
שכולעבודה עם קבוצת -מחדשמחשב מסלול 
ארי דה וריס-ליאורה גוב

ישראל, ירושלים, "שערי צדק"בית חולים , יום המטולוגיאשפוז 

דרכואתמחפשהאבל.בכאוסונמצאתשליטהמאבדתהאבלמשפחתהאבלעםבמפגש.מחדשחשיבהדורשתהאובדןחווית:רקע

בסרטןלמלחמהבאגודה.החלטותקבלתשלתהליךדורשיםוזהותלמשמעותהמחודשהחיפוש.חרבעולמושכלחשכי.וזהותו

שנפטרליקירםראשונהמדרגהקרוביםהםהמשתתפים.בשכולשעוסקקבוצתיטיפולתהליךהוחל,האחרונההשנהבמהלך.בירושלים

בסרטןלמלחמההאגודהבמשרדילמפגשוחצישעהבמשךבשבועייםפעםמתקיימיםהמפגשים.הסרטןממחלתהאחרונהבשנה

רבדיםוחשיפתעצמיגילויבאמצעותלפעולהוקריאהבחייםלבחירהלהיענותמהמשתתףהדורשארוךהינוהתהליך.בירושלים

.נחשפושטרםבאישיותו

:מטרות

.במשברוהעצמהצמיחההמאפשרבטוחמרחביצירת.1

.השוויםלקבוצתהתייחסותתוךאישיתעבודה.2

.מחדשמסלולשלובניהלחישובוכייליםהכוונה.3

:שיטות

.הכוחותגישתפ"עעבודה.1

.טיפולישיחיצירת.2

.משפחתית,זוגית,אישית–זהותשאלות.3

.משמעות,אמונה,תמיכה–התקווהעבודת.4

.ייחודיאישינרטיבליצירתעבודה.5

שלחברתיתרשתיצרוהקבוצהחברי.ולבדיחדהקבוצהחבריעובריםאותותהליךמשתקףהקבוצתיהטיפוליהשיחמתוך:מסקנות

זהותבנייתתוךמחודשמסלולובנויצרואףחלקם.והשכולהאובדןלצדבחייהםממשיכיםהחבריםהקבועיםלמפגשיםבנוסףעצמם

.מהתהליךגבוההרצוןשביעותמביעיםהמשתתפיםהמקצועיוהןהאישיבתחוםהןמחודשת

.אליסשאלה–"?מכאןלבחורעליידרךאיזו,בבקשה,לילומרתוכלהאם

.החתולאמר",להגיערוצהאתאליובמקוםרבותתלויזה"

.אליסאמרה"-כךכלליאכפתלא"

.החתולאמר",תלכילאןמשנהלאאז"

.הסברבתוראליסהוסיפה"אומרתזאת,כלשהולמקוםמגיעהאניעודכל"

.[קרוללואיס]".מספיקארוךזמןשתלכיבתנאי",החתולאמר",לאנשהושתגיעיספקכלאין,הו"
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"  אבל ממשיכים לחיות, אבל"תמיכה קבוצת 
לבניטלי ,אוחיוןרגינה 

ישראל, מרכז קופת חולים כלליתמחוז , הוספיס בית/בית תומךאונקולוגית לטיפול יחידה 

רופאיםהכוללמקצועירבמצוותמורכבתכלליתבריאותשירותימרכזמחוזשלביתהוספיס/פליאטיביתהאונקולוגיתהיחידה

.הצורךבעתשיקומיוצוותאדמינסטרטיביצוות,סוצאליותעובדות,אונקולוגיותאחיות,אונקולוגיים

חולים900בכמטפליםאנושנהומידיפעיליםחולים8000כמתוכם',אונקחולים25000כעלידועיםכלליתבריאותשרותימרכזבמחוז

