
הרצחקושי במפגש עם אמנות ומוזיקה אחרי 
2אבליןאתי , 1צינמןלרה 

משרד העבודה הרווחה והשירותים  , ס המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה"ביה2, חיפה, משפחות נרצחים ונרצחותארגון 1

ישראל, גןרמת , החברתיים

.עולמםותפישתהאדםבטבעהמשפחהבנישלאמונםאתמנפץמרצחכתוצאהמשפחהבןאובדן

בקבוצתשניםבמשךנחשפתיאליהןאחרותלמשפחותההקשבהועל1996-בבתירצחאחריהאישיתהחוויהעלתבוססההרצאה

.ונרצחותנרצחיםמשפחותבארגוןפעילותיובמהלךתמיכה

,בטבעטיולים:מרגיעבעיסוקמרצחיקירואתשאיבדהאדםבנפשהבערהאתלכבותשישוהמטפליםהחברהמצדהיאהרווחתהגישה

ובאמנותבטבעהיופיעלמגיבההמיוסרתהנפשמהמשפחותחלקאצלפרדוקסליבאופןאולם.'וכובאמנותעיסוק,למוזיקההאזנה

כמהנרצחיםאחתבבתלעתים)היקירשלאכזרירצחעםההתמודדותגם"אחרתפלנטה"שואהניצולישללביטויבדומה.הכאבבהגברת

הבטחהמלאיצעיריםחייםקיפחלנורמטיביהמקריםברובשנחשבאדםשלהזדוניהמעשהבהאחרתפלנטהמהווה(משפחהבני

.והכזיבובגדוהם,ומטעיםכשקרייםנתפסיםיופישלוהאידיאליםמשתבשיםהעולםסדרי.ותקווה

ומוזיקהאמנות,ספרות.וברצחבאלימותבהםלהתקלחששמתוךטלוויזיהבסדרות,בסרטיםמצפייההמנעותהיאאחרתתופעה

צדדיםשליותרהעמוקההבנתואתומעשיריםלאדםחיוניתהאלההתכניםעיבודכללבדרך.התרבותמשחרטרגייםבנושאיםעוסקות

יכולתלאינקלעותהמשפחותרוב,באכזריותנרצחויקירךאימיםתסריטיוצריםעצמםכשהחיםאולם.אדםבניובהתנהגותבנפששונים

בעברשהיהמהלעומתמדולדליםשלהןהתרבותייםהחייםמכךכתוצאה.השסועהנפשםאתהמערעריםותכניםעלילותולספוגלהחשף

עלולהדבר.מוזיקלייםומופעיםהצגות,בסרטיםמצפייהמוחלטכמעטבאופןנמנעות,מהביתלצאתממעטותהמשפחות.הרצחלפני

הבדידותאתולהגבירהטראומהעםבהתמודדותהבדליםנוכחהמשפחהבתוךהקשריםעלואףהחברתייםהקשריםעללהשפיע

הגיבורהכשבסופהלנכדה"כרמן"אופרההקרנת,לדוגמא.התרבותערכישלדוריתבהעברהנזקלגרוםעלולההתופעה.והסגירות

.לשואהושלישישנילדורבדומההבאיםהדורותעלרצחשללהשלכותחששקיים.אפשריתלבלתיהופכת,נרצחתהראשית
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"החיים אף אחד לא מקבל תוכניהמקונצרט : "החייםהתמודדות עם שכול ואובדנים במעגלי 
יהודית מילול  

ישראל, חיפה, לוגותרפיסטית, יועצת חינוכית, עצמאית

:ואובדניםמוותשלקודרתדי,לכאורה,תמונהמתקבלת,לאחורבמבט

;פיזיותבעיותעםילדיםהולדת;ל"לצהגיוסשמנעובריאותבעיות;המצילים,הוריםאובדן;בשואהההשמדהבמחנהואחיהורישלמותם

