
משותףמסע -ליווי רוחני במצבי אובדן פתאומי ושכול
2סייקס-זוהרנאוה , 1שריףאילן 

ישראל, ירושלים, וינט ישראל'ג, אשלים2, ירושלים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, לטיפול באובדן פתאומי אושכולהיחידה 1

בעקבות500כמתוכן-אזרחירקעעלהפתאומיהשכוללמעגלחדשותמשפחות1000בערךנוספותשנהבכל:אזרחיפתאומיאובדן

.רצחבעקבות115כ,דרכיםתאונותבעקבות350כ,התאבדויות

רקעעלאלושכולותלמשפחותהסיועתחוםאתהאחרונותבשניםמפתחהחברתייםוהשירותיםהרווחה,העבודהמשרד,זאתלאור

המשפחותבנישמביעיםהצרכיםכילהבנההביאועמםוההיכרותאלולמשפחותהסיועתהליכי.התאבדותרקעועלרצח,דרכיםתאונות

.זוהטרוגניתלאוכלוסייהיותרמגווניםמעניםבפיתוחצורךושישמענהמקבליםלאחלקםאשרושוניםרביםהינם

הנמצאלאדםוהעדותהנוכחותכיהתפיסהעלמבוססהרוחניהליווי.הרוחניהליווישלחדשמקצועיתחוםבארץהתפתח,במקביל

תשומתכדוגמתלאדםבהתאמהמגווניםבכליםשימושתוך,ומשמעותימרפאתהליךלהוותיכוליםשלוהרוחנילמרחבוהחיבורבמשבר

.ותקווהמשמעות,כאב,לסבלהתייחסות,וכתיבהמדיטציה,אישיתתפילהשליצירה,טקסטיםשלמעמיקהקריאה,מה(י)ולנשלגוףלב

פתאומיאובדןעםהמתמודדיםהמשפחהלבנימגווניםמעניםאחרהחיפוש.כטבעינמצאושכולאובדןלמצבירוחניליוויביןהחיבור

הליווימהותאשר,הרבדיםבכלחייהםעלהמשפיעיםרוחניומשברמשמעותבמשברקרובותלעיתיםנמצאיםהםכיהעלהושכול

שמעברלמשהוהחיבור,המתעםוהקשרהאישילסיפורהעדות,הכאבעםהשהייהתוךאליהםמתאימההתייחסותמאפשרתהרוחני

.משמעותשלושאלותלאדם

לבניומשלימהנוספתדרךומהווה,רוחניתתמיכהבקבוצותוהןפרטניבאופןהןלמשפחותהסיועבמרכזיהרוחניהליווימשולבכיום

.והשכולהאבלבתהליךמשפחה
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ובאובדןבאבל , ורוח בסוף החיים-בודהיזם -זן 
2,3שלורות , 1,2אשחרהלה 

מפעיל פרויקט משותף של משרד , ה"מרכז אל, מה(י)לנשמקום 3, ירושלים, מרכז שוורץ לבריאות ורוח2, טבריה, פודייה-רפואי פדהמרכז 1

ישראל, תל אביב, הרווחה וגוינט אשלים

אוסופניותמחלותעםמתמודדיםאשרלאנשיםהרוחניבליווימטמיעותאנו,ובבודהיזםזןבתרגולמעוגןהרוחנישעולמןרוחניותכמלוות

.אחיזהוחוסרארעיותתודעת,מלאהקבלה,חמלה,שקטהנוכחות;כמו,מפתחעקרונותמספר;פתאומישכולרקעעלטראומה

.ואובדןסבל,כאב,סועריםמרגשותנבהלתושאינהפתוחהתודעהאיכותעםלהיפגשכדיבמנזרבדממהשנים10לשבתצריךלא

אומנות"את,עצמנואתלומדותגםזמנית-ובו,להיותפשוטהסובללאדםומאפשרותהפנימיהמרחבאתמטפחותאנורוחניותכמלוות

תודעהמתוךאיתהלהיפגשלעצמנוומאפשרותנפגשותאנואיתהלסיטואציהביחסותוכניותרעיונותשלהחשיבותחוסראת,"המיתה

.וריקהקשובה

,קשהממחלהאובזקנהחייםסוףתהליכיועםיקיריהםשלפתאומישכולעםשהתמודדואנשיםאודותמקרהסיפורישלדוגמאותדרך

.בפעולההתיאורטייםהעקרונותאתנמחיש

מדיטציהתכלולההרצאה.ומוותאובדןשללחייםביחסוהזןהבודהיזםשלההוויהאתהמדגימיםומסורתייםפואטייםטקסטיםנציג

