
"ויידום אהרון"
3שלמה-עמית בן, 2שלום-יאיר בן, 1אתי אבלין

ישראל, ירושלים, הביטחוןמשרד 3, שדרות, ספירמיכללת 2, תל אביב, הספר המרכזי משרד הרווחהבית 1

,בשריוןחטיבהומפקדלוחם,רונישלסיפורואתהמספרסרטיוקרןשיחברב.ונשיםגבריםביןהאבלבתהליךבהבדליםידוןהסימפוזיון

.ואישהמורה,לעופריהנשוי

כעתומתאפיינתמשברחוותהשלהםהזוגיות,הטרגדיהולאחר,צבאיתבפעולהלוחםכקציןשנהרגרועילבנםשכוליםהוריםהםועופרירוני

.בריחוק

קידומועלחתימה-שלובקריירההגדולביוםבנואובדןבעקבותטורדניותומחשבותלבטיםמתחתמסתירמפקדשלקשוחהחזותבעלרוני

.אלוףתתלדרגתוהעלאתובחילראשישריוןקציןלתפקיד

:אותךשמרתי,ממרחקשםאי..."

,אמרת,תפחדואל

,שלובלידה

עכשיווגםצעקתילא

.לזמןמחוץנופל,גרוסמןדוד"(...אצעקלא

.13מ"ע

הישראליתבחברהתרבותינתוןבורואההסרטבמאישלמהבןעמיתספירבמכללתהקולנועבלימודיגמרכפרויקטנוצר"שליזה"הסרט

.והאובדןהשכולנושאעםיום-יוםהמתמודדת

בגנטיקהגםואולי)התרבותיהקולקטיבימודעבלאעוברהרגיששהנושאומאמיןמרגיש,(סבתו)שלמהבןיפה,שכולהלאחותכנכדעמית

.(המשפחתית

ונשיםגבריםביןהאבלבתהליךשונישלזוטענהלחברהלהוכיחלנסותהיוהסרטעשייתבמסגרתוהפסיכולוגיהאידאולוגיוהתחקירהמחקר

.במדינתנוומיליטריזםאידאולוגיה,אובדן,שכול:בנושאיםבריאדמוקרטישיחלדיוןולהציף.הישראליתבחברה

.השכולהמפקדועלמתאבליםגבריםעל,המתאבלהאבעלמבטמנקודתבנושאשיחרבוקיוםבכנסהסרטהקרנתאתמציעיםאנו

.המשתנההישראליתובחברההצבאבתוך,משפחהבתוךצבאישכולעםהתמודדותשלהכלליתהראייהבתוךלנושארבערךבעינינויש
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Attig)הפרטמגדר הינו אחד הגורמים המשפיעים ביותר על ביטויי השכול על  1996: Filak & Abel, 2004)  . השכול בקרב הבעת

מצביע על כך שישנם הסברים   Taylor (2003)י  "מחקר שנעשה ע. למרות שכמובן יש רגשות רבים