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משפחות אומנה בימי קורונה –
המכָ ל
להכיל את ְ
אור שלום הוא ארגון ללא מטרות רווח שהוקם בשנת .1980כיום מטפל הארגון ביותר מ־1,400
תינוקות ,פעוטות ,ילדים ,נוער וצעירים מגיל לידה ועד גיל  ,27שהוצאו מביתם במגוון תוכניות
ומסגרות קטנות ,משפחתיות וביתיות .מסגרות אלה מעניקות טיפול יחידני המותאם לצורכי
הילדים ומכין אותם לחיי משפחה וקהילה בבגרותם .הארגון עוסק כל העת בפיתוח שירותים
מגוונים ובבניית שיתופי פעולה למען הילדים והילדות האלה.
בישראל יש כיום כ־ 4,300ילדים הגדלים בכ־ 3,700משפחות אומנה ברחבי הארץ ,והם מלווים
על ידי ארגוני אומנה הפועלים מטעם משרד הרווחה .בשנים האחרונות ,ובעיקר לאחר חקיקת
חוק האומנה ( )2016שקבע העדפה לסידור הילד במשפחתו ,כמחצית ממשפחות האומנה הן
אומנת קרובים ,מרביתן אומנות סבים .שליש מהילדים באומנה הם ילדים בעלי מוגבלויות (מוגבלות
שכלית ,אוטיזם ,מגוון נכויות).
במאמרנו נציג את מלאכת הליווי המורכבת והעדינה של משפחות האומנה בעת משבר הקורונה.
מחקר שנערך בסין לאחר התפרצות מגפת הקורונה בעולם ופורסם לפני חודשים אחדים במגזין
 The Journal of Pediatricsמצביע על הקושי הרב של ילדים עקב משבר הקורונה .הקושי בא לידי
ביטוי במגוון תסמינים התנהגותיים ורגשיים ,ובהם היצמדות יתר להורים ,הפרעות שינה ,אי־שקט
ועצבנות .החרדה וההתמודדות עם אי־וודאות היא נחלת כולם ,אולם הן קשות יותר במשפחות
שבהן ההורים מתקשים להתמודד עם המציאות מסיבות אובייקטיביות כמו חולי במשפחה ,תנאים
פיזיים או מסיבות רגשיות.
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מאפיינים של ילדי אומנה

ילדי אומנה מאופיינים בקשיים התפתחותיים בתהליך ההתקשרות
ובמערכת התקשרות לא יעילה .ההתקשרות הראשונית של האדם היא
אחד המאפיינים המרכזיים המנבאים מה תהיה היכולת להתמודד עם
מצבי חרדה בהמשך חייו .ככל שתהליך ההתקשרות יציב ובריא יותר ,כך
טובה יותר היכולת של האדם להתמודד עם חרדה ועם תקופות שהוודאות
בהן מעורפלת .אדם כזה יכול גם להיעזר באופן יעיל יותר בסביבה המקיפה
אותו ולווסת חוויות ומידע שמתקיף מבחוץ.
ילדי אומנה הם ילדים שחייהם מאופיינים בפיצול .יש להם שני בתים,
ולפעמים אף יותר ,שני זוגות הורים ,ולעיתים שתי משפחות .גם אם מדובר
באומנת קרובים והילדים גדלים אצל הסבים או אצל הדודים ,הכפילות
יוצרת מצב מורכב .לא פעם הילד נקלע למאבק פנימי וחיצוני בין נאמנות
לביתו הביולוגי לבין נאמנות לבית האומנה .המאבק מחריף בעיתות חירום,
כשהדאגה ל'כאן ועכשיו' באה לצד הדאגה להורים ,כי הילד מבין ברמה
זו או אחרת של מודעות שהיכולת שלהם לדאוג לעצמם נמוכה משלו.