.וחציכחודשייםהינואלהבחוליםהטיפולמתןממוצע.ביתבהוספיס700כמתוכם

mainהאוכלוסיית care giversשלנוכלקוחבהםרואיםואנומבוטללאוכלכליריגשי,פיזינטלעם,מתמודדתוהיאמאודמשמעותית

.התנחומיםבביקוראיתםהקשרהסתייםהיוםעד.החוליבתקופתבהםותומכים

הוקמהלכן.האבלבתהליכילרבותהמשפחהלצרכיההתייחסותהחשיבותאתמצייניםבקהילהפליאטיבישירותהפעלתשלבנוהל

.היחידהבמסגרתטופלושיקיריהםלאבליםתמיכהקבוצת

שלתהליךהינואבלעםשההתמודדותמציינתהספרות.זואוכלוסיהבקרבמבוטליםלאודכאוןחרדהשיעוריעלמראיםמחקרים

חולהארוכהתקופהבמשךשליווהבאדםמדוברכאשראבל,אישיהתמודדותקצבישאדםולכלנורמטיביטבעי,מחדשהסתגלות

המטפלשלהרגשיותוהעוצמותהאינטנסיביות,המחלהגילויעםבעצםמתחילההפרידהעםההתמודדות,חייםהמאיימתקשהבמחלה

.במיוחדגבוהותהינןהעיקרי

מתןתוךשלווהרפואיתהנפשיתההתדרדרותאתלמנועלנסותהייתהלאבליםהתמיכהקבוצתהקמתשלהיסודממטרותאחת

לאחרשלהםבסטטוסוהשינוייקירםליווישלארוכהתקופהלאחרהאובדןתחושתעםלהתמודדותכליםומתןרגשילביטוילגיטימציה

מקוםויהווה,לבדלאושהםמרגישיםשהםבמהלשתףהמשתתפיםאצלהעצמהתעודדתמיכהבקבוצתשהשתתפותהאמנואנו.מותו

.לחייםחדשותמטרותלהציבוכןוהאובדןהכאבלצדלחיותלהמשיךויאפשרהנפשיהלחץושחרורלביטוי

.דינמיתבגישהואינטנסיביתמועדקצרתקבוצתהייתההקבוצה

.בשבועייםפעםדקות90מפגשכלמשך,מפגשים10היו,משתתפים14מנתההקבוצה

.והמנחיםהמשתתפיםשעברוהתהליךאתנציגזובעבודה
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המנדלהחיים ואבדן במעגל 
2,3גליה ישורון, 1ישראלה אלסון

, רחובות, המרכז האקדמי פרס, ההתנהגותמדעי 3, גדרה, ס פסיכותרפיה"עו, פרטיתקליניקה 2רחובות , המוסד לביטוח לאומי, שיקום1

ישראל

נעשהבוהטיפוליהכלי.איבהואלמנותשכולותלאימהותקבוצהברחובותלאומילביטוחהמוסדבסניףנפתחה2018אפרילבחודש

אמצעיובלתיבטוחמרחביצירתהייתהומטרתה,בארץהשיקוםכותליביןמסוגהראשונהטיפוליתקבוצהזוהי.המנדלההיהשימוש

מאפשרתהמנדלהאתוצובעיםמצייריםבההדרך.פנימימרחבלתוךאישיתהתחברותשמזמינה,גרפיתיצירההיאהמנדלה.אבללעיבוד

ועיבודלמגעויצירתיתייחודיתהזדמנותנוצרת,טיפוליתבעבודהמנדלותיצירתמשלביםכאשר.פנימיתהקשבהשלמרחבלתוךכניסה

.עמוקיםנפשייםתכניםשל

נערכו.מעשורלמעלהלפנייקיריהןאתאיבדורובן,55-70בגילאיואלמנותשכולותאימהותבהן,נשיםעשרהאחתהשתתפובקבוצה

למשתתפותאפשרהקבוצתיהמודל.ומיוחדתייחודיתמשמעותבעלתמנדלהביצירתעסקמפגשכל.שעותשלושבנימפגשיםתשעה