שלחירותאובדןעםהתמודדות;מתמדתותמיכהליווישדרשתהליךהיההפיזישאובדנם,קשהנכיםאוכלוסייתבקרב,מקצועיתעבודה

.ילדיהםעםמשמעותיקשרבבנייתהדרכהומתןהסוהרבביתאסירים

.בחיפההשריפהבעקבותהביתאובדן.לשלךאותםהופכים,לךהזקוקיםאחריםשלאובדניםעםיומימפגש

.חברתיחללוהותירולעולמםשהלכו,רביםיקיריםאובדןעםקשהוהתמודדותקשותפיזיותמגבלותהיוצריםהגילאובדני,כיום

?קרבןולאחיישלקברניטלהיותליעזרמה

אתלתודעתיהביאהספר.והמקצועיתהאישיתברמהליסייעו,פראנקלויקטורשלותורתו"משמעותמחפשהאדם"הספרעםהמפגש

והיצירתיותעמדהנקיטת,עשייה,משמעותלמציאתהדרכים,הלוגותראפיהעקרונותפיעלחייכלפעלתי,לדעתשמבלי,העובדה

הייחודיותאתולטפחחייועלאחריותלקחת,נקלעאליומצבלכלהתייחסותואתלבחורהיחידשלהיכולת.החייםבחווייתהמתבטאת

למימדלהתחבריכולאך,אשםורגשותצדקאי,כאב,מוותהכולל,הטראגיהמשולשעםמתמודד,בחייושלבבכלשהאדם,להבין.שלו

.מוצלחתלהתמודדותהחיוני,הנפשיהחוסןאלהדרךנמצאתבו,הנואיטי,השלישי

,בפנישניצבו,החייםומצביהאובדניםעםלהתמודדחיימעגליבכלליוסייעואותיהובילוהלוגותראפייםוהכליםשהעקרונות,ליהסתבר

:האמוראתוחיזקו

לשנותשניתןמהאתלשנות"

לשנותניתןשלאמהאתלקבל"

".שניהםביןלהבחיןלדעת

שנוצר,"הקיומיהריק"מלהתרחקומסייעת,האדםשלהאישיתהמשמעותאחרימשותףבחיפוש,אנשיםעםעובדתאניהשניםעשרות

.אובדניםבעקבות
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שביניהםהתחלה ומה , על סיום-המתנה שקיבלתי מאבא
חני סידיס

ישראל, חיפה, תחומי-ביןמכון לטיפול פסיכולוגי והתפתחותי -קדם 

איזוותוהההמוותשלהמוחלטתהסופיותמולאלניצבתאני,חיישלהגדולהשברבתוך.בפתאומיותאבינפטרחודשיםכשלושהלפני

זהבמקוםלסיפוראחרסוףולכתובבינינוסגוריםהלאהענייניםאתלפתור,בחייםבעודושלנוהקשראתלתקןולאביליהייתהזכות

.העבראירועימפאתלהיותהיהשעלול

למרות.הילדיםומאתנומעצמובריחוקחיוהוא,ביותרמועטההייתהאבישלנוכחותו,לחייהראשונותהשניםעשריםולאורך,בילדותי

שהפךמה–רגלכףקטועונותר3בגילדרכיםתאונתעבראבי.השנייהאתהאחדהכרנובאמתולאשטחיקשרבינינוהיה,יחדשחיינו

רבותשניםואבודיםשבוריםנותרנווכולנו,ביותרקשהגירושיןתהליךעברוהוריי20בתבהיותי.לרגשותיוומנוכרסגורלאדםאותו

.להתקרבוכליםכחותלנונותרולאכיוניכר,אובדנובתוךשקעמאתנואחדכל,עזבכשהוא.כ"אח

,ולבשללציירלמד,חדשהאהבהמצאהוא.מבוגרבגילמחדשונולדפנימילמסעיצאשליאבא,"טבעייםעל"היוםלישנראיםבמאמצים

