עלון מידע ,גיליון מס' 32
 7בנובמבר3022 ,

הצטרפו לרשימת התפוצה של מרכז הידע לחקר הזדקנות
לחצו כאן למשלוח דוא"ל למרכז
האוכלוסייה

חדשות מרכז הידע ופרויקט -SHAREישראל
הכנס הראשון למשתמשים בנתוני -SHAREישראל ייערך במסגרת
המיזם המשותף של מרכז הידע והמשרד לאזרחים ותיקים לפיתוח
והרחבת תשתיות המחקר לחקר הזדקנות בישראל .הכנס ייערך ביום
ראשון ,ה 8-בדצמבר 3022 ,באוניברסיטת תל אביב ,בניין נפתלי
למדעי החברה אולם .210
בכנס יוצגו שינויים וחידושים לקראת הגל ה 4-של הסקר בישראל,
הדרכה מתודולוגית של דרכי ניתוח חדשים ב – SHARE -ישראל ,הצגת
מחקרים חדשים לקראת פרסום ,מחקרים חדשים שיוצגו על ידי פנים
חדשות בקהיליית -SHAREישראל והדרכה – כיצד להתחיל כחוקר
SHARE
לתוכנית הכנס – לחצו כאן

ההרשמה לכנס נסגרה .בשל ריבוי נרשמים ,נבקש ממי שיודע שלא
יוכל להגיע ליצור עימנו קשר בדוא"ל–  igdc@savion.huji.ac.ilאו
בטלפון  12-1222220בהקדם .תודה לכל הנרשמים ונתראה ב 2-לדצמבר!

מה בגיליון
 חדשות מרכז הידע ופרויקט
-SHAREישראל
 חודש האזרח הוותיק
" ביחד נזדקן"  -סדרת כתבות על
הזדקנות במהדורת ערוץ 20
 חשיפה לטראומה ואריכות ימים:
דעות מומחים
 פרסומים חדשים מהמאגר
הביבליוגראפי
 הודעות וברכות
 כנסים וימי עיון קרובים
 כנסים בינלאומיים

הודעות וברכות
ברכות והצלחה
לד"ר אביעד טור-סיני
על הצטרפותו לצוות
מרכז הידע לחקר
הזדקנות האוכלוסייה
בישראל.

חודש האזרח הוותיק
הודעת המשרד לאזרחים ותיקים
במסגרת חודש האזרח הוותיק התקיימו בכנסת שלל אירועים ביוזמת המשרד
לאזרחים ותיקים ,ביניהם דיונים בועדות בכנסת ובמליאה ,השקת תערוכת
צילומים מרהיבה של חברי כנסת יחד עם נכדותיהם/נכדיהם ושל חברי
כנסת צעירים עם סבם/סבתם .וכן ,נערך טקס מרגש במעמד יו"ר הכנסת
במסגרתו הגיש השר לאזרחים ותיקים ,מר אורי אורבך ,את מגן השר ל02-
אזרחים ותיקים-מתנדבים מצטיינים ,שהומלצו לשר ע"י ועדה מייעצת
שהוקמה במיוחד לרגל אירוע זה .בנוסף ,בישיבת הממשלה מיום ,21.01.02
התקבלה החלטת ממשלה ,פרי יוזמת השר לאזרחים ותיקים ,ח"כ אורי
אורבך ,שעניינה קידום שנת התנדבות של אזרחים ותיקים .בהתאם להחלטת

ברכות לפרופ' אורלי שדה מבית
הספר למנהל עסקים באוניברסיטה
העברית על היותה האישה הראשונה
שהתמנתה לפרופסור למימון .פרופ'
שדה כיהנה כחברה בוועדה המלווה
למחקר אוריינות כלכלית לקראת פרישה
של מרכז הידע ,שנערך ב 2102-עבור
המשרד לאזרחים ותיקים .

הממשלה ,תוקם ועדת היגוי בין-משרדית אשר תבחן את האופן המומלץ
לקידומה של תקופת ההתנדבות לאזרחים ותיקים ,במסגרת פעילות לתועלת
הציבור,הקהילה והחברה.