ליתרונותמעבר.האבלעיבודלתהליכיהקשוריםבתכניםפנימיתהתבוננותכדיתוך,ושיתוףהדדיתתמיכהשלבתהליךחלקלקחת

אתלמשפחותיהןלהראותהיכולת.המשפחותבתוךנוספיםתקשורתערוציפתחועצמםהמפגשיםשתוצריהרי,קבוצתיבטיפולהידועים

.בתהליךשעלורגשייםובתכניםהציורבמשמעותביתןבנישללשיתוףהזדמנותהולידהשיצרוהמנדלות

:הקבוצתיבתהליךביטוישקיבלומרכזייםנושאים

.באבלהקשוריםבתכניםלשתף,שוויםקבוצתשלבקיומהצורך.1

.השכולבנושאואחריםהמשפחהבניעםתקשורתשלסוגיות.2

.וגבולותיהןמשאלותיהן–שכולותבמשפחותכאמהותלתפקידיהןמחוץ,בעולםמקומןבשאלתעיסוק.3

.השכולבנושאשותפותהחולקות,נשיםלקבוצתהשייכותחווית.4

עבורנפשיועיבודתקשורתשלמשמעותיתהליךיצרמנדלהשלאישייצירהמרחבלביןתומךקבוצתימרחבביןהשילוב–לסיכום

.טראומטיאבדןבעקבותהאבלתהליךשלוהחברתיותהמשפחתיות,האישיותהשלכותיועםשמתמודדת,הנשיםקבוצת
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הקבוצתיהמסע : קבוצה לאלמנות מערכת הבטחון
כהןשירה ,טלי אשכנזי, בוחבוטשגית 

ישראל, טבריה, משרד הביטחון, הנצחה ומורשת, אגף משפחות

.לזכאיוטיפוליותקבוצותמקייםהביטחוןמשרד

בנסיבותהתאלמנואשר,31-56הגילאיםביןלאלמנותהינההביטחוןמשרדשלומורשתהנצחהמשפחותאגףשלהאלמנותקבוצת

.שבועייםדומפגשים,שנתייםבמשךפעלההקבוצה.שנים2-18האלמנותותקטווח,ביטחוניות

:הקבוצהשלהמרכזיותהמטרות

.משותףגורלבעלותנשיםבקבוצתהאובדןעיבוד.1

.השוניםהחייםבתחומיבהתמודדויותוליוויתמיכה.2

.והשונותהבדידותתחושתהפחתת.3

.בחייהןוהאובדןהעמוקהכאבתחושותלצדולהתפתחלחיותלהמשיךהצורךביןלשילובלגיטימציהמתן.4

אחתכלשלוהשונותהחייםשלבירצףעלהשונותההתמודדותדרכימשתקפותבהןמראותשלבמכלולהתבוננותכמאפשרתהקבוצה.5

.מהן

בצלהורות,הזוגבןמשפחתעםהיחסים,החברהלציפיותבהתאםהאלמנהתפקיד:הנושאיםאתכללובקבוצהשעלוהמרכזיותהתמות

.שנייהוזוגיותבאבלשקיעהלצדבחייםלהמשיךהלגיטימציה,האובדן

אתהאחתמבינותהןשרקהייתההתחושה.האובדןעםההתמודדותובקשייבכאבושיתפו,מוצפותלקבוצההגיעוהנשיםבתחילה

גםעלוזאתלצד.האחרותלמולוהשוואתיתפנימיתהתבוננותואפשר,בקבוצהרצףשלתחושהיצרשבאלמנותבותקהשוני.השנייה

.בכאבלגעתומוכנותזמןמבחינתלהשקיעמוכנותכמהועד,בקבוצהלהשתתפותביחסאמביוולנטיותהמבטאיםקולות

לעתידלתוכניותשניתןהמקוםלביןהאבללעיבודשניתןהמקוםביןוהאיזוןהקבוצהמהותלגבישאלותלעלותהחלוהעבודהבשלב