גורם נוסף שמעורר דאגה וחרדה בקרב ילדי אומנה הוא האיסור להיפגש
עם ההורים הביולוגיים בתדירות ובאיכות שהם רגילים לה .מצוקות כאלה
ייחודיות לילדי אומנה ,והן נחסכות ,כמובן ,מילדים המתגוררים בבית
ההורים הביולוגיים שלהם.
ילדים באומנה חוו כולם טראומה אחת לפחות ,והיא ההוצאה מהבית .זו
טראומה מתמשכת .לטראומה זו קדמו עוד טראומות או אירועים קשים
שהותירו את רישומם על נפש הילד המתפתח .מי שנושא איתו טראומה
עשוי לחוות רגרסיה ,מלאה או חלקית ,ברגע שמופיע גורם מאיים חדש,
והדבר מגביר את הקושי של ילדי האומנה להתמודד עם הלחץ הכרוך
במשבר הקורונה.

תפקידי ההורים האומנים

מהמאפיינים האלה של הילדים נגזרים תפקידיהם של ההורים האומנים.
משפחה מתפקדת נתפסת כמגויסת לתהליך דינאמי ומורכב ,שבו
המרחק בין המשתתפים מושפע מצורכיהם בקשר כפרטים ומהארגון
המערכתי של המשפחה כולה .ויניקוט קובע ,שילדי האומנה משחזרים
דפוסי התנהגות שחוו בביתם הביולוגי ,וכי תפקיד ההורה האומן הוא לא
לגרום לילד לוותר על הדפוסים שהוא מגיע איתם ולאמץ חדשים ,כי זה דבר
כמעט בלתי אפשרי ,אלא לקבל את העובדה שגם בעתיד הוא יהיה מושא
להשלכות מתוך חייו המוקדמים .תפקידם של ההורים האומנים הוא לעזור
לילד לקבל את מצבו ,ובד בבד לתת לו מענה חדש ,אחר ,יציב ואוהב ,ובכך
לסייע לו לשנות את הדפוסים מהשורש .ובמילותיו של ויניקוט" :אין ספק
שבריא יותר כאשר ההורים האומנים יכולים לספוג את הגלים המחזוריים
של רגשות שליליים ולשרוד אותם בעודם יוצרים עם הילד בכל פעם קשר
חדש ובטוח יותר .שכן הוא מואדר פחות( ".חסך ועבריינות .)226
כמו בכל בית ,גם בבית האומנה ,הראשונים שאמורים לתמוך בילדים
ולעזור להם לשאת את המשא הם ההורים האומנים .על ההורים האומנים
מוטלת משימת ההכלה ,כלומר להרגיש את החוויה המושלכת עליהם
בלי להיות מוצפים .על פי מושג ההכלה שפיתחו ביון וממשיכיו ,ההורים
(או המטפלים) אמורים להיות מסוגלים לעבד את החוויה ,לחשוב עליה,
לתפקד ולפעול בצורה כזאת שיוכלו להחזיר אותה לילד באופן שגם הוא
יוכל להכיל אותה (פרלוב.)2011 ,
כל אדם הוא ְמ ָכל בעל קיבולת מסוימת .לאורך חיינו כל אחד מאיתנו
צובר מגוון חוויות ,אירועים ויחסים ,וככל שהחוויות מעובדות יותר ,כך הן
תופסות פחות מקום במכל .חוויות טראומתיות שאינן מעובדות תופסות
מקום של קבע ,ובכך הן מקטינות את היכולת שלנו להכיל חוויות חדשות.
כיוון שאירועי חייהם של ילדי אומנה רוויים ,כאמור ,באירועים טראומתיים
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לא מעובדים ,היכולת שלהם להוסיף תוכן חדש מוגבלת ומורכבת ,ועל כן
הם נזקקים יותר מאחרים למישהו שיהיה מכל מעבד למענם.