"ביחד נזדקן"  -סדרת כתבות על הזדקנות
מירי מיכאלי בסדרת כתבות על הזדקנות ,במהדורה המרכזית בערוץ 01
בהשתתפות חוקרים ממגוון מוסדות מחקר ביניהם :מרכז הידע באוניברסיטה
העברית ,אוניברסיטת בר אילן ,בית חולים הדסה וכן נציגי משרדים
ממשלתיים וגופים רלוונטיים אחרים.
הכתבה הראשונה בסדרה" :ביחד נזדקן :כך אנו מנסים לנצח את הגיל"
עסקה בעלייה בתוחלת החיים ובחששות מהזדקנות.
תוחלת החיים בישראל היא מהגבוהות במערב ועוד צפויה לעלות .במקום
ליהנות מהזמן שהתווסף לנו ,רבים חוששים מהזקנה ומוציאים הון רב בניסיון
להימנע ממנה" .אנשים חוששים אולי מהדימויים השליליים שמתלווים לזקנה,
אולי דאגה בעיקר ממצב בריאותי ירוד ,מירידה תפקודית ,מהתלות באחרים
ולכן כולם רוצים להימנע מזה" ,הסביר חוקר זקנה בכיר .כתבה ראשונה
בסדרה.
לצפייה בכתבה המלאה באתר נענע  – 20לחצו כאן

לפרטים אודות סדנאות להכרה
ולשימוש באתר המרכז צרו עמנו
קשר בטל' 12-1221110
או igdc@savion.huji.ac.il

לחוקרים ולכותבים ,אנא שלחו אל
מרכז הידע את רשימת הפרסומים
העדכניים שלכם ,על מנת שנוכל
לעדכנם במערכת המאגר
הביבליוגראפי .אפשר לשלוח דרך
המאגר (לחצו כאן) או אל דוא"ל המרכז
igdc@savion.huji.ac.il

כנסים וימי עיון קרובים
שמרו את התאריך! המשרד
לאזרחים ותיקים יקיים יום עיון "על זקנה
וזקנים בתקשורת :תדמיות ומציאות"
ביום שני ה 3-בדצמבר 3022 ,במועצה
לישראל יפה בתל אביב .בתוכנית יוצגו
הרצאות אשר יבחנו את ייצוגי הזקנה
באמצעי התקשורת השונים :קולנוע,
מדיה חברתית ,פרסום ,טלוויזיה ועוד.
להרשמה פנו למירב:
 igdc@savion.huji.ac.ilאו בטלפון
12-1222220

סדרת הרצאות "הגיל השלישי
והאמנות השביעית :זיקנה על מסך
הקולנוע" בהנחיית פרופ' אמיר כהן-
שלו .לפרטים נוספים – מכון הרצג
לחקר ההזדקנות והזיקנה
מה 24-באוקטובר 01 ,מפגשים

הכתבה השנייה בסדרה "חיי נצח? גילויים חדשים בדרך לאריכות
ימים" עסקה במחקרים וגילויים רפואיים.
רבים המחקרים והגילויים הרפואיים שעוסקים בשאלה שמטרידה את
האדם משחר ימיו ,איך אפשר לחיות חיי נצח .המדענים מאמינים שבשנים
הבאות יוכל האדם הממוצע להגיע לגיל  021לפחות ומסתמכים על גילויים
שונים ,מאיתור הגן שמוביל להזדקנות ועד הדפסה במדפסת תלת מימד
של איברי אדם להחלפה

הכנס "מבט על אלצהיימר,
יצירתיות וכלים טיפוליים" מטעם
עמותת עמדא יתקיים ביום ג'02 ,
בנובמבר  2102באולם הכט
באוניברסיטת חיפה .להרשמה
ולתוכנית הכנס – לחצו כאן.

יום עיון של אגודת יד ריבה והמכון

לצפייה בכתבה המלאה באתר נענע  – 20לחצו כאן

הגריאטרי של ידה שרה" ,סוגיות
משפטיות בטיפול בזקנים" יתקיים
ביום ג'  01בנובמבר  2102בבית יד
שרה בירושלים .פרטים והרשמה.

מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של
סוף החיים מפרסם קול קורא
להשתתפות בקבוצת מחקר בנושא:
איכות סוף החיים ודרכים
לשיפורה .מטרת הקבוצה לאתר
ולחקור אפשרויות חדשות לשיפור
איכות סוף החיים ולדון באופן מימושן.
הקבוצה תיפגש במהלך שנה"ל
תשע"ד באוניברסיטת תל אביב.
לפרטים נוספים ולשליחת הצעות
מחקר לחצו כאן.

