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 מבוא
חודשים הסובל ממנינגיטיס בקטריאלית ומפגיעה   4דוד, מטופל בן  משפחתו של בעבודתנו נציג את

מוחית כתוצאה מכך. נתאר את התהליך שעברו הוא ומשפחתו מהרגע שבו התאשפזו בטיפול נמרץ  

ילדים ועד הרגע שבו הועברו לבית החולים השיקומי "הרצוג". בנוסף נציג בעיות נוספות אשר 

 מודדות איתן.מאתגרות את משפחת המטופל ודרכי ההת

בחירת נושא העבודה נעשתה מתוך הכרותינו עם המטופל ומשפחתו מרגע האבחנה, דרך הסיבוכים  

ועד ההבנה שהוא כנראה לא יתאושש ממחלה זו. הורי המטופל הינם פליטים מאריתריאה ומתוך  

 ההבנה שמצב זה יהיה אפילו יותר קשה להם מאשר להורים רגילים בגלל היעדר מערכות תמיכה

מסודרות ומעמד חוקי לא ברור החלטנו להתמקד בו בעבודה ואולי מתוך כך למצוא דרך להקל עליהם 

 במעט את המצב הנורא. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אומדן המשפחה 

 ע"פ המודל של פרידמן

   דמוגרפיים:-פרטים סוציו .1
, יש  30בן  , האב טספאי28משפחת וולאדימכאל הם פליטים מאריתריאה. האם אלמז בת 

מקפידים על אורח חיים נוצרי  הם ודוד בן ארבע חודשים.  3בת  שני ילדים, הבכורה ג'נט להם
הם  היו הולכים לכנסיה כל יום ראשון. חוגגים את כל החגים ומספרים שבאריתריאה  קתולי, 

הם מתגוררים באזור מרכז העיר  דוברים את השפה הטיגרינית ומילים בסיסיות באנגלית.
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 ים, אין להם מעמד חוקי קבוע והם מוגדרים כפליטים בלתי חוקיים. ירושל
   

 שלב ההתפתחות של המשפחה והרקע ההיסטורי:  .2
באריתריאה יש שלטון טוטליטרי אשר מחייב כל גבר ואישה להתגייס לצבא ועל רקע זה 

הרבה אנשים בורחים מאריתריאה. בהתחלה רק המוסלמים התקוממו מול השלטון ועכשיו  
 . אריתריאה היא ארץ שסועה שבכל יום נהרגים בה אנשים. הנוצרים החלו בהתקוממותגם 

הוא  ו ממחלה. אמו עדיין חיה ומתגוררת באריתריאה  9נפטר כשהיה בן  של טספאי אביו
בהתפרעות בכפר   נהרגו של אלמז שני הוריה להביא אותה לגור פה אתו ועם אשתו.מעוניין 

. את ג'נט הם 2010בני אותו כפר, הם נישאו בשנת  טספאי ואלמז הם בו הם התגוררו.
הביאו לעולם באריתריאה אך לאחר מתקפה קשה על הכפר שבה נהרגו הוריה של אלמז הם  

 בזמן שאלמז היתה בהריון עם דוד.  2014ברחו ונדדו עד שעברו את הגבול מתישהו בשנת 
 

 נתונים סביבתיים:  .3
באזור שבו מתגוררים פליטים נוספים מאריתריאה הם מתגוררים במרכז העיר ירושלים, 

הם גרים בדירת שלושה חדרים בשיתוף עם משפחה עם   שרובם כמוהם ללא מעמד חוקי.
להורים מעגל   שלושה ילדים. לטספאי ואלמז יש חדר אחד שבו הם ישנים עם שני הילדים.

ריאה לישראל. תשברחו מארי חברתי גדול הבנוי בעיקר גדול הבנוי בעיקר מפליטים כמוהם
מתכנסים יחד לתפילות, חגים ומפגשים חברתיים בדירות מסתור נספות או בבית קפה הם 

 המשתייכים לקהילה.
 

 מבנה משפחתי: .4
הינה משפחה גנרית, הורים ושני ילדים. אין להם עוד משפחה  משפחת וולאדימכל

המתגוררת בארץ אשר יכולה להוות להם מקור תמיכה. התקשורת בין בני הזוג פתוחה,  
ניראה כי קיימת בניהם אהבה גדולה וכבוד הדדי. טספאי מרבה לחבק את אשתו לעטוף  

ה נהוגה לרוב פטריארכיה,  באריתריאאותה בתמיכה לנוכח חוסר הוודאות בו הם נמצאים. 
הגבר הוא זה שמחליט וקבוע את עתיד המשפחה. במקרה שלנו המצב קצת שונה כי הם  
נתונים בחוסר וודאות במצב של חולי ותסכול ולכן טספאי מקבל כל דבר שהצוות הרפואי  

 אומר.
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