ילדים באומנה מייצרים עוד ועוד השלכות .המושאים המרכזיים להשלכות
אלה הם ההורים האומנים והאחים האומנים ,האחים "הקולטים" .בעולם
אידיאלי יש להורים מקום מספיק במכל כדי להתמודד עם שלל ההשלכות
שבשגרה ועם ההשלכות שעולות בזמנים מורכבים מעין אלה .אך לצערנו,
אנחנו חיים בעולם מורכב ,וכמו לכולנו ,גם להורים האומנים יש מכל
משלהם המוגבל בגודלו .גם הם עברו דבר או שניים בחיים ,וגם עליהם
משפיע המתח .לכן גם מי שיש לו יכולת הכלה גבוהה מאוד אינו יכול תמיד
להכיל את כמות ההשלכה שילד מוצף משליך עליו.

תפקיד הנחיית האומנה

הנחיית אומנה הוא תפקיד הליבה .סביבו נעה העבודה המשמעותית,
ודרכו מתממשות מטרות האומנה .המשימה המונחת על כתפי ההורים
מלווה אותם באופן קבוע עובדת סוציאלית
האומנים כבדה מנשוא ,ולכן ַ
או עובד סוציאלי (בפועל ,כמעט כל העוסקים בהנחיית אומנה הם נשים),
הנוגעים באספקטים רבים ומגוונים בחיי הילד .המנחה אמורה להעמיד את
עצמה לרשות ההורים האומנים כמכל בטוח ,שאליו יוכלו להשליך מתוך
תחושת ביטחון את החרדה ואת הבלבול המושלכים עליהם מילדי האומנה
ומילדיהם הביולוגיים .היא אמורה להכיל את עומס הרגשות והמחשבות
שלהם ולסייע בעיבודן ,ובכך יתפנה מקום במכל של הורי האומנה
להשלכות הילדים ,והם יוכלו להתמודד איתן בעצמם וגם יוכלו להמשיך
לתת מענה לשאר בני המשפחה.
זו משימה מאתגרת .מנחות האומנה נבחנות בשעה שההורים האומנים
מוצפים מדי ,ומוטל עליהן להיות כר זמין להשלכותיהם .קשה מאוד לעמוד
בכך מתוך פתיחות ונכונות לקבל ,לחשוב ולעבד את החרדה ,כדי להחזיר
אותה מוּוסתת ומוכלת יותר להורים האומנים ,כדי שאלה יצליחו להתמודד
טוב יותר עם ילדי האומנה (ולא פעם גם עם ההורים הביולוגיים המידפקים
על דלתותיהם) .אך למרות הקושי הרב ,על המנחות להימנע ככל האפשר
מהדיפה של ההשלכה ,אם כי אין זה אנושי להימנע מכך כליל.
מנחות האומנה נדרשות להיות להורים דמות משפיעה ,שמנסה לראות
אותם כמכלול ולא רק בתפקיד הורי האומנה .המכל הנפשי שלהם מתמלא
לא רק מתפקידם כהורים אומנים – גם להם יש היסטוריה ,הווה ,חרדות,
מורכבויות בעבודה ,ביחסים עם הילדים האחרים ,עם ההורים שלהם וכו'.
ההורים האומנים צריכים להרגיש שהם יכולים לשתף את המנחה או להיעזר
בה בכל מורכבות החיים .אומנם לא תמיד אפשר לסייע להם ,אך חשוב
שיבינו שאם קצרה ידה של המנחה ,הם יוכלו לקבל סיוע במקום אחר.
דוגמה :המסגרת החינוכית של ילד אומנה בן  ,12עם עיכוב התפתחותי
ניכר ומצב רגשי וההתנהגותי מורכב ,נסגרה .שני ההורים האומנים הם
עובדים חיוניים ,ועל כן הם נדרשו להמשיך לעבוד .אך כיוון שהילד לא היה
יכול ,על אף גילו ,להישאר לבד בבית ,נאלצו ההורים לוותר על חלקים
בעבודתם .התסכול שלהם היה רב ,כי הם הרגישו שהעבודה תורמת
לתחושת הנורמליות שלהם בימים אלו .התסכול גבר גם משום שהילד
לכלך ספה חדשה שנקנתה בסיום שיפוץ גדול שהסתיים זה עתה.
