי, שיוך דתי ונסיבות האובדן

משתתפי המחקר תיארו מאד.  בלטת הטראומטיאובדן הת הדמיון בחוויינוספים או היעדרם, 

ם בכאבם, החל אובדן וטלטלה משני חיים, אשר נעדרו הדהוד חיצוני. הם תיארו כיצד נותרו בודדי

 אחריו. ה, בזמן הסמוך לאובדן, וגם שנים רחוקוהקרובה הסביבתם במרגע הגעתם לבית החולים 

ממצאי המחקר קיומו של מערך ציפיות של גברים מעצמם, ושל סביבתם מהם. מעוד עלה 

להיות חזקים ו'מתפקדים', לסייע לבנות הזוג שלהם ולתמוך בהן, מערך זה כולל ציפייה מהם 

משימות ביורוקרטיות בבית החולים, לקבל החלטות הקשורות לפרידה מהתינוק ולסידורי  למלא

ניכר כי המפגש בין 'הפנים', הכולל את תחושות הסערה  הקבורה ולתווך את האובדן לסובבים.

שכמעט אינו  תפקוד, ובין 'החוץ',ללצד ציפייה מעצמם לחוזק ו הכאב והיגון המתחולל בתוכם

ושת חתשל חוסר הכרה.  תחושות רגשיות קשותהם עורר בממבודד אותם ונם, נעצר ומכיר ביגו

הורים שלא לא ראתה בהם המשפחה הקרובה, שכלל  נוכח תגובתהבדידות התעצמה במיוחד 

משמעות בזכות המילים קיבלה או איבדה  בלידה שקטה חווית האובדן מכבר איבדו את ילדם.

הם שבו  ומשמעותה נמצאה קשורה באופן אובדנםלתאר אותה ואת מושא הגברים  בחרובהם 

חוויתם פחות חשובה העובדה שאת  הפנימוגברים כיוון שלראות זאת ולהכיר בכך.  וסביבתם יכלו

עד כדי מצב שבו לא דיברו ולא עסקו באובדן באופן גלוי , תםמזו של בת זוג בהיררכית האובדן

פשרה י, אהזמנה להשתתף במחקרם, בהישירה אליה יהימחקר זה והפנשנים לאחר התרחשותו, 

 למי שפנו, לבטא, לעיתים לראשונה, את חווית אובדנם לפרטי פרטים. 
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 ותרומתו מבחינה תיאורטית ופרקטית  מגבלות המחקר  5.6

כלל רק גברים שפנו הנוכחי פנה באמצעות הזמנה לגברים שחוו לידה שקטה. הוא מחקר ה

סביר   הינם גברים שכפי הנראה נכונים לשתף ולדבר.גברים אלו,  30להשתתף במחקר מיוזמתם. 

אינם מייצגים בהכרח את כל הקולות שמתעוררים בקרב גברים שחוו אובדן תינוק להניח כי הם 

כמו בכל מחקר  , שאינם מיוצגים במחקר זה.נוספים בלידה שקטה. ייתכן כי ישנם מאפיינים

ל הגברים שחוו אובדן של תינוק או איכותני, לא ניתן להכליל ממי שלקחו חלק במחקר לכל

כך למשל, ייתכן כי אנשים שחווים מצוקה או פתולוגיה התקשו דווקא תינוקת בלידה שקטה. 

לפנות ולקחת חלק במחקר, או מאידך, גברים שלא חוו את האובדן באופן דרמטי ולא הרגישו 

ם חווית האובדן היתה נוסף על כך, ישנם גברים שגם אצורך לדבר או לספר את חוויתם הרגשית. 

משמעותית עבורם, אינם מוכנים להתראיין ולשתף בחוויתם. מובן שאין ביכולתו של מחקר 

איכותני לכלול גברים אלו, אך יש לזכור כי ייתכן שהם בעלי מאפיינים ייחודיים שונים מאלו 

 שעלו במחקר הנוכחי. 

כלל הגברים את ממצאי המחקר על כמו בכל מחקר איכותני, לא ניתן להכליל משכך, 

יתכן שאלה שלא פנו להשתתף במחקר, ויש רבים שחוו אובדן של תינוק או תינוקת בלידה שקטה. 

למרות מגבלה מאד כאלה, היו שופכים אור נוסף או אחר על התמונה שהתקבלה מראיונות אלה. 

 ית. זו לממצאי המחקר תרומה של ממש הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה פרקט

שאינו לגבי אובדן  (Doka, 1989)תפיסה התאורטית של דוקה מרחיב את המחקר זה 

הזוגי משקל רב  סוג האובדן, המגדר והתפקידממצאי המחקר עולה שלשילוב בין מ. זוכה להכרה 

של גברים לאחר לידת  בהיעדר הלגיטימציה התוך אישית, הבין אישית, החברתית והממסדית

שילוב זה הוצג לראשונה  .תינוקשל ה נואובדלבטא צער, כאב ומצוקה רגשית בעקבות  תינוק מת

 ( 2005)באום,  במאמר תיאורטי שהתייחס לחווית האובדן של גברים לאחר הפלה

מחקרים שנערכו עד כה נתנו דעתם בצמצום רב להשלכות הצירוף בין ההיבט המגדרי, 

מחקרים שנעשו עד . בפרט גברים אחרי לידה שקטהדי בכלל ובקרב יסוג האובדן וההקשר התפק

יחס שקיבלו לבלידה שקטה,  /הטלטלה הכרוכים באובדן של ילדלכאב ומקום לאמנם כה, נתנו 

, אלא שהם ות של הסביבה מהם להיות חזקים ולתמוך בבת זוגםציפילהגברים בבית החולים, או 

 ברגעי האובדן ובתקופה שאחריו. שלהם  צרכיםובו בגברים בלבד לא התמקד

 התמקדות בגברים שחוו אובדן תינוק בלידה שקטה והקשבה לצרכים תמבחינה יישומי

לדייק ולהתאים את התערבויותיהם הן בהתייחסם טיפוליים ורפואיים יאפשרו לגורמים שלהם 

  .שחוו לידה שקטה והן בהתערבויותיהם עם זוגותעצמם לגברים 

מהעמדה תרומה התחלתית בהוצאת הגברים ממצאי המחקר לבראייה רחבה יותר, 

נראים בקרב המעגלים החברתיים השונים המתמשכת הקרויה "אבלים נשכחים", והפיכתם למי ש

הם קהילה ואנשי המקצוע אותם ההמורחבת,  תםם, משפחה, ילדיזוגםבנות  :הסובבים אותם

התואם את צרכיהם באופן רגיש טיפולי ומערכתי נה שר מעאפ. נראות זו תפוגשים לאורך הדרך