הכתבה השלישית בסדרה "תוחלת החיים עולה ,אבל מה עם איכות
החיים?" עסקה בתשתיות הקיימות והנדרשות להתמודדות עם העלייה
בתוחלת החיים.
לצפייה בכתבה המלאה באתר נענע  – 20לחצו כאן

המרכז ללימודי הזקנה באוניברסיטת
חיפה וארגון עולי אירופה עורכים יום עיון
על "בדידות ודיכאון בזקנה" .יום העיון
יתקיים בתאריך  02בדצמבר 2102
באודיטוריום פסגת חן בחיפה .לפרטים
נוספים והרשמה לחצו כאן.

קול קורא לשליחת עבודות מחקר לכנס
הבינלאומי ה 30-לנתוני פאנל
שייערך בתאריכים  1-01ליולי 2104
בטוקיו .את התקצירים יש לשלוח למייל
הזה עד ה 0-במרץ  .2104לפרטים
נוספים ולאתר הכנס לחצו כאן.

חשיפה לטראומה ואריכות ימים :דעות מומחים
בעקבות פרסום המאמר:
Against All Odds: Genocidal Trauma Is Associated with Longer LifeExpectancy of the Survivors
המורה על אריכות ימים בקרב ניצולי שואה וכתבתו של ד"ר איתי גל
שהתפרסמה ב" ynet-כנגד כל הסיכויים  -ניצולי שואה חיים יותר" ,ביקשנו
את התייחסותם של שני מומחים ,פרופ' דב שמוטקין  -פרופ' לפסיכולוגיה
וראש מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזקנה באוניברסיטת תל אביב ופרופ' יונה
סכלקנס ,פרופ' לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומומחה לדמוגרפיה
מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

the 4th International SHARE User
Conference and the SHARE
"Workshop "Meet the Data
November 28-29, 2014
Liège, Belgium
Registration and agenda – press here

קורס ייחודי המתמקד בשילוב בעלי חיים
בעבודה טיפולית עם קשישים נפתח
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד
ילין .אפשרות לקבלת מלגות.
לפרטים נוספים לחצו כאן

תגובתו של פרופ' סכלקנס:
הממצא הבולט של המחקר של פרופ' אבי שגיא-שוורץ ושותפיו הוא שרמת
התמותה של גברים שעברו את השואה בגיל צעיר היא נמוכה בהשוואה
לקבוצה שלא חוותה את השואה .לא נמצאו הבדלים בקרב גברים שהיו
בני  4-1בעת פרוץ המלחמה .כמו כן לא נמצאו הבדלים בין נשים .לא
גיליתי בעיות חריגות בתוקף המדידה או בתוקף הפנימי של המחקר .לכן
אתייחס כאן רק לפרשנות של התוצאות .להמשך קריאה.
תגובתו של פרופ' שמוטקין:
מחקרם של אברהם שגיא-שוורץ ,מריאן בקרמנס-קרננבורג ,שי לין ו-
מארינוס ואן אייז'נדורן מציג ממצא הסותר לכאורה את ההגיון :לניצולי
שואה ,למרות סבלם הפיזי והנפשי העצום ,אין תוחלת חיים שונה מקבוצת
ביקורת מתאימה של מי שלא עברו את התנסות השואה ,וכשמדובר
בגברים ניצולים שהיו בני  01-21בתחילת מלחמת העולם השנייה – תוחלת
החיים שלהם אף גבוהה מקבוצת הביקורת .המחקר מתבסס על מדגם
גדול ומרשים ( 11,221איש) שהרכיב את אוכלוסיית העולים ארצה מפולין,
תוך השוואת אלה שעלו בחמש השנים שלאחרי מלחמת העולם השנייה
(ניצולים) עם אלה שעלו לפניה עד שנת ( 0121ביקורת) .ניתן היה לצפות
את ההפך :הניצולים הרי נפגעו בשואה בכל שטחות התפקוד שאמורות
להבטיח הישרדות בחיים בתנאים של בריאות פיזית ונפשית תקינה.
להמשך קריאה.