בשיחה עם ההורים האומנים התכוונה המנחה לספק קודם כול מענים
קונקרטיים ,אך תוך כדי שיחה הבינה שלא עזרה מעשית הם מחפשים
אלא את ההזדמנות לפרוק ,לשתף אותה בתחושת התסכול שחשו .לאחר
שהתאפשר להם להכיל את התסכול מהנזק שנגרם לספה החדשה ,הם
מצאו שוב את הכוחות להמשיך להתמודד עם מצוקות השעה.
משבר הקורונה נוגע בילדי האומנה כמו בכל ילדי ישראל ,אך הוא נוגע
גם בכמה מוקדים טראומטיים שמאפיינים אומנה ,ועל כן הוא עלול לייצר
תחושת הצפה ושחזור הטראומה .עם זאת ,כמו כל משבר גם הוא עשוי
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בד בבד עם מעבר לבית אחר) ,מאופיינים לא פעם בנוקשות ,שמטרתה
שמירה על ה'עצמי' מאורגן ולא פגיע ,בקשיי ויסות ובתחושת איום
נוכח מציאות לא יציבה .כדי שיוכלו להתמודד ,ההורים האומנים ומנחות
האומנה נדרשים לסייע לילדים להתארגן לאיזון החדש .המוקד הראשוני,
כפי שאנחנו למדים לאורך הזמן ,הוא לתת תיקוף של ממש לתחושות
ולרגשות שעולים אצל הילד (ולעיתים מציפים אותו) ללא שיפוטיות למצבו,
ומתוך כך לעזור לו להגיע לאיזון מחדש.
על כן נדרש תהליך עיבוד משותף של ההורים האומנים ומנחת האומנה.
עליהם להבין שהיציאה מאיזון קשורה לא רק למצב הנוכחי ,אלא גם
למשקעי עבר מציפים .תהליך כזה מאפשר הכלה כנה ,שמתוכה יבוא
שינוי הנוגע הן לקושי בהווה ,הן לעיבוד משקעי העבר.

להיות צינור להתמודדות משקמת .ברור לנו שחלק מרכזי בתיקון נעשה
בתוך היחסים החדשים ,ביחסי המשפחה .בהכוונה נכונה ומתוך פניות
רגשית ,עשויה תקופה משברית זו להיות כלי טיפולי קריטי ורב־משמעות
במערך ההתמודדות וההתקשרות .תפקיד מנחת האומנה הוא ,בין השאר,
להיות מכל חמצן חיצוני שיספק אוויר להורים האומנים העומדים בחזית
התהליך.
הנה דוגמאות אחדות לקשיים ופתרונות שעלו בתקופת משבר הקורונה:
שיח על הטראומה :משברים וטראומה מאופיינים לא אחת בקושי לשוחח
ולגעת בכאב .ככל שהפגיעה קרובה וכואבת יותר ,גדל גם הקושי לדבר
עליה .במשבר הנוכחי אין אשמים ,והשיח בציבור הרחב מעודד שיחה
ישירה עם הילדים על המצב .נוצרה הזדמנות למודלינג חשוב ,שלא תמיד
אפשר לייצר בעת רגיעה.
מנחות אומנה דיווחו שהדיאלוג בבית סביב מגוון הרגשות שעולים ממשבר
הקורונה מביא הורים אומנים וילדים לשיח פתוח .מאחר שלא פעם חרדה או
משבר מזכירים חרדות ומשברים מהעבר ,ומאחר שיש פתיחות ולגיטימציה
לשיח על משבר ,ילדים רבים מעלים מחשבות ,זיכרונות ושאלות הנוגעים
לעברם .הורי אומנה דיווחו על ילדים וילדות שמרשים לעצמם לדבר על
חוויות טראומתיות מעברם ולשאול שאלות שמעסיקות אותם ברגעים אלה
בעקבות הזיכרונות והחוויות הרבות שעלו .הילדים ביקשו ,בעצם ,מהורי
האומנה לסייע להם לשאת את המשא שהם נושאים על גבם כל השנים.