ם ככל הנראה גם ליכולתם להיות ברגעים רבים זוג שמתאבל על ילדו שמת בטרם ותתרו ומדויק

 . נולד

מחקר הנוכחי למסמך המלצות בראיונות ההגברים אשר עלו במסגרת איגדתי את צורכי 

במפגש עם גברים שחוו לידה שקטה. הוא  הכולל התייחסות לאופן בו ראוי להתנהל ו׳()ראה נספח 

זמן. על פני רצף של ם הרכיוומתייחס לצ אליהם שייכים הגבריםם השונים החיי פונה למעגלי



86 

 

 קבוצת אוכלוסיה זו.עם  יותרמדויקת  בצורה מבקש להעניק אפשרות להתנהלההמלצות מסמך 

'נראים', 'קיימים', 'חשובים'  להיות -המסמך מבקש להשמיע את קולם של הגברים ואת בקשתם 

שפיע באופן עשוי להנה על צרכים אלו ישפיע על הגברים, הוא לא זו בלבד שמתן מעו'מטופלים'. 

            הזוגי, המשפחתי והחברתי. -המעגלים החברתיים סביבם גם על ומיטיב חיובי 

 המלצות למחקר עתידי  5.7

ניתן יהיה לגבות את בכדי להעמיק את ההבנה לגבי חוויתם של גברים לאחר לידה שקטה,  .1

סוק בסימפטומים עבנתונים כמותניים. מחקר המשך כמותני, שי האיכותנייםנתוני המחקר 

את ולהרחיב  גברים לאחר לידה שקטה, יוכל לגבות חוויםטראומטיות ש-ובהשלכות הפוסט

 מן המחקר הנוכחי. הממצאים 

ו נמצא השכול המסב לידתי כפי שהוצג בסקירת הספרות, במחקרים שעשו שימוש בסולם .2

ותסמינים פוסט  נמצאים בסיכון מוגבר לפתח אבל כרוניכמי ששקטה גברים שחוו לידה 

טראומטיים. הסיבות לכך והדרכים למנוע, או לצמצם את הסיכון המתואר טרם נחקרו בצורה 

מעמיקה. מחקר עתידי שיאפשר לאבחן מי נמצא בסיכון לפתח אבל כרוני או סימפטומים 

 מצבי הסיכון המתוארים.  יאפשר אבחון מוקדם וצמצום שלפוסט טראומטיים, 

מחקר ייתכן כי המחקר הנוכחי התמקד בגברים המהווים חלק מזוגיות הטרוסקסואלית.  .3

עתידי שירחיב את התבוננות למרחבים משפחתיים מגוונים יותר, כמו למשל בחינת חווית 

האובדן של תינוק או תינוקת לאחר לידה שקטה בקרב זוגות חד מיניים, או בקרב משפחות 

 . , ירחיב את ממצאי המחקר הנוכחיזרות בפונדקאותהנע

לידה שקטה, כמו גם ההתמודדות עמה מקבלת פנים שונות בתרבויות ובדתות שונות. על כן,  .4

משמעויות, ישנו צורך לחקור אוכלוסיות שאינן יהודיות בהקשרים אלו, ולהבין את ה

 מבחינה דתית ותרבותית. שבאות לידי ביטוי מורכבויות וההתמודדויות השונות 

 סוף דבר  5.8

גברים שחווים אובדן של תינוק או תינוקת בלידה שקטה מתארים תחושות קשות של עצב ויגון, 

הנתקלות בהיעדר הכרה של משפחתם, אנשי רפואה שטיפלו בהם, סביבתם הקרובה, והקהילה 

גברים אלו בנקודת  לה משתייכים. היעדר ההכרה קשור קשר ישיר להיעדר התמיכה לה זוכים

טומן בחובו את אחד ההסברים "לידה שקטה" צרוף המילים השבר אליה נקלעו. ניתן להציע כי 

לפער בין גודל האובדן לבין היותו בלתי נראה. באופן זה, השימוש במונח "לידה שקטה" משמר 

ת את הנרטיב החברתי המשקיט ומשתיק מקרים של אובדן תינוק בלידה ואת שלל המשמעויו

'. מונח 'לידה דוממת ;הנלוות לאובדן זה. המחקר הנוכחי מבקש להציע מונח חלופי בעברית

המגלם בתוכו את הלידה, אך גם את הדומם בהתייחס לתינוק או התינוקת שנולדו, וגם את 

 הדממה השוררת לאחר מכן. 
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 דבראבל מגיע לילה, ששום "... 

 שוב אינו על מקומו;

 העולם שהיה מוצק, ילד,

 הותך, ניגר מבין אצבעותיך,

האדמה יציבה ומתחת למיטתך ה

 רועדת.

 ויש חלום אחד

 ..." ממנו לא מתעוררים

 מתוך "הילד חולם"/ חנוך לוין

 

 

 תבוננות רפלקטיבית על תהליך המחקרה  5.8.1

לידה של תינוק מת. אובדן של ילד או ילדה. שבועות 

וחודשים של ציפייה והתרגשות הופכים באחת לרגע של 

כרגע  שתואר בפני על ידי גבריםפרידה וכאב. רגע, 

 ותר כשהיה. שאחריו, כלום לא נ

מתערער. מצד אחד, אובדן של תינוק, ו הכל משתנה

הם. ידיבמו ו , קברו, לעיתים אף קברו, ליטפיקושהחז

העולם סביב לא נעצר. לא מכיר באובדן, או מצד שני, 

בטח שלא בכאב והיגון שבאים תינוק שהיה ואינו, וב

תחושות חוסר ההלימה בין הפנים לחוץ, בין אחריו. 

, נוהג כמנהגוש הפתעה, הכאב והטלטלה, לבין העולםה

השנים בהן עסקתי במחקר. לא רק  ליווה אותי לאורך כל

והמטלטל שעוברים את האובדן הקשה  הגברים והנשים

 ני. אלא גם אהשתנו ללא הכר. הזה, 

שוב ושוב לגבי בחירת הנושא למחקר. מי ששאל, התפלא  לאורך השנים האחרונות, נשאלתי

פעמיים. על הבחירה באובדן כמו לידה שקטה, ועל העיסוק בו מנקודת המבט של גברים. הרי 

עם נשים. ככל שעבר הזמן והתארכה הכתיבה, ככל עיקר פועלי, עד היום, התמקד בעבודה 

הבנתי, שאי אפשר לעסוק בנשים, בלי לעסוק . שנחשפתי לחומרים, ולאנשים סביב... הבנתי

בגברים, שאי אפשר לדבר פמיניזם, ולהדיר מגדר שלם. הבנתי, שעולמם הרגשי של גברים, 

הוא חשוב לריפוי שלהן. נשים.  רלוונטי. שהוא התחום שלי. שהוא בלתי נפרד, מעולמן הרגשי של

 ולריפוי שלהם. ולריפוי שלנו. כחברה. 