לסמוךלמדתי.וויתרלאהואאך,ולהכירואליולהיפתחזמןלילקח.ליבועלשפתחורוחניותבסדנאותוהשתתףבעבודהסיפוקחווה

ברוחבונתינהתנאיללאאהבהליהעניקהוא.מתמידואישיקרובהיהעמוהקשרמותולפני.עבוריויקרחשובהכילאדםהיהוהואעליו

.לצידיעמדותמידמאודביהתגאה,לב

אםבין,לשינויתקווהלתתאנסה.לכךהסיכויאתיגדעשהמוותלפני,לנוהקרוביםעםהקשראתלתקןהאפשרויותעלאדבר,בהרצאתי

אניכךועל,ביותריקרהמתנההיאגדולהאהבהמתוךלהיפרדהזכות,שבאובדןהכאבלמרות.לאואםובין,לכךושותפיםרוציםיקירינו

.תודהאסירת
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לי בחייםהתערב כשהמוות 
שרונה אפרת

ישראל, זכרון יעקב, אמנית

.אמאכלשלהגדולהפחד.בחייהתרחשמכלהנורא,ואמניתאמאאפרתשרונהשמי

.תופת.נפערתהאדמהאחתבבת.מכונןרגעזהו.מוותמולחיים.פתאומיבאופןמתהאהובבני.עולמיטולטלמשנהיותרקצתלפני

.מחדשלידהשלטרנספורמציה.אחריוהחייםלפנישלהחיים

חוויתאתלתעלבחרתיהטרגדיהבעקבות.בחייםבוחרתאני.האהבהגםוכךאינסופיהואהעצב.הכלהיאשהאהבהההבנהבינולדה

ולהשאירלתעדלבטאהדחף.כעוגןביצירהמשתמשתאני.עוברתשאנימהאתלעולםלזעוקעזדחףביהתעורר,יצירהלכדיהשכול

.שלמהשנהובמשךהשבעהבזמןלהלוויהבסמוךאנשיםעםומפגשיםמצביםצילמתי.עדות

ותחושותרגשותהמעביריםאמתבזמןטקסטים,חשוףאישיכבלוגעבורישימשהפייסבוקהחברתיתברשתככליבכתיבההשימוש

גיליתי,ומפעימיםמרגשיםכואביםברגעיםופתוחישירבאופןבתחושותלהציףליחשובהיה,והרחםמהלבישרסינוןללאעמוקות

לקשורלייצאכןכמוהוירטואליותאףעלללבונוגעותאישיותוהודעותתגובותשלהדהודקיבלתיותומכתמחבקתעוטפתקהילה

.שאספתימצולמיםודימוייםחומריםבאמצעותהנפששלמחדשוחיבורפירוקמאפשר'הקולאזיצירתתהליך.למסךמעברקשרים

'מאיןיש'תוצר.ויזואליבאופןרגשותשלרחבמנעדבתוכומכיל'הקולאז

תקופתבזמןבוואקוםלהישארמבלילרפא,לעבד,לשחררומאפשרתתודעהעוקפת,משמעותיתהיא:החייםאתלימצילההיצירה

מערכתלימאפשרתהזהבאופןלהתמודדשלישהבחירהמרגישהאני.והחייםהמוותמושגאתלפרוםסקרנותבייש.ואחריהההתאבלות

.שברשלבזמןוהנשמההגוףהנפששלעמוקהוחקירהפתוחהיחסים

http://sharonaart.wixsite.com/website-8:לפרויקטקישור,שליבמסעולשתףלתרוםאשמח
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שכול וחוק שימור האנרגיה של איינשטיין  , אבל
ארסבן-בונביטקרן 

ישראל, אביבתל , אבדןמרכז אלה להתמודדות נפשית עם 

האנרגיהכמותואילו,במיקומהאוהאנרגיהצורתבשינוירקמתבטאכלשהיסגורהבמערכתהאנרגיהששינויקובעהאנרגיהשימורחוק