שותפות זו מחזקת את הקשרים ומייצרת חיבורים חדשים ,אך גם מחייבת
להוסיף עוד סיוע להורים האומנים ,שכן חלק מהסיפורים מפחידים,
מאיימים ,ולא פעם הם כאלה שקל יותר 'לא לדעת אותם' .במקומות אלה
מנחות האומנה משתתפות עם ההורים בנשיאת המידע ומעבדות אותו
יחד להעמיק את ההבנה ולבנות תוכניות טיפול שיעזרו לילדים ולילדות.
התמודדות עם אי־הוודאות :משבר הקורונה מאופיין בחוסר ודאות
מתמשך ,וכנראה קבוע .המציאות משתנה מדי יום ,שוררת אי ידיעה מה
פתוח ומה סגור ,מה מותר ומה אסור ,אם הוכרז סגר או בידוד ,אם יש
או אין לימודים ,אם לומדים בבית או בבית הספר ,אם עובדים מהבית או
מהמשרד ...אי־הוודאות מביא לפגיעה בשיווי המשקל המשפחתי וליציאה
מאיזון .כדי ליצור איזון חדש (אין חזרה לאיזון הישן ,שכן הנסיבות השתנו),
יש צורך בגמישות מחשבתית וארגונית וביכולת ויסות פנימי.
ילדי אומנה ,שאי־הוודאות הוא נדבך מרכזי שעליו נבנתה ראשית חייהם
חסרה
(קשיים בתפקוד ההורי הראשוני ,הורות מתסכלת ,פוגענית או ֵ

סיר הלחץ המשפחתי :סיר הלחץ המשפחתי (מושג שלמדנו מהרצאתה
של ד"ר נוגה אומן־דוד ,במסגרת ההרצאות של מכון חרוב" ,חרוב על
הספה") ,שנוצר בעקבות משבר הקורונה ,נובע מאותם שינויים שחייבו
להתכנס יותר לתוך הבית בשל סגר ,בידוד וכל מיני הגבלות והגבירו את
התלות ההדדית בין אנשים .בראשית המשבר ראינו איך מצד אחד
סיר הלחץ העלה את רמת החרדה והמתח בתוך המשפחה; ומצד שני,
בהתערבויות נכונות ,ראינו שמתוך ה"סיר" יוצאים "תבשילים" חדשים
שהיה קשה לייצר בלי ההתכנסות .דוגמה מאפיינת לכך אנו רואים אצל
ילדי המשפחה ,הקולטים והנקלטים .סיר הלחץ יצר מפגש אינטנסיבי,
שהוביל למקומות חדשים ואף מפתיעים.
נשתף אתכם בסיפורן של זוג אחיות ,קולטת ונקלטת ,שיחסיהן היו
מורכבים .בעת הקורונה הן נאלצו לשהות יחד ,לחלוק דברים וגם לתמוך
האחת ברעותה באין חברות מבחוץ .בשלב הראשון דיווחה מנחת האומנה
על מריבות מרובות ,שהקשו על כל בני הבית .בשיחות עם הורי האומנה
נעשה ניסיון לסייע להם שלא להתערב במאבק המפצל הזה ולא לצדד
באף בת .היה עליהם להיות מכל מיטיב לכל אחת מהבנות ,ובעזרתו
לסייע להן ללמוד לראות זו את זו בלי לחשוש שהחיבור לאחותן יגרום להן
"להימחק" .ואכן ,ככל שחלף הזמן היה נראה כי הילדות מוצאות מרחב כל
אחת לעצמה וכל אחת לאחותה .הבישול המהיר יצר "תבשיל" של איזון
בריא ,חדש ו"טעים" יותר בין הבנות ,ונראה שסוף־סוף נרקם ביניהן חיבור
טוב משהיה אי פעם.
שיתוף הפעולה שבין משפחות האומנה למנחות המלוות אותן מאפשר
ראייה רחבה ומרחב חשיבה גדול ,וממנו נובעים פתרונות ואיזונים חדשים.