.השכוללצדמיטיביםחייםובניית

.לחיותורצוןמסוגלותתחושתלביןוהאבל,הכועסהמקוםביןונעובחייהןבמורכבויותלעיסוקלהתפנותהחלוהמשתתפות

למנחותאפשרוהאלמנותהשלכתיתהזדהותשלבתהליך.שליטהלהשיגדרכןזוכיוניכר,פעולהמשיתוףנמנעההקבוצההפרידהבשלב

.הפרידהבתהליךהשליטהחוסרחוויתאתבמקצתולולחוש

תיארוהןכןכמו.מרפאהותמיכההשתייכותקבוצתוהיוותהעבורןדרךופורצתמשמעותיתהייתהשהקבוצהדווחוהאלמנות,בסיום

.החייםאתגריועםהאובדןעםבהתמודדותמשמעותיאישימסע

תקצירים
2019, בינואר17-14, אילת. עובדות תובנות והשלכות: וחוסן נפשי בחברה הישראלית ובעולם, שכול, הכנס הבינלאומי השלישי בנושא אובדן ©



תקצירים
2019, בינואר17-14, אילת. עובדות תובנות והשלכות: וחוסן נפשי בחברה הישראלית ובעולם, שכול, הכנס הבינלאומי השלישי בנושא אובדן ©

סדנא טיפולית קבוצתית להתמודדות עם אובדן בקרב אחים  -" עיבוד האובדן ויצירת תהליכי צמיחה–טבע תרפיה "

מבוגריםשכולים ויתומים 
מאיה שטיין  

ישראל, גדרה, עבודה סוציאלית ופסיכותרפיה, עצמאית

מאירועלצמיחהתורםשהואכשםאובדןעיבודבתהליךשותףהטבעכאשרים-חוףלצדבחורשהמוגןבמרחבהתרחשהזוסדנא

מתוך.מסביבהטבעבאמצעותהאישיהאובדןעיבודוהתרחשמהטבעלחומריםאישיחיבורבעזרתורגשותתכניםעלובסדנא.טראומטי

מתחדששהטבעכשםושינוילצמיחההזדמנותנוצרהוהטבעהחייםמחזוריותלהתפתחותבמקבילחייםבמעגליהאובדןהתפתחותהבנת

בטבעמשותףמייצגליצירתהמשתתפיםחברוהסדנאובסיוםהתרפויטיבתהליךמלאשותףלהיותהפךהטבע.החייםבמחזוריות

לסיוםמשתתףכלאצלשניתנההרגשיתלמשמעותשחיברטקסבטבענוצרלפרידה.הקבוצתיובתהליךהאישיבתהליךתחושותהמשקף

.ולפרידההתהליך

ביןהמתקייםושהדיאלוגטיפולבתהליכילתמוךהיכוליםמרפאיםיסודותקיימיםשבטבעההבנהעלמבוססתתרפיה-הטבעשלהגישה

לעוצמותמחבריםבטבעהצמיחהתהליכי.ונפשיתרגשית,פיסיתמבחינהאדםבנישל"רווחתם"לחיזוקלתרוםיכולהטבעוביןהאדם

.לתתיכוליםלאולוגיקהשמיליםואוניברסלייםטבעייםנרחביםוהקשרפשראישיותלחוויותלתתומאפשריםוליצירתיות

ובכךמותנואחריגםויתקייםלידתנולפניקייםהיהאשרדינמי,פתוחמרחבהואהטבעכיהיסודהנחתמתקיימת,תרפיה-הטבעבלב

לכאבלהתחברלאדםמאפשרתלטבעההתחברות.אובדןעםבהתמודדותוהאדםשלעוצמתוכשםבטבעהעוצמהביטוילידיבאה

,ושפלגאותמחזוריותשלאוניברסליותכתופעותההתחדשותויכולתהטבעמחזוריות.והצמיחההשיקוםלכוחותהחיבורלצדולקמילה