סיבה אחת . הטיפולי והחברתי משלל סיבות גברים שחוו לידה שקטה, נעדרים מהשיח

קשורה להיותם גברים, סיבה אחרת קשורה למיקומם. הם לא עברו את הלידה בגופם והדבר 

'. תפקידיוצא לבנות זוגם, והם מרגישים 'בממקם אותם אחרת מאד מבנות הזוג שלהם. ליבם 

עליהם לתמוך ולתפקד. שתי הסיבות שהוזכרו, מובילות לסיבה נוספת בגינה גברים נעדרים 

מהשיח הקשור ללידה שקטה, והיא התייחסות הסביבה, הקרובה והרחוקה. המשפחתית, 

הכאב, לתמוך  והמקצועית. כל אלו רואים בהם גברים שעליהם לכבוש את ייצרם, להתגבר על

וגוזלות נתחים את מרחב התנועה שלהם,  ותמצמצמבבנות זוגם, ולהמשיך לתפקד. ציפיות ש

 וכאובים. ממרחבי הבחירה שלהם כאבות שכולים. 

בחודשים הראשונים, הסברתי בפשטות שאני מוצאת עניין וחשיבות רבה בעיסוק בגברים 

בודה ך רב, סביב האובדן הזה בפרט, ובעבמרחבים האלו, של הריון ולידה, וחושבת שיש לכך ער

לבחירת נושא זה למחקר, היו מוסתרים גם מפני. ככל שעבר הזמן,  סוציאלית בכלל. המניעים שלי

עמיק אותו. העיסוק בנשים. הוא ה אינו במקוםהתבהרה לי הבחירה יותר ויותר. העיסוק בגברים, 

. התבוננות רחבה יותר, ועל אובדן תאחרת על קשרים, על יחסים, על הורולהתבונן ואיפשר לי 

לחוויות הרגשיות של גברים ובלעדית הקשבה מעמיקה נאמנה יותר, ובמובנים רבים שלמה יותר. 

אבהות, לזוגיות ולמשפחה עוררה בקרבי תחושה שנחשפתי לתוכן נדיר בהתייחסותם להריון, ל
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שוני שיום אסוני הוא יום "

ויום ששוני הוא יום אסוני 

עיוור בלב ים מי אותו יציל 

 נפשי ביקשה רחם 

 "אבל אני חולם

 ן צורערב ב' כסלו/ ער  

באופן בלעדי ואותנטי,  . הקשבה לגבריםהמשאלה של גברים למעורבות ולניראותוהתחדדה בפני 

 במטרה לחבר אותם לחוויה של בת זוגם, ומשפחתם.  תאפשר לבודד את מאפייני החוויה שלהם

היה קשה מנשוא. תחושת ההחמצה, האובדן, הכאב והיגון של גברים מותם של תינוקות העיסוק ב

יום יומית  חוויהעל הילדים שלא הספיקו לגדל ולהכיר, ליוותה אותי יום יום, שעה שעה. כל 

יכה להצגה, או הקשבה לשיר, הובילו אותי לבחינה להצפיה בסרט, הובילה אותי לחשוב עליהם. 

את המתרחש בעולמי, עברה דרך החוויות להן הייתי  יחוזרת של התסריט והמילים. התפיסה של

אני חייבת להעביר הלאה. בראיונות הגברים ליבי בהרגשתי שאת מה שהפקידו עדה בראיונות. 

אחד בלאפשר התבוננות אחרת על גברים במצבים אלו. ו את מרכיבי החוויהלהעלות למודעות 

מרגיש שהחוויה המשמעותית והקשה ביותר שחווה , שלי אחד המשתתפים אמרראיונות ה

אני מרגישה תחושה א אובדן התמימות. זה אולי נשמע דרמטי, אבל בעקבות הלידה השקטה, הי

ומה. תחום העיסוק העיקרי שלי בשנים האחרונות, הוא במרחבי טראומה קיצוניים. ועדיין, ד

הרגשתי שהיותי עדה מקרוב למרכיבי האובדן של תינוק בלידה פקח את עיני, ולא אפשר לי 

ב שפגשתי. האפשרות שמשהו יכול להשתבש קיננה בקרבי מול כל הריון קרולהסית את המבט. 

ועל תפקידי מגדר. לא היו זמן או מקום בו לא  בות ועל אימהות, על הורותהתבוננתי אחרת על א

 חשבתי על התינוקות, ועל האבות. 

אני, מהחוויה הזו, לא בראיונות, בהקשר של האובדן, בדומה למה שתיארו הגברים 

רגעים הסמוכים וחזקה יותר. החשיפה ל כנסתי אליה. אני יוצאת חלשה יותריוצאת כמו שנ

מרגשים להיות היו ים שאמור יםרגע לאובדן התינוק,

בנוגע החלטות , פרידה ומסתיימים במוותושמחים, אך 

קבורה, הותירה אותי בתחושה שאת הסיפור הסידורי ל

להתבונן הסיפור הזה מחייב אותנו הזה חייבים לספר. 

והיעדר הכרה, מספר לנו משהו על הכרה אחרת על אובדן, 

ועד כמה הציפיות שלנו מאחרים,  מחייב אותנו לבדוק את

צמו. אני מרגישה שהמחקר איפשר עהן מתאימות לאדם 

גברים ונשים. שמאפשרת גם  לי התבוננות גמישה יותר על

אני ועל כך, ועוד,  לי יותר חופש ממה שהתאפשר לי בעבר.

 מוקירה תודה. 
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 נספחים

 נספח א׳ חוזר מנכ״ל משרד הבריאות בנושא אובדן הריון
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 מדריך ראיוןנספח ב׳ 

 

 ( מדריך ראיון: Stillbirthחוויתם של גברים שחוו לידה שקטה )

 

האם תוכל לספר לי, מאיפה שאתה בוחר להתחיל, וממה שאתה בוחר  .1

 להתחיל על החוויה ל האירוע שעברת מנקודת המבט שלך? 