קבלת מגבלות ההורה והתמודדות עם הלמידה החדשה :משבר
הקורונה ,השינויים שבעקבותיו ,השפעתו על האיזונים המשפחתיים,
החרדה לפרנסה ולבריאות הדור המזדקן – גורמים אלה ואחרים חושפים
את הפגיעות של הדמויות ההוריות .גם כאן ,כמו בכל הדוגמאות הקודמות,
אין מדובר בעניינים שחורגים מהנורמה הכללית ,אך את ילדי האומנה
התופעות האלה מקשרות לטראומה שקרתה בשל תפקוד בעייתי קדום.
המצב החדש הוא הזדמנות להתמודד עם איבוד השליטה .לרוב הילד או
הילדה מנסים להחזיר את השליטה בכוח ,וזה יוצר מתח עצום ,שמתפוצץ
בסופו של דבר .סיר הלחץ יכול לאפשר להורי האומנה ש'התפוצצו' לקבל
את ההכרה בכך שיש בכולנו גם חלקים פוגעים .ההורה אינו מושלם ,אך
הוא שלם ,לא פגום.
פעמים רבות ילדי האומנה מאתגרים את ההורים בדיוק במקומות האלה.
לחוויית החרדה של ההורה מהמציאות המתערערת נוספת השלכה של
חרדות הילד .כך נוצרת הצפה במכל של ההורה ,ולא פעם היא מושלכת
חזרה אל הילד או אל אחרים בסביבה .שיח על התחושות הללו עם מנחת
האומנה מאפשר להורה לקבל את עצמו כאנושי ,ללמוד לזהות את האחריות
המשותפת לאירוע ,לקיים את עבודת השחזור במיטבה וללמוד לשפר
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את תגובותיו .זהו ,בפועל ,תהליך שבו הילד יכול לחוות חוויה מתקנת ,לראות איך מבוגר אחראי מיטיב מתמודד עם
מצבי חרדה ואיבוד שליטה ,נעזר באחר להשגת ויסות עצמי ,מקבל עליו את האחריות למעשיו ומנתח את המצב בלי
להשליך על הילד את האשמה .הוא לומד שמותר להיות פגיע וחלש ,ובד בבד להיעזר .התהליך הזה מעניק לילדים
תיקוף ומודלינג חשוב ,גורם להם להבין שאפשר להיות חלשים יחד ,ושזה מצב מקרב.
קשר עם הורי הילד :נקודה מורכבת ומהותית בחיי ילדים באומנה נוגעת לקשרים עם ההורים הביולוגיים .זיהינו
שתי תמות עיקריות שדורשות התייחסות .הראשונה היא הדאגה של הילדים להוריהם הביולוגיים .ילדים רבים
מודעים ,גם אם לא יאמרו זאת ,למגבלות של הוריהם הביולוגיים .בתקופה זו ,שעיקרה שמירה והגנה ,עסוקים ילדים
רבים בשאלה מי מגן על ההורים שלהם ,כי הם חוששים שההורים אינם יודעים להגן על עצמם .יש ילדים שיכולים
לבטא דאגות שכאלה ,ויש ששומרים זאת לעצמם .העובדה שילד אינו מדבר על כך ,אינה אומרת שזה לא מעסיק
אותו .חשוב ליזום איתו שיח על כך ,כדי לתת דרור למחשבות המקננות בפנים.
תמה שנייה היא שינוי דרסטי של מערך המפגשים של הילדים עם הוריהם .מפגש בזום או שיחה טלפונית אינם
יכולים לבוא במקום מפגש פנים אל פנים ,מה גם שלא לכל ההורים יש נגישות ויכולת להשתמש בשלל סוגי
הטכנולוגיה ,ולא לכל הילדים יש היכולת לנהל שיחה שכזאת.
איך עוזרים לילדים להתמודד עם האכזבה הנגרמת בשל חוסר במפגשים? מי מכיל את ההורה הביולוגי המתוסכל?