.מונחיתקצרה

:להתייחסותנושאים

שקטהבתודעהסועריםרגשותעםמפגש-

אובדןעםבמפגשאינטואיטיבית–מילוליתלאהקשבה-

המוותחרדתעלוהשפעתוהזמןמושג-

רוחניכמשאבבטבעהתבוננות-

הסובלהאדםעםבמפגשוחמלהאינטימיות-

משליטהלשחרורכדרךהארעיותהבנת-
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ושכולליוו רוחני במצבי אובדן -"וילכו שניהם יחדיו"
פרדי אמיתי

ישראל, תל אביב, וינט אשלים'מפעיל פרויקט משותף של משרד הרווחה וג, ה"מרכז אל, מה(י)מקום לנש

?ָהרּוחַ א תָרִאית  אּוַלי"

.ָקָרהלֹאעֹודז הִלי

ִמְתנֹוֵעעַ ִגְבעֹולָרִאיִתי

ָהרּוחַ ִסיָמן .ָעְבָרהש 

?ָהרּוחַ א תָרִאית  אּוַלי

.ָקָרהלֹאעֹודז הִלי

.ִהְתָפֵרעַ ְשָעִריֲאָבל

ָהרּוחַ ִסיָמן .ָעְבָרהש 

?ָהרּוחַ א תָרִאית  אּוַלי

.ָקָרהלֹאעֹודז הִלי

,ִמְתעֹופ פ תִשְמָלִתיֲאָבל

ָהרּוחַ ִסיָמן .ָעְבָרהש 

.ָהרּוחַ א תָרָאהלֹאִאיששּום

,ָקָרהלֹאַגםז הִליגם

,ָקָרהלֹאעֹודז הִלי

ִסיָמִניםֲהמֹוןִלייֵֹשַאךְ 

ָכאן .(נאורלאה"/הרוחאתראיתאולי)"".ָעְבָרהָהרּוחַ ש 

בשנים,זאתעםיחד.החייםוסוףחולימצביעםבהתמודדותשמקומוכמקצוע(בפרט)ובארץ(בכלל)בעולםמוכרהרוחניהליווי

"מה(י)לנשמקום"בתכניתשנרכשמהניסיון.חייםושינויימשברמצבישלרחבלמגווןלהתאמתובאשרההכרהמתחדדתהאחרונות

בהתמודדותהרוחניהליווישלערכוגםומתחדדהולך(אלהומרכזאשליםוינט'ג,הרווחהמשרדביןפעולהשיתוףשלפרישהינהתכנית)

.ושכולאבדןמצביעם

השניםרבניסיונילאור.שבהםמהייחודיבמעטלשתףואנסהמשפחותבניעםשקיימתירוחניליוויתהליכישלושהעלאספר,בהרצאתי

סוףעםהמתמודדיםמשפחתוובניהחולהשלעולמו,העולמותשניביןוהשונההדומהעלאעמוד,השומרבתלבהוספיסרוחניתכמלווה

.ושכולהאבדןמצביעםהמתמודדיםשלועולמםהחיים
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מתוך תהליך ליווי רוחני: על הנסתר והגלוי-"המילים כגשר"
יעל גולן

ישראל, תל אביב, וינט אשלים'מפעיל פרויקט משותף של משרד הרווחה וג, ה"מרכז אל, מה(י)מקום לנש

.שכולהלאםרוחניתמלווהביןהמסייעהקשרבתוךבשפהשבשימושהאמביוולנטיותעלתעמודההרצאה

לחצוץ,לצמצםבכדיבהיש-שמחד"פיפיותחרב"זוהי,זאתלצד.בפניםלמתחולללגיטימיותוקףביטוינותנת,חוויהמארגנתהשפה

שכןומסוכנתרעועה,רופפתהיא-מאידך.והגנהביטחוןלספקתפקידהזהובהקשרוהאותנטיתהשלמהבמהותההחוויהעלולכסות

.התהוםאלהאדםאתלהפילעלולה

-האחת:עיקריותמגבלותשתיבעלתהיאאךנפשועולמותאתלתקשרהאדםלרשותהעומדהעיקריהאינסטינקטיביהכליהינההשפה

שריון"כהמשמשחיץיוצרתהיא-השנייה.הדבריםשלהגמורההמהותאתלייצגמצליחהואינהבמלואההחוויהאתמעבירהאינההיא

איומיםבתהומותשנפגושהנמנעמןלא,החוויהעםמתווךובלתיישירבמגענהיהאם."מסופרת"הזולביןהקשההמציאותבין"הגנה

.בבטחהמהםעצמנולחלץנצליחאםשספקומאיימים

אובדןבמצבירוחניליוויתהליכימתוךדוגמאותבשילוב"בלשוןוכיסויגילוי":ביאליקנחמןחייםשלכתבומתוךקטעיםיישזרובהרצאה

.פתאומי

.ומוסתרחבוישלעתיםאתלתקשרפוטנציאלבעלינוספיםתקשורתערוציהפותחהמילוליהמקוםאתלהרחיבבכדיישהרוחניבליווי

העמוקהאפלכלעל-שםעמולשהות.אמצעיובלתיישירבאופןהחוויהואתעצמואתלפגושהאדםאתמזמיןהרוחניהערוץפתיחת

.הסערהעיןבתוךביטחוןשלאיולספקוהמסתורי

פסיעהבכלהנסממעשהישכמהועדתחתיוהפתוחההתהוםואפלהעמוקהכמהעד,מיליםשלהגשראותומרופףכמהעד..."