להתרתשואףהאבלהאדם,פרוידלפי.שוניםתיאורטיקניםאצלדומותאמירותלראותנוכל,האבללתהליךבהמשלה.תמידקבועה

עיקרוההתבגרותתהליךבולבילפי.חדשהשקעהלמקורליבידינליתאנרגיהולפינוישבמוותבסופיותלהכרה,האבלמושאעםהחיבור

ישואבדןמוותעםהתמודדותשלבמצבכאשר,הממשיותלדמויותופחות,המופנמיםלייצוגים,נפשיתתוךברמהלהתקרבבצורך

,קלאסשל"המתמשכיםהקשרים"תיאורית.שלולייצוגלהתקרבהצורךלביןעצמולאדםלהתקרבהצורךביןמפגשרבותפעמים

הפנימיהייצוגעםיחסיםבנייתשלבמתכונת,הצדדיםאחדבהיעדרגם,הדדיתתלותיחסישלחשיבותםאתמדגישהוניקמאןסילברמן

אתלאדםשייתןמהעבראלמרצםלהפנותהמבקשיםבאבלהמצוייםהכוחותעלמלמדותואחרותאלותפיסות.מתמשךכתהליךשלו

.זהותונשענתעליהןמוכרותתחושותאותן

משהכירשונהמוקדעבראל,רפלקטיבימעןחסרתאנרגיהאותהאתממירהאבלבהםהמיוחדיםהתנאיםאתלבחוןאבקשבהרצאתי

,השפתיהמצעמתוךאלאלהתפתחיכולהלאאנושיתנפשכיגורסתאשר,ההתייחסותיתהפסיכואנליזהשלעיניהמתוךוזאתלכןקודם

,היצירהריקודבאמצעאובדהאחרכשהסובייקט,שכךומכיוון,עצמהאתמצמיחההיאבתוכהההתייחסותי,האינטרסובייקטיבי

,בספרותרלוונטיםהיגדיםבסיסעל,תובנהכאןמוצעת,לכךמעבר.ייצוגיאוממשי,חלופימוקדאחרתתורהליבידינליתהאנרגיה

מאלץהאנרגיהשימורחוק,זמניתבושהייתהכפיולהישארלהשתנות,אבלותבתהליךהנפששלהפרדוקסליתהחתירהאףעלשלפיה

.מתפנההייתהלאהאנרגיהתפוסתאילונוצרתהייתהלאשכמוה,לגמריחדשההוויהיצירתמזמןובכךמיקוםאוצורהמעבר
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"אהבה של אחים מלאכים"-ספר ילדים בנושא אובדן
דרורי-נטלי אלקובי

ישראל, עמי-מי, עצמאית

.ל"זיעלההגדולהלאחותואמיתיבניביןולחברלספרשליפנימיצורךמתוךלעולםבא"מלאכיםאחיםשלאהבה"

ועםלידתהעם.גופהמערכותכלעלוהשפיעהקשהמוחיתלפגיעהלהשגרמהידועהולאנדירהמתסמונתסובלתכשהיאנולדהיעלה

ומעירהמאירה,בבתישהתברכתיעלהודיהותחושתבעוצמותמלאיםחיים-חדשיםחייםגםנולדו,האינסופייםהקשייםועם,המחלה

.עולמיאת

מתרגשתאני,אחרישנים6,היוםוגםאחותושלהחזקהבנוכחותהשמוקףעולםתוךאליעלהשלפטירתהלאחרחודשייםנולדאמיתי

(:בוממשיצורךאיןולבני,העולםשלשהואמסתבר?שכתבתיוהספר.ביניהםתלויהבלתיהקשראתלראותנשמתיעמקיעד

,מולועינייםלעצוםמעדיפיםשרובנוהמקוםאתילדיהםבפנילהציגשבחרואמיציםאנשיםמאות.עותקים900מלמעלהנמכרוהיוםעד
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