כמו במקרים רבים ,כיוון שהאיזון הופר יש לבנות תפקידים חדשים .מנחות אומנה והורים אומנים קיבלו על
עצמם את תפקידי התיווך שהיו באחריות מחלקות הרווחה .במקרים לא מעטים הורים אומנים חווים תחושה של
חודרנות כשההורה הביולוגי נכנס לתוך ביתם ,גם אם זה רק בזום .גם כאן ,היכולת של מנחת האומנה לפתוח את
כל השאלות ולחשוף את המורכבויות סייעה להורים האומנים לבדוק עם עצמם את הסוגיות ,ובכך לאפשר מקום
לדיאלוג עם הילדים.
הכלת המכילים :ילדי האומנה משליכים חרדה ומתח על ההורים האומנים ,ואנו מזמינים את ההורים האומנים
להשליך את הרגשות האלה על מנחות האומנה כדי לסייע להורים בוויסות .אך מה קורה למנחות? גם להן יש ילדים
צעירים שנשארו בבית במתח ,גם להן יש בני זוג שקביעות הפרנסה שלהם אינה ברורה .גם במשפחות שלהן יש
הורים מבוגרים ששרויים בריחוק – כמה הן יכולות להכיל?
בעיקרון ,כחלק מהשגרה גם למנחות יש מכל הכלה ,אך בארגון "אור שלום" הבנו שיש לתגבר את המכל בגמישות
ובזמינות רבה בהתאם לצורך המשתנה .המכל המתוגבר מורכב משלושה רכיבים מרכזיים :הרכיב הראשון הואהדרכה
פרטנית שבועית ,שבה ניתן סיוע למנחת האומנה ביצירת מרחב לאינטרוספקציה ולרטרוספקטיבה בקשר לעבודה
מול המשפחות ,הילדים וכל הקשור למערך האומנה בעת הזאת; הרכיב השני הוא שמירת ֵסטינג של ישיבת צוות
דו־שבועית ,בדרך כלל בזום ,כדי לשתף וגם כדי להרגיש פחות לבד ולהתחזק מהרגשת ה'יחד'; הרכיב השלישי הוא
כלל־ארגוני ונוגע להעברת מסר מחזק ותומך לצוות על מרכזיותו הרבה ועל חיוניותו לחייהם של משפחות האומנה.

סיכום

תקופת הקורונה ,בעיקר בתחילת הגל הראשון ,גרמה טלטלה גדולה וערעור של סדר היום המשפחתי .בכל בית
ובית נאלצו משפחות להגיע לאיזון חדש .משפחות אומנה הן קבוצה ייחודית .ילדי האומנה חוו טראומה שבגינה
נאלצו לצאת מהבית ,וההוצאה מבית ההורים הביולוגיים היא טראומה נוספת שנאלצו לחוות .ברוב המקרים ,ילדי
אומנה חוו התקשרות פגועה ,ובתקופה כזו של יציאה מאיזונים עשויה לעלות רמת החרדה ,ותחושות טראומתיות
עלולות לבוא לידי ביטוי בשחזור סימפטומים והתנהגויות.
משפחות האומנה אינן לבד בהתמודדות מאתגרת זו .מקיף אותן מערך מכיל של ארגוני האומנה שפועלים מטעם
ומכוון ,שהמשפחות יכולות להיעזר בו
משרד הרווחה ,ובחזית נמצאות מנחות האומנה .הן משמשות מכל עוטף ַ
כדי לווסת את עצמן .כך הן יכולות להצליח להתמודד באופן מיטבי עם המשבר ולנצל אותו כדי להמשיך בשיקומם
הנפשי ובקידומם של ילדי האומנה.
הידיעה הברורה של ילד האומנה ,הורה האומנה ומנחת האומנה "שיש מישהו שרואה אותי ומוכן להיות מכל
בשבילי" היא המפתח ליכולת ההתמודדות עם קשיי התקופה.
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