 איך זה השפיע עליך? .2

 איך התמודדת עם מה שעברת? .3

 שהיה אחרי האירוע? )אם היה( ספר לי על ההריון .4

 האם תוכל לספר לי על ההתמודדות שלכם כזוג?  .5

 איך התייחסה הסביבה לחוויה שעברת?  .6

 מה היית עושה אחרת?  .7

 מה היית צריך?  .8

 מה היית רוצה שיצא מהמחקר?  .9

 יש עוד משהו שלא שאלתי? או שלא סיפרת וחשוב לך לספר?  .10
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 נספח ג׳ קול קורא לאיתור מרואיינים
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 מעודכן -נספח ד׳ קול קורא לאיתור מרואיינים
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 נספח ה׳ אישור ועדת האתיקה
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 (031707)אישור מספר 

 

 

 

עברה על בקשתך וועדת האתיקה של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן 

 לאישור מחקר בנושא: 

 חוויתם של גברים שחוו לידת מת, במימד האישי, הזוגי והחברתי

 

 הוועדה התרשמה שמדובר במחקר שעונה על הקריטריונים של מחקר אתי ומאשרת אותו ככזה.

מיותר לציין שהאחריות על ביצוע המחקר לפי הכללים של אתיקה מחקרית ומדעית מוטלת על 

 החוקר.

 

 אילן.-בבית הספר לעבודה סוציאלית בברהמחקר יתבצע במסגרת לימודי החוקרת 

 

 

 נורית גלזר חודיק שם החוקר:

 פרופ' נחמי באום שם המנחה:

 2017מרץ  תאריך מתן האישור:

 2019מרץ  תוקף האישור:
 

 

   חברי הועדה:

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 יו"ר: פרופ' יונתן רבינוביץ

 

 אלטמן-ד"ר שירי שנאן

 

 ד"ר ענת בן פורת
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 נספח ו׳ המלצות

 "גברים צריכים תכלית"

 

המשאלה ש"יצא ממנו במחקר.  שלקחו חלקשאלתם של הגברים מנכתב כמענה למסמך זה 

אין בכוונתו של מסמך ההמלצות לבקר על המציאות הקיימת בבתי חולים כיום. שכן, משהו". 

מענה מיטיב לזוגות לאחר לידה שקטה. אך בהיעדר פרוטוקול מסודר, בבתי חולים רבים ניתן 

 אנשי המקצוע אותם פוגשים בני הזוג. עודנו תלוי ב אופי הטיפולסטנדרט טיפולי אחיד, שייהווה 

 כללי: 

גם גברים מתארים . מחשבות על תכנון משפחה, והמשאלה לילדים, אינן נחלתן הבלעדית של נשים

ם ולאבהות. זו אינה התפיסה החברתית הרווחת, והגברים נותרי להורות, ציפייה לתא משפחתי

הם נותרים ריקם . , כמו למשל אובדן תינוק בלידה שקטהבהקשרים אלו ריקם בהתרחש טרגדיות

אל מול היגון שאינו מיוחס להם ברמה האישית, ואל מול היעדר העצירה גם ברמה המשפחתית או 

ממי והבנה מעמיקה של אנשי המקצוע להיותם חלק בלתי נפרד מהמארג המשפחתי, החברתית. 

להתמודדות של גברים עם  התמיכה הראשונית, תוכל לאפשר הקשבה אחרת רשתשזקוקים ל

 ההריון העוקב לאובדן. התמודדותם עם של תינוק בלידה, ואף עם  אובדנו

עם הרופאים ואנשי המקצוע הוא בעל חשיבות ומשמעות רבה של בני זוג שאך חוו אובדן, המפגש 

לעיתים ים הראשונים לאחר האובדן, אך רגעדגש מיוחד יש לשים על ה. החלמתםהתמודדותם ולל

אחריו. במפגש עם בני זוג שחוו לידה שקטה, אין התערבות ששנים לחודשים ואף לשבועות, לגם 

ם את לעיתים מתן עצה להורים אלו עלול להקדי. יתרה מכך, "נכונהשניתן להגדיר כ"התערבות 

, שיש בה בכדי מת החוויהמעוצל הפחתה ה שלתחוש םלהובילו בשלותם להכיל או לשמוע אותה

בני הזוג, היא בעלת  שנירה באבלם של . הכ(Badenhorst et al., 2006) להוביל למצוקה נוספת

. זו תאפשר מתן תוקף חברה הרחבהקרבה של הצוות בית החולים כמו גם בחשיבות גם בקרב 

 ,McCreight)מי שחוו אובדן זה, סובלים מהן ולתגובות מורכבות אחרות ש לקיומו של השכול

להקשיב ו"לסבול" את  יםשיכוליחידים , נתפס לעיתים כשנוכח בלידה הצוות הרפואי .(2004

מצוקתם של ההורים האבלים. בשעה שזוגות רבים מרגישים מוזנחים ומבודדים מחברים או 

. בני זוג ייחסו זאת בין מטפל יש הזדמנות נדירה לתרום לבריאות המשפחהצוות הלמשפחה, 

ן לאירוע ולאובד יםמתייחסלא  כןלאת התינוק, ו ווהכיר והיחידים שראם השאר לעובדה כי ה

את התינוק להיות אמיתי יותר גם עבור ופכת התייחסות זו הו"לא אובדן". כ"לא אירוע", 

  .(Clyman et al., 1980)ההורים האבלים 

     רופאים:

 :בכל הסבר, כללו את שני בני הזוג. אל תסתפקו במתן מידע ליולדת. בעת מתן מתן מידע 

דברו וצדורה, הפרוצדורה עצמה, ואחריה, ההסברים הרפואיים: של מה שקודם לפר

 בלשון רבים, והביטו אל שני בני הזוג. 

 :בין אם ישנה סיבה שחוללה את הלידה השקטה, ובין אם לאו, פנו לנושא זמן.  סיבה

הסבירו את כל מה שבדקתם. נסו לתת כמה שיותר פרטים כדי שתהיה לבני הזוג הבנה גם 

לכך משמעות גדולה בהתמודדות העתידית עם סיבה ממשית להחזיק בה. יש אם אין 

 חוסר האונים וחוסר הוודאות שהאובדן מעורר. 
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 בני הזוג. שני במעמד השחרור מבית החולים חשוב לשבת עם  :שחרור והמשך מעקב

 כיצד מתכננים המשך ליווי וטיפול בקהילה. מבחינה רגשית ורפואית. לבדוק 

 : / צוות סיעודימיילדות

 :החלטות שיהיה עליהם לקבל לפני הלידה בנוגע לבני הזוג הכינו את  לפני הלידה

)פרידה מהתינוק/ת, אפשרויות לנתיחה שלאחר המוות, אפשרויות . , ולאחריההשקטה

, בשלבים מוקדמים של השהות בבית ככל היותר מתן מידע מפורטקבורה, טפסים(. 