פרסומים ועדכונים מהמאגר הביבליוגראפי
אסיסקוביץ ,ש .)3022( .תוכנית ניסיונית לבחירת רופא מומחה
בגריאטריה לביצוע הערכת תלות כתנאי לגמלת סיעוד לבני :21 – 21
ממצאים מיישום התוכנית ,מאי  – 2102אפריל  .2102מינהל המחקר
והתכנון ,המוסד לביטוח לאומי ,ירושלים.
בנד-וינטרשטיין ,ט ,.קורן ,ח ,.איזיקוביץ ,צ .)3022( .זיכרונות של
נשים זקנות בצל אלימות אינטימית ארוכת שנים :מבט רטרוספקטיבי.
מגמות :רבעון לחקר ההתנהגות ,מט (.)0
עבודות דוקטורט אשר ראו אור ב:3022-
כרפס סגל ,ד .)3022( .הסתגלות לפרישה :תפקידם הממתן של חרדה
והימנעות בהתקשרות בקשר שבין שינויים בהכנסה ובפעילות ורווחתו של
הפורש .הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.
סגל-רייך ,מ .)3022( .כללי אחריות ואתיקה מקצועית בייצוג משפטי של
לקוחות זקנים .אוניברסיטת חיפה.
שנאן-אלטמן ,ש .)3022( .הקשר בין ייצוגי מחלת אלצהיימר לבין
שחיקה מקצועית בקרב עובדים סוציאליים ואחיות בבתי חולים ובמוסדות
סיעודיים .אוניברסיטת חיפה.
שפנייר ,ב .)3022( .גילנות ,משפט רך ,וזכויות זקנים בבית המשפט
האירופאי לזכויות אדם .אוניברסיטת חיפה.

מרכז הידע הוקם בסיוע
משרד המדע הטכנולוגיה

וכיום פועל בסיוע
המשרד לאזרחים ותיקים

צוות מרכז הידע
פרופ' הווארד ליטווין -ראש המרכז ;
ד"ר שרון שיוביץ-עזרא; ד"ר קים
שטוקל; דניאלה פסקל; ענת רול;
מירב יצחקי ; ד"ר אביעד טור-סיני;
להב כראדי; מירב יצחקי; דנה דהן;
ד"ר סנדה ברקוביץ'
חברי ועדת ההיגוי של הפרויקט
המשותף למרכז הידע ולמשרד
לאזרחים ותיקים
פרופ' יעקב גינדין -יו"ר הועדה; פרופ'
הווארד ליטווין ,נציג מרכז הידע; פרופ'
דב שמוטקין; גב' זהרה כהן; מיטל
הוברט-אשכנזי ,המשרד לאזרחים
ותיקים
כתובתנו :מרכז הידע לחקר הזדקנות
האוכלוסייה בישראל,
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה
חברתית ע"ש פאול ברוואלד,
האוניברסיטה העברית ,הר הצופים
ירושלים 10111
אתר מרכז הידעhttp://igdc.huji.ac.il :
דוא"לigdc@savion.huji.ac.il :
טלפון12-1221110/2220 :

חשיפה לטראומה ואריכות ימים :דעות מומחים
בעקבות פרסום המאמר:
Against All Odds: Genocidal Trauma Is Associated with Longer Life-Expectancy of the Survivors
המורה על אריכות ימים בקרב ניצולי שואה וכתבתו של ד"ר איתי גל שהתפרסמה ב" ynet-כנגד כל
הסיכויים  -ניצולי שואה חיים יותר" ,ביקשנו את התייחסותם של שני מומחים ,פרופ' דב שמוטקין  -פרופ'
לפסיכולוגיה וראש מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזקנה באוניברסיטת תל אביב ופרופ' יונה סכלקנס ,פרופ'
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומומחה לדמוגרפיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
תגובתו של פרופ' סכלקנס:
הממצא הבולט של המחקר של פרופ' אבי שגיא-שוורץ ושותפיו הוא שרמת התמותה של גברים שעברו
את השואה בגיל צעיר היא נמוכה בהשוואה לקבוצה שלא חוותה את השואה .לא נמצאו הבדלים
בקרב גברים שהיו בני  4-9בעת פרוץ המלחמה .כמו כן לא נמצאו הבדלים בין נשים .לא גיליתי בעיות
חריגות בתוקף המדידה או בתוקף הפנימי של המחקר .לכן אתייחס כאן רק לפרשנות של התוצאות.
קשה למצוא אוכלוסיות שעברו אירועים דומים .כדמוגרף בחרתי להשוות את התוצאות עם אלה של
מחקרים על ההשפעה של חשיפה למחלות מדבקות מסוכנות ותת-תזונה בילדות על התמותה בגילים
מבוגרים יותר.
מחקרים רבים הראו שהחשיפה למחלות מדבקות בילדות עלולה לגרום לעליה ברמת התמותה בגיל
מבוגר יותר .ההסבר העיקרי הוא שהחשיפה למחלות מדבקות גורמת לנזק לטווח הארוך (".)"scarring
אבל יש גם מחקרים המראים כי החשיפה למחלות מדבקות בילדות עשויה להוריד את רמת התמותה
בגילים מבוגרים בקרב השורדים .ההסברים העיקריים הם חיסון והישרדותם של החזקים (".)"selection
יש גם מחקרים המראים שרמת התמותה של אנשים שסבלו מתת-תזונה בילדות היא גבוהה יותר ,אבל
לא מכל סיבות המוות.
לרוב מחקרים אלה מתייחסים לתנאים קשים לפני גיל חמש .לעומת זאת ,הממצא העיקרי של המחקר
על ניצולי שואה מפולין מתמקד בגברים מעל גיל עשר בעת השואה .יתכן ובגילאים אלה הסלקציה
פועלת בצורה חזקה .בכל אופן אלה שהיו במחנות עברו מיון פיזי בכניסה למחנה על ידי רופאים.
מסדרים נוספים בוודאי הגבירו את הסלקציה לטובת אלו שלא חלו .כמובן שהסלקציה במחנות רק
יכולה להסביר את תוצאות המחקר בתנאי שהיא הייתה חזקה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים
ושאחוז השורדים במחנות מתוך כלל ניצולי השואה איננו נמוך מדי .אם שני התנאים האלה מתקיימים,
אז התוצאות הן סבירות מנקודת המבט של דמוגרף.
פרופ' יונה סכלקנס הוא מרצה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומומחה לדמוגרפיה
באוניברסיטה העברית בירושלים .תחומי עניין נבחרים :דמוגרפיה היסטורית; התנהגות דמוגרפית;
תפקידים חברתיים ופוליטיים של שושלות יוחסין.