.האדםבחייגםמחזורייםשהינםותקווהייאוש,והתחדשותאובדןלחוויותמתקשרות

הטבעבאמצעותהרצףלתחושת,לכוחותיו,לרגשותיומשתתףכללחברהיתההקבוצתיבתהליךתרפיה-בטבעהשימושמטרת–לסיכום

והמילוליתמילוליתהלא,היצירתיתהעבודהשלהמשמעותהצגתבאמצעותהתקייםהרגשיהמרחב.החייםמחזוריותועיבודהממשי

.ממנווצמיחההאובדןעיבודעםהשכוליםוהאחיםהיתומיםהתמודדובוהתרפויטיהתהליךלקידוםייחודיבאופןותרם



התמודדות עם מוות בתוך סיפור אומנה, אובדן כפול
פיני ברגר

ישראל, קרית אונו, עמותת אור שלום, שרות אומנה

.שלוםאורשלהאומנהבתוכניתמתמחהבהיותישניםשלושכמעטבמשךבושטיפלתינער,'אשלסיפורואתאציג

האופןעלגםלומדאניובואובדניםשלביםהאוראתלמצואגםשניתןאותימלמד'אבוסיפור.אובדןבתוךאובדןבתוךאובדןעלסיפור

.זהאורומגדילמרחיבהטיפולבו

ואלימותמאדלקויהוריתפקודבגין9בגילדודתואצללאומנהשעבר,הטיפולבתקופת15-17בןנערעלסיפורהוא',אשלהסיפור

שמשמעותןשונותונכויותמחלותעםונולדכפגוםאובחן,אמוברחםבהיותו,כעוברעוד,קיומומשחראובדןשלבמציאותחי'א.קשה

סמוךלבמדוםנפטר'אשלאביו,התמידיהקיומיולאיוםהפיזייםלאובדניםבנוסף.שונותבסיסיותפיזיותפונקציותשלמראשאובדן

.נפטרההסבתאגם,אחריוקצרזמןובתוךמהביתלהוצאתו

שלאובדן,ומשפחהביתשלאובדן-באובדןמקורואומנהשלסיפורכל',אשלהספציפייםהאובדניםכלרשימתללאגםכי,לצייןיש

שלאובדןגםהמקריםוברובומוגדרותברורותושייכותזהותשלאובדן,רגיליםוחייםרגילהמשפחה,רגיליםהוריםעלפנטזיה

.נצחיואףהמשכי,בטוח"אםבסיס"להאפשרות

ההכרחאת.'אשלבחייווהסימבולייםהמוחשייםהאובדניםשלוההשלכותהמשמעותאתולהסבירלתאר,להדגיםאנסההטיפולבתיאור

.האובדןבתוךוהתפתחותוגדילתואתומאפשריםשאפשרו'אשלוהמקסימיםהאישייםהכוחותאת,אלואובדניםעםלהתעמתוהקושי

.והשבהאיחוי,לגילויככליומחבקמחזיק,מקבל,קשוב,סופגכמיכלהטיפולשלהמקוםאתוכן?לצלו?,לצדו?,האובדןלמרות

אובדניםשלשברגעים,טובפנימיאובייקטבתוכוהתבססלא',אשלבמקרה.הטיפולבמסגרתבפרידהשטמונהבהזדמנותגםאתמקד

,שמוכלתפרידהלחוותהאפשרות.העכשוויהאהובהאובייקטוהפנמתבריאפרידהתהליךלעבורלולסייעיכולהיה,יותרמאוחרים

להפניםמאפשרת,ולנפרדותלעצמאותכמיההגםכמו,דחייה,אכזבה,נקמה,כאב,כעסכמורגשותשללולעכללעבדשמאפשרתפרידה

.טובאובייקטהפנמתמחזקתובכך,נקמהוהיעדררציפהנוכחות,החזקהשלחוויות
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