ומתוך  פניהםמה שעומד ב, והבנה מקיפה יותר של התלבטותעיכול שלו, החולים, יאפשר 

 . כך קבלת החלטות משותפת יותר, ומושכלת יותר

על  )ראה פירוט במסגרת(. לפני הלידהדברו על הפרידה מהתינוק  פרידה מהתינוק/ת:***

בהתמודדות העתידית עם הטראומה. חשיבותו החד פעמית של הרגע הזה. ועל המשמעות 

אפשרות שצוות בית החולים ישמור עבורם אם בני הזוג לא רוצים להיפרד, הציעו 

 5מזכרות כמו תמונה, או קווצת שיער, או כל דבר שירצו, אותו יוכלו לקבל בעתיד, עד 

התחרט, ולדרוש את המזכרות השמורות . כך, במידה וירצו בכך, יוכלו למהאובדן שנים

  .ובאירופה בשנים האחרונות(בארה"ב שונים )הדבר נהוג בבתי החולים בעתיד. 

 לידהמהלך הב:  

התמיכה ביולדת ובבן הזוג במהלך הלידה משמעותית וחשובה. בדומה לעדות של  .1

נשים בדבר החשיבות והמשמעות של תמיכה שניתנה להן על ידי המיילדת כמובילה 

מדבריהם של הגברים שלקחו חלק עולה  (Radestad et al., 1996)להקלה משמעותית 

במחקר כי במקרים הנדירים בהם קיבלו תמיכה, או התייחסות, ולו הבסיסית ביותר, 

מהצוות הסיעודי לאורך הלידה, התעוררו בהם תחושות של שייכות וחשיבות. 

תחושות אלו יכולות להוביל להכרה, ולהקלה משמעותית בתחושות הכאב, לצד מתן 

  קידים המתנקזים אליהם לאורך השהות בבית החולים.כח למילוי מגוון התפ

הקפידו להתייחס לשני בני הזוג. שניהם דמיינו את הרגעים הללו באופן אחר לגמרי  .2

מהמציאות שנכפתה עליהם. לעיתים, תהיה האישה מטושטשת מחומרי הרדמה 

רבכם. ואילחוש, ואילו בן הזוג, יוותר צלול ועירני יותר. החזיקו את האפשרות הזו בק

 עזרו לו, שתפו אותו ודאגו לו ברגעים הללו.
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  ידה:לאחר הל

  לידה אך חוו בני הזוג כמי שחדרם ואת המסמכים הרפואיים של מצאו דרך "לסמן" את

שקטה. כך יוכלו חברי סגל בית החולים על מגוון תפקידיו להימנע מאמירות מיותרות או 

התיק הרפואי במדבקה שנקראת את לא מותאמות. )באירלנד למשל מסמנים את החדר ו

"teardrop steaker .)מדבקה עם דמעה ובתוכה ציור של עובר ," 

  :הסיטואציה רגישה, ואמירות או מעשים שנעשים בחוסר רגישות שיח רגיש ובתשומת לב

נצרבים ונזכרים לאחר מכן לאורך זמן. היו ערות לשיח הישיר עם היולדת ובן הזוג, 

 ולשיח העקיף שלכן אחת עם השניה על בני הזוג שאח חוו אובדן. 

  לבן הזוג. עיצרו על ידו. תשאלו לשלומו. בידקו אם הוא זקוק לדבר מה. התייחסו

לפעמים יצטרך עזרה שהיא גם פיסית. כמו כדור נגד כאבים. או מקום למנוחה. אל תזרזו 

 אותו לחזור ולתמוך בבת הזוג שלו. התייחסו גם לכאב שלו. 

  

משמעות וחשיבות  פרד מהתינוק המת היא חוויה חולפת וסופית.יהחלטה להפרידה: 

הפרידה הפיסית מהעובר המת אינה חד משמעית. מחקרים שונים עסקו בהשפעת המפגש עם 

העובר המת, החזקתו, תיעודו בצילום ושמירת מזכרות סמליות )שיער, שמיכה בה נעטף, 

טביעת רגל או יד וכו'( על תחושות האבל והאובדן. המסקנות ממחקרים אלו אינן אחידות, 

פעות שליליות שבאו לידי ביטוי בנטייה גדולה יותר לדיכאון ולתסמינים יש שמצאו הש

ויש מחקרים שמצאו חשיבות בעידוד ההורים  (Hughes et al., 2002)טראומטיים -פוסט

 Smith) 28להחזיק את עוברם המת, אם כי מסייגים זאת בלידות מת שהתרחשו לפני שבוע 

& Fretts, 2007) . 

ארצי, בין ההורים למזכרות יש תפקיד מרכזי בפרידה. הן מהוות את החיבור ה מזכרות:

מייצרות ומייצבות סוג של זיכרון, ולתינוקם שמת, ועקב כך מקבלות משמעות של קיימות, 

וזהות חברתית, לתינוק שבלעדיהן אינו קיים כלל, ולעיתים קרובות נשכח מהתודעה, ואינו 

לדוגמא, צילום של העובר המת, נמצא כמפחית את רמת  (Godel, 2007; Keane, 2009)מוכר 

 . (R̊adestad et al., 1996)כמזכרת לאורך זמן זו החרדה, בשל האפשרות להתבונן בתמונה 

לאור המורכבות המתוארת, המדיניות המקובלת כיום היא לא לעודד נשים לראות או 

להחזיק את העובד אלא לאפשר זאת במידה ובני הזוג מעוניינים בכך. ישנה חשיבות גדולה 

לקיומו של דיאלוג רגיש ואקטיבי בין הצוות המטפל לבין ההורים. על הצוות לתווך את מצב 

העדפה של ההורים. תוך תמיכה רגישה ומיומנת. שכן מן המחקר  התינוק, ולתת מקום לכל

עולה כי לעיתים קרובות קיים פער בין הצורך של ההורים להכיר ולהיפרד מתינוקם המת, 

 . (Kingdon et al., 2015)לבין היכולת שלהם לבטא זאת בזמן הטעון כל כך של הלידה 
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 קבורה: אפשרויות 

  של לידת תינוק מת בני הזוג בנושא הקבורהבפני פרטו והסבירו את האפשרויות העומדות , 

נסו לתת כמה שיותר מידע לגבי איך נעשית הפרוצדורה בה יבחרו, בכדי שבני הזוג יוכלו 

לבחור את אפשרות הקבורה המתאימה להם מתוך האפשרויות. זהו רגע חד פעמי, ויש 

לעיתים קבורה, מקרים בהם אנשים חשו חרטה על האופן שבו בחרו או לא בחרו לעשות זאת. 