תגובתו של פרופ' שמוטקין:
מחקרם של אברהם שגיא-שוורץ ,מריאן בקרמנס-קרננבורג ,שי לין ו-מארינוס ואן אייז'נדורן מציג ממצא
הסותר לכאורה את ההגיון :לניצולי שואה ,למרות סבלם הפיזי והנפשי העצום ,אין תוחלת חיים שונה
מקבוצת ביקורת מתאימה של מי שלא עברו את התנסות השואה ,וכשמדובר בגברים ניצולים שהיו בני
 01-01בתחילת מלחמת העולם השנייה – תוחלת החיים שלהם אף גבוהה מקבוצת הביקורת .המחקר
מתבסס על מדגם גדול ומרשים ( 22,001איש) שהרכיב את אוכלוסיית העולים ארצה מפולין ,תוך
השוואת אלה שעלו בחמש השנים שלאחרי מלחמת העולם השנייה (ניצולים) עם אלה שעלו לפניה עד
שנת ( 0999ביקורת) .ניתן היה לצפות את ההפך :הניצולים הרי נפגעו בשואה בכל שטחות התפקוד
שאמורות להבטיח הישרדות בחיים בתנאים של בריאות פיזית ונפשית תקינה.
למעשה ,ממצאי מחקר זה עולים בקנה אחד עם מספר מחקרים ישראליים קודמים על שיעורי תמותה
של ניצולי שואה (Ayalon & Covinsky, 2007; Collins, Burazeri, Gofin, & Kark, 2004; Shrira, Palgi, Ben-
Ezra, & Shmotkin, 2011; Stessman, Cohen, Hammerman-Rozenberg, Bursztyn, Azoulay, Maaravi, et
 .)al., 2008).מחקרים אלה גילו שלניצולי שואה יש תוחלת חיים דומה ,ולעתים אף גבוהה ,מקבוצות
ביקורת (חבל שמחקרים אלה ,פרט לזה של קולינס ועמיתיו ,אינם מוזכרים במאמר הנדון) .כך,
במחקרם של שרירא ועמיתיו ( )0100נמצאה תוחלת חיים גבוהה יותר בקרב ניצולים ששהו במחנות