.(ביאליקנחמןחיים,"בלשוןוכיסויגילוי'מתוך)"...בשלום
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והשקטהחומר ,מרפאים עם הרוח והלב חיבורים -[ יהודה עמיחי]כך היקום יתעגל בי 
רחל אטון

ישראל, ירושלים, חברות, ליווי רוחני

.אדישותשלוסוגפסימיות,ניתוקתחושת,חיוניותוהעדרלחולשהכגורמתידועהואובדןאבלעםמתמשכתהתמודדות

ולהעירלהיכנסלרוחונותןחיבוריםהמאפשרבתוכנופנימימקום,והתחדשותנוכחותשלמרחביםליצירתהאפשרותעםנפגשבהרצאה

.וחייםכוחבנו

בכנותועכשיולכאןאותנומחברים,בהוויהנוסףלמימדקשרבנומעוררים,הראשוניותאלאותנוהמחבריםהרוחמשאביעםנפגש

.ובאומץ

שלנויוםהיוםלחייולהכניסםלתרגלםניתןאשרהרוחשלשוניםמבעיםהינםהלבושיתוףהקריאה,הטבעעםהמגע,הנשימה,היצירה

.ובטובבערות,בחמלהעצמנוועםהזולתעםולהיותלסייעלהמשיךשנוכלכךמשמעותיבאופן
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שכולותליווי רוחני בחברה הערבית עם משפחות -לפתוח חלון ולתת לכדור הברזל לצאת 
פאידה עבדאללה

ישראל, אביבתל , מרכז אלה להתמודדות נפשית עם אבדן, מרכזי סיוע

!תדמיינו חדר יפה מאוד ומרוהט בריהוט מפואר

.מכניסים בו כדור ברזל המסוגל לזוז ולפגוע בחלקי החדר ומה שנמצא בתוכו

...לחדר הזה אין חלונות ואין דלתות

!מתחיל הכדור לזוז ולקפוץ ולהרוס את הכול עם הזמן

!!עכשיו יש סיכוי שהכדור ייצא... תדמיינו אם פתחנו חלון, אבל

...ובכול פעם שפותחים עוד חלון או דלת מעלים את הסיכוי להיפטר מהכדור

,  בזמן ובמקום הכי כואב ומלא סבל, שהם חוו מוות פתאומי במשפחה, בעבודה שלי כמנהלת מרכז סיוע בכפר כנא אני פוגשת משפחות

,  כעס)אני פוגשת אותם בביתם ולומדת להכיר באוסף הרגשות שלהם . התאבדות ותאונת דרכים, עקב מוות יקיריהם כתוצאה מרצח

(.אשמה או רצון לנקום, שנאה, געגועים

.במפגש הראשון עם המשפחות אני צריכה להעניק לבני המשפחות תמיכהת שנלמד ביחד לנשום ולהכיל את כל הרגשות הקשות

כשמשתמשים  . במיוחד שרובם נמצאים בשתיקה ומתקשים לדבר, הליווי הרוחני נותן לי כלים שעוזרים במפגש הכואב עם בני המשפחות

ואוכל לבחור הטקס או האמירה , בטקסט או בתמונה מתאפשר להתחיל שיח וכדי שאוכל לעשות זאת עלי להיות קשובה ובנוכחות מלאה

.או פסוקים מהקוראן או סיפור עממי שיתאים להם

הם פחדו לשכוח את הזיכרונות אבל . שקשה להם לחזור לרגעים מהעבר עם בן המשפחה שאיננו עוד, אני מלווה משפחות נפגעי המתה

באותו  , דרך תמונות באלבום המשפחתי יכולנו ביחד לשחזר חוויות שגרמו להם להרגיש רוגע ושלווה ולבטא רגשות שפחדו שנעלמו להם

הקבוצה אפשרה לחולים לדבר ולשתף ולהיות על הבמה וזה נותן להם כוחות ואפשר להם  , קבוצת ליווי רוחני לחולי סרטןהנחיתי . עת

אם זה דרך המגע או דרך ההבנה שהם , בליווי חולים בודדים יכולתי לראות השנוי שעוברים בזמן הליוויגם . קטניםלהתקדם ולו בצעדים 

אולם דרך שיר . התנדבתי בכיוס ביוון פגשתי פליטים מסוריה שהיה להם קשה לדברכאשר . למחלתםלא רק חולים אלא הרבה מעבר 

.היה ביכולתם לשתף בחלקים שמהדהדים בתוכם ויכלו לפתוח חלון כדי להוציא את כדור הברזל החוצה
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