 שרת התמודדות שלמה יותר עם האובדן הטראומטי. ולאחר מכן הנצחה כלשהיא מאפ

  :אפשרויות הקבורה 

  שאינה במעמד ההורים., בית החוליםעל ידי קבורה  א.

מתחייב להודיע להורים לפני  על ידי בית החולים, במעמד ההורים. בית החוליםקבורה  ב.

 . הקבורה

שמעות הדבר היא שיהיה חשוב להסביר שמקבורה שנעשית על ידי ההורים. באפשרות זו,  ג.

איתם את התינוק מבית החולים, עם שחרורם. משימה שנחווית מורכבת  עליהם לקחת

 ביותר ועלולה להוביל זוגות שרצו באפשרות זו, לוותר עליה בשל כך. 

 לאחר שבחברו בני הזוג באפשרות הקבורה הרצויה מבחינתם ניתן להציע עוד כמה דגשים: 

  לפורום שהיו רוצים שיהיה נוכח במעמד הקבורה; להזמין אותם להקדיש מחשבה בנוגע

  ולהכין אותם.

  .להתכונן. לכתוב משהו. לחשוב על משהו שהיו רוצים לאמר, או להשמיע 

  ,להכין משהו שיוכלו לשים בקרבת האבן. יש המכינים חריטה על לוח ברזל, עם השם, או התאריך

היעדר מצבה, הם משאירים בבית הקברות מזכרת יש המביאים בובה, או צעצוע. וכדו. שכן, ב

 שמנציחה ומשמרת את זכרו של התינוק שלהם בבית הקברות. 

 שחרור מבית חולים והמשך ליווי בקהילה

פגישה זו יכולה להיות . הזוג שחוו לידה שקטה ביחד עם שני בניבמעמד השחרור חשוב לשבת 

עליה לכלול הסברים הנוגעים להיבטים ת. .יסוציאל .תפגישה רב מקצועית שתכלול רופא.ה, ועובד

להיבטים הרגשיים. ישנה חשיבות לכך ששני בני הזוג יבינו מה עליהם לצפות והפסיולוגיים 

מבחינה פיסית ורגשית. עצם ההסבר המשותף מסמן את ההכרה באובדן כזוגי, ומשפחתי, ואת 

 ההתמודדות עם הצפוי להם באופן משותף. 

 : פסיולוגיההיבט ב

דבר על הכאבים שעלולה האישה לחוש. להסביר כיצד להתמודד עם גופה המייצר חלב, ועם ל

מצבי הרוח, הקושי וחוסר האיזון ההורמונאלי שצפויה לחוש. בימים, בשבועות ובחודשים לאחר 

 האובדן. 

 : הרגשיבהיבט 

  דכדוך, עצב, לאורך זמן.  חוש תחושות מורכבותעל כך שעלולים ל לשני בני הזוגמתן לגיטימציה

  עלולים להיות נחלתם.וכו', חוסר אונים , כעס, תסכול, אשמה, דיכאון, עייפות, חוסר חשק

 .מתן טלפונים של אנשי מקצוע רלוונטיים גם לגבר וגם לאישה.  הפנייה לטיפול רגשי פרטני וזוגי

ה כזו תאפשר לשני בני הזוג לגיטימציה לפנות לטיפול. ולקבל את העובדה כי תחושות קשות יהפני

 עלולות להיות נחלתו של כל אחד או אחת מהם. 

רוני: "הגבר... לא מספיק שהוא צריך להכיל אותה ]את בת הזוג[ הוא צריך לנחם גם את עצמו ... 

אז כן, חשוב להתחיל להבין שגם הגבר שם. זה לא  וגם הוא... הוא איבד הרגע את הילד שלו ]...[
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, לא רק האישה עברה שנינו עברנו את המקרהגוף אחד, זה לא... וחשוב להתייחס אלינו כאילו 

תוך כדי לתת לגבר כילים ]איך[  ביחד.את המקרה. להתייחס אלינו כזוג, ולא רק אל האישה. 

ה קורה הלאה בבית? היא בחופשת לעזור לאישה, להתמודד עם זה. היא יצאה מהמחלקה, מ

]...[ איך צריך להתנהג? אף אחד לא יודע... אני עד היום לא  לידה... ומה.... כאילו... מה הלאה?

 יודע" 

 

 לציין כי ייתכנו הבדלים מהותיים בין בני הזוג. הבדלים בעוצמת חשוב  :הבדלים בין בני הזוג

אחר ימים, חודשים ואולי אפילו שנים(, בסוג )מי מייד, ומי ל םרגשות, בעיתוי שבו יחושו אות

הרגשות, ובדרכי ההתמודדות והביטוי. הכרה בשוני בניהם, יכול להקל ולאפשר יותר אמפטיה 

יש לתת מקום לכל אפשרות, ולעובדה כי יהיה עליהם להיות רגישים וקרבה כאשר אלו מתגלעים. 

 . ה ואחת לשניאחד לשניוסבלניים 

 לבני הזוג יש ילדים בבית. שכן לקיומם או היעדרם של ילדים, יש משמעות חשוב לברר אם  :ילדים

, או לחוש הםעלולים לחוות קושי לטפל בבני זוג שיש להם ילדים, רבה בהתמודדות עם האובדן. 

לעיתים אף מונעים מהוריהם לשקוע , ילדים מחייבים תפקוד, וךכלפיהם חוסר סבלנות. מאיד

וחשש כי לחוש יאוש גדול, מחד בני זוג שאין להם ילדים, עלולים בתחושות הכאב והקושי שחשים. 

לא יהיו להם ילדים גם בעתיד, אך מאידך, היעדר הילדים מאפשר להם להתרחק, ליסוע לתקופה. 

 אישית וזוגית. מי שעשו זאת תיארו כי ההתמודדות ממרחק היטיבה עימם מבחינה 

 :ותה.חשוב לבדוק אם יש מערכת תמיכה. ואם כן מה היא, וכיצד מגייסים א מערכת תמיכה  

 

 הצעות שהציעו גברים שלקחו חלק במחקר

 

  חופשת לידה:

שבועות, כקבוע בחוק. לעומת זאת,  15אישה לאחר לידה שקטה זכאית לחופשת לידה רגילה. של 

השורר בבית, שערוך היה לקבל גברים לא זכאים לדבר. הימים הראשונים קשים מנשוא, השקט 

תינוק, מתואר על ידי זוגות רבים כבלתי נסבל. כדאי לדבר על השבועות הראשונים. לנסות להבין 

, ואין בהם כבים וקשיםהבקרים הריקים והשקטים, מורמה אפשר לעשות בכדי לעבור אותם. 