ריכוז ושהגיעו לגיל זיקנה מתקדם ( 52ומעלה) ,וזה נראה הולם את ממצאם של שגיא-שוורץ ועמיתיו
בהנחה שרוב הניצולים הגברים במדגם שבדקו (יוצאי פולין) שהו במחנות ריכוז.
הממצאים החשובים האלה ,ובמיוחד לאור הנתונים רבי ההיקף במאמרם של שגיא-שוורץ ועמיתיו,
מחייבים אותנו למחשבה על שרידותם של ניצולים מטראומה מאסיבית כמו השואה .אמנם ,כמו בכול
מחקר ,גם כאן יש להיזהר בהכללת הממצאים .כך למשל ,העיבודים במחקר זה כללו בקרה להשפעת
משתנה המגדר ,אך לא לגבי משתנים דמוגרפיים בסיסיים אחרים כמו גיל (ניתן להקיש מטבלה 0
במאמר הנדון ,שאחוז הנבדקים בקבוצת הגיל המבוגרת היה גבוה יותר בקבוצת הביקורת) .עוד ,נתוני
המחקר כללו רק את יוצאי פולין ,וכן אין מידע על צורות ההתנסות של הניצולים במוראות השואה.
יש להניח שניצולי השואה שרדו על בסיס איתנותם הפיזית והנפשית ,ולא רק על בסיס של מקריות או
מזל .החוקרים דנים בסלקטיביות הזו ,שבאה לידי ביטוי נורא בין שורדי מחנות הריכוז ,בהן החזקים
הושארו (לפחות לזמן מה) לעבודה ,ואילו האחרים – נרצחו באופן מיידי .אף לאחר המלחמה ,כפי
שמזכירים הכותבים ,ייתכן שנדרש חוסן נוסף דווקא מהניצולים שעלו לארץ בתקופה שבה שלטונות
המנדט הבריטי ניהלו מערכה נגד העלייה ארצה וכן במהלך השנתיים הקשות של מלחמת השחרור.
ניתן עם זאת לשער ,כי הניצולים הפגיעים יותר הלכו לעולמם בשנים הסמוכות יותר לשואה ,ואילו
החוסן הפיזי והנפשי בלט יותר בין הניצולים ששרדו להגיע לגיל זיקנה ,ואף זיקנה מתקדמת .אישוש
לכך ניתן למצוא בממצאי המחקר ,שלפיהם סיכון התמותה של ניצולים לא היה שונה מקבוצת
הביקורת משנות ה 21-ועד שנות ה ;01-סיכון תמותה נמוך יותר לגברים ניצולי שואה התגלה רק החל
משנות ה.91-
המאמר הנדון קורא לראייה מורכבת של הגורמים לסיכוני תמותה .על פי מודל שמדגיש את הקשר
ההדוק בין פגיעוּת לבין עמידוּת ( ,)Shmotkin, 2003ניצולים של טראומה מאסיבית בגיל צעיר ,אשר
שרדו לגיל מתקדם ,מראים לרוב עמידוּת כללית (בעיקר בשטחי התפקוד הפיזי) לצד פגיעוּיות
ספציפיות (בעיקר בשטחי התפקוד הפסיכולוגיים-חברתיים) .מכאן ,שנדרשת הבחנה בין תוחלת החיים
של הניצולים לביו איכות חייהם .החוקרים אכן מזכירים הבחנה חשובה זו ,שמשמעה הוא שרוב
הניצולים מתאפיינים בכפילות של הישרדות תקינה ,וכן חיי משפחה ועבודה שהקימו לעצמם בצורה
מופלאה ,לצד חוויות נפשיות תחומות ,או "נישות" ,שמשאירות בהם סבל וצלקות ללא תקנה .יותר מזה:
כפי שנתונים שונים מצביעים ,דווקא הישרדותם של הניצולים בגילי זיקנה מתקדמת עלולה לחשוף
אותם מחדש ,וביתר עוצמה ,לאותן חוויות של פגיעוּת.
יש לברך אפוא את מאמרם של שגיא-שוורץ ועמיתיו על הצבת שאלה וגם תשובה (אם כי חלקית מטבע
הדברים) בנושא הרגיש והמסקרן הנוגע לשרידותם של ניצולי השואה .אני מודה לד"ר עמית שרירא,
שרשמיו שלו מקריאת המאמר סייעו בכתיבת ההערות לעיל.
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פרופ' דב שמוטקין הוא מרצה בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ומכהן כראש מכון הרצג לחקר ההזדקנות
והזקנה באוניברסיטת תל אביב .תחומי עניין נבחרים :רווחה פסיכולוגית לאורך טווח החיים ועל ההשפעות
הטראומטיות ארוכות הטווח בקרב ניצולי שואה; תהליכי הזדקנות וקשריהם למאפייני תפקודו הנוכחי של
האדם.