נחמה. יציאתו של בן הזוג לעבודה לא מקלה על שניהם, וכדאי לדבר על התקופה הזו ולהיות 

  מודעים אליה.

 מרחבי תמיכה וירטואליים

המתוארים, בהם האישה נמצאת בחופשת לידה, ובן הזוג חוזר לעבודה, מהווים לרוב השבועות 

 ער בין בני הזוג מורכב לשני הצדדים. פרק זמן המלווה בתחושות מתח וקושי. הפ

מכל סיבה שהיא מרגישים במספר ראיונות עלה רעיון של מרחב וירטואלי, עבור נשים, או זוגות, ש

המרחב הוירטואלי יכול לתת מענה טיפולי, אישי, זוגי, או קבוצתי. כי אינם יכולים לצאת מהבית. 

ד, העברת תכנים, או תמיכה. מתוך הבנה המרחב הוירטואלי יכול להוות פלטפורמה לשיח, לימו

כי השבועות הללו, של חופשת הלידה, נועדו לריפוי הגוף והנפש, ובהיעדר תינוק.ת לטפל בהם, יש 

  הזה בתוכן מיטיב, מנחם ומשמעותי.חשיבות גדולה למלא את הזמן 
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 ולסיכום, טיפול רגיש מגדר בגברים: 

של גברים לקבלת עזרה, או טיפול, אינה טרוויאלית. בכדי שגברים יוכלו להרוויח מטיפול,  פניתם

חשוב לבחון עימם מהו סוג הטיפול המועדף עליהם, ומהו העיתוי שבו היו רוצים לצרוך אותו. 

חשוב להיות גמישים, להציע יותר מפעם אחת. ולהשאיר את האפשרות תלויה, גם אם דחו אותה 

כל שהשיח, והטיפול המוצע יהיה יותר רגיש מגדר, כך יש יותר סיכוי שיצרכו אותו. פעם אחת. כ

אינו מתאים להם. מהראיונות עלה כי גברים רבים מוצאים כי פסיכותרפיה, טיפול בשיחות, 

שאפילו לא מאפשר לעיתים קרובות, לאחר ניסיון, עוזבים לאחר מספר מצומצם של פגישות. 

כמו כן, הביעו נכונות להתנסות בטיפול אחר: הטיפול.  /אשתשלייצור קשר כלשהו עם אי

דוגמא  כיוצב'.פסיכותרפיה גופנית, טיפול התנהגותי, טיפול משולב ספורט, טיפול משולב שטח ו

 לכך היא קבוצות טיפוליות רגישות מגדר. אפשרות שעלתה במספר ראיונות. 

עולה כי קבוצות תמיכה יכולות להיות מעדויות הגברים, לגבי תפקידם החברתי, והקושי להתאבל 

ועל  . בכדי שגברים יסכימו לקבל תמיכה, על התמיכה להיות "שימושית"םנכונות ומועילות עבור

. מכאן כי קבוצות רגישות מגדר (Badenhorst et al., 2006)מרכיביה להיות מתוארים באופן ברור 

אפשר לגיטימציה להיות גם אבות שיגברים שחוו לידה שקטה. יכולות לאפשר מרחב בטוח עבור 

 שכולים, אבות שאיבדו ילד. 

של חזקה יברו על תחושה .הם דטיפול פסיכותרפיי שציינו כי נתרמו מאד מהיו גם מולבסוף, 

 פעם הראשונה, שמישהו התעניין בשלומםעבורם הציינו שזו היתה , משמעות ולגיטימציה, ונראות

 ישירות, וטיפל בהם, ולא הפך אותם שלוחה של בנות הזוג שלהם. 

 

מסמך זה מהווה מסגרת התייחסות לגברים שחוו אובדן של תינוק.ת בלידה שקטה. הוא מעלה 

למודעות את המרחבים הפחות נראים באובדן זה, ויכול להוות בסיס להתערבות מיטיבה עבור בני 

כתוב באופן פשוט וישים בכדי שאפשר יהיה לתרגם הזוג שחוו אובדן בכלל והגברים בפרט. הוא 

 ה במידת הצורך. אותו לעשיי
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Abstract 

Stillbirth is an extremely unsettling experience in which death precedes the beginning 

of life, what should have been a joyous event becomes tragic, and happiness and 

reward are replaced by severe loss and pain. Stillbirth, defined as the birth of a lifeless 

fetus after the twenty-second week of pregnancy, is depicted in the scientific literature 

as a taxing emotional experience that evokes in the parent's feelings of grief and 

reactions consistent with posttraumatic stress. In recent decades, an increasing amount 

of research has been conducted on the experience of women following stillbirth. By 

contrast, the experience of men after the birth of their stillborn child has drawn scant 

research interest, and is all but absent from the social and professional discourse, thus 

maintaining a disregard for men's experience of loss.  

 Earlier studies have treated men who experienced the loss of a stillborn child 

as part of a couple, or have otherwise compared them to a control group of couples 

who delivered healthy babies. Hence, these studies did not focus on men's feelings, but 

rather treated them as part of a unit. During the 1980s, when men's grief was compared 

to that of their spouses, it was found that the level of grief among the men was lower, 

but the information about them remained partial and of limited generalizability. 

 Studies that have focused exclusively on the experiences of men reveal the 

anguish and formidable emotional grief they feel immediately upon the loss and for 

many years to follow. Despite these findings, men who have experienced the loss of a 

stillborn child become, for the most part, “forgotten mourners,” both socially and 

clinically. Therefore, the present study aimed to continue mapping men's experiences 

of having a stillborn child and the attitudes of family and society towards their loss and 

distress in light of what researchers and practitioners refer to as "disenfranchised 

grief." 

 The term "disenfranchised grief" is based on the notion that every society has 

a set of norms for dealing with grief that defines who should mourn and for what, as 

well as when, how, where, and for how long one should mourn. The term was first 

coined by Doka, who listed five cases in which society withholds or minimizes its 

recognition of a person's loss and expressions of grief: when the relationship between 

the mourner and the deceased is not publicly known, when the loss itself is not known, 

when society defines the person as unable to grieve, when the circumstances of death 

are abnormal, and when the mourner mourns in ways deemed unacceptable by others. 

 The knowledge accumulated so far suggests different reasons as to why the 

grief of men who experience the loss of a stillborn child is “disenfranchised." One 

reason for the grief of men in Israel being largely unacknowledged is that stillbirth is 

often not considered death in the Jewish tradition, and therefore not in Israel either. 

The consequences of a stillbirth's l1eicyt status are particularly salient /pronounced 
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among men, as their relationship with the child is only recognized after the birth of the 

child, and because some men's manner and timing of mourning deviate from the 

accepted norms. 

 This study, which focused exclusively on men's experience of the loss of a 

stillborn child from their own perspective, was based on the phenomenological 

approach. This approach encourages the use of mapping to understand phenomena as 

perceived and presented by those who experience them. In order to allow as wide and 

diverse a range of interviewees as possible, the study employed criterion sampling, 

consisting of only two criteria: Hebrew-speaking men who experienced the loss of a 

stillborn child.  

 The 30 interviewees included men from all over the country between the ages 

of 29 and 55. At the time of the interview, the time elapsed since the loss of the child 

ranged between three weeks and 22 years. The interviews – lasting between one and 

three hours – were based on an interview protocol, but also allowed for a free-flowing 

and in-depth conversation about the experience of loss following the stillbirth of a 

child, from the interviewee's point of view. 

 Data analysis was conducted in three main stages. The first stage involved a 

horizontal analysis of the interviews as a whole, the second included the creation of 

clusters for broad topics, and the third stage focused on describing the core of the 

experience, which was organized into different themes. The quality of the research was 

ensured in several ways: openly and explicitly reporting on all phases of the research 

(transparency), setting aside prior knowledge and biases of the researcher (bracketing), 

and continuously referring to the researcher's epistemological position as a woman 

questioning men about a phenomenon that is still widely regarded as “feminine.” In 

addition, both the research in general and the analysis of the interviews in particular 

were accompanied by self-observation that included an examination of the researcher's 

attitudes and sensibilities, and by ongoing and in-depth professional dialogues with the 

dissertation advisor. 

 One of the preliminary observations that emerged, prior even to the analysis 

of the interviews, was the men's rapid and eager response to the invitation to be 

interviewed. Within 48 hours of posting the invitation to take part in the study on social 

media, 30 men had already applied. These reactions, which were surprising and 

touching, revealed in themselves the sense of loneliness that accompanies the loss 

experienced by men after a child’s stillbirth. The analysis of the interviews uncovered 

three explanations for the willingness of these men to participate in the study: their 

desire to influence our understanding of stillbirth, their desire to support other men 

who have experienced or will experience a similar loss, and the sense of 

marginalization that they experienced based on their gender regarding the loss of their 
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child. In most of the interviews (23/30), the men referred to all three factors in 

explaining their motivation to participate in the study. 

 During the interviews, the men described their loss as a traumatic experience 

that shook their world and changed their lives and themselves beyond recognition. Of 

the many issues that arose in the interviews, three specific themes that frame the 

experience of loss and came up in all the interviews were examined. 

 The first theme exposes the discrepancy between men's experience of pain 

and loss on the one hand, and the lack of awareness toward them and their emotional 

vulnerability, on the other. The men encountered this lack of awareness immediately 

upon arrival at the hospital. Thus, alongside feelings of attachment towards the soon-

to-be born child, the men also reported being treated in a manner that devalued what 

they were experiencing, first by the medical personnel and later by family and friends. 

The death of the child was described by them as the loss of a son or daughter that led 

some of them to refer to themselves as "bereaved fathers." The use of this emotionally-

charged term illustrates their profound sense of loss and underscores the lack of 

recognition with which their grief was met. 

 In sharp contrast to the recognition, compassion, and support that other 

bereaved fathers receive, the second theme r122  p2 xepi &yaiy&le  refers to the fact that 

the experience of men after a child’s stillbirth of cyaSyi xeye ryycp20 alone, devoid of 

practical and/or emotional support. Not only is the attention of others directed almost 

exclusively towards their partners, but these men are also expected to take on complex 

and demanding roles related to the loss. These roles include supporting the partner, 

managing various bureaucratic tasks in the hospital and elsewhere, and informing their 

social circles about the loss. The lack of recognition, coupled with the need to perform 

the roles imposed upon them, seem to cause men to suppress their grief. Consequently, 

some experience it in a much more pronounced manner at a later stage – days, weeks, 

months, and sometimes even years after the loss occurs. 

 The third theme that arose in most of the interviews with even greater 

frequency was the support, or lack thereof, they received from their parents. In many 

interviews, the bereaved grandparents were cited as a source of particularly acute 

disappointment. Only in a few cases was their support noted as “accurate,” 

“appropriate,” and “sensitive.” In others, interviewees described feeling shattered, 

lonely, and deeply disappointed as a result of the parents' lack of emotional presence, 

which in some instances led to the men's temporary or even prolonged estrangement 

from them. The men's focus on their relationships with and expectations of their 

parents underlines their need for empathy and recognition of their grief during the 

period immediately after the loss and in subsequent months and years. Thus, parents' 

support for their grieving sons appears to be of particular importance. 
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 All of the themes that were gleaned from this study contribute to the 

overarching understanding that men's experience of having a stillborn child consists of 

deep feelings of loss, pain, and grief. These tend to become amplified in the face of the 

lack of validation from those around them. 

 In this study, the complex concept of “disenfranchised grief” experienced by 

men following a child's stillbirth was systematically explored for the first time. Similar 

observations were noted almost two decades ago in the context of research on the 

experience of men after a partner’s abortion. The accumulation of all the elements 

associated with “disenfranchised grief” add to the complexity of the loss itself, 

beginning with the lack of acknowledgement of the father-child relationship during 

pregnancy, and through the lack of acknowledgement of the loss itself. Moreover, men 

are not acknowledged as objects of the loss as well, and their grief and status as valid 

mourners remain unrecognized too. The means by which these men may express their 

grief are denied, and ultimately, so too is the legitimacy to publicly mourn their loss. 

 This unique interlocking of characteristics associated with unacknowledged 

grief leaves men isolated in their own pain, without a space in which they can share 

their experience. This combination of elements further intensifies the experience of 

loss and has far-reaching implications for the men’s personal, marital, and family lives. 

When men were asked about their needs following the loss, their responses all focused 

on the need for an emotional space of their own, in which they could be seen and 

listened to. 

 This study, by its very nature, afforded a discursive space for men who 

experienced the loss of a stillborn child. It may also help raise awareness of the 

experience’s many facets, and of the way men who have undergone the loss of a child 

in this way experience their loss. Ideally, the findings of this study will also promote 

the creation of specially targeted interventions for men who have experienced this 

particular kind of loss, and for those surrounding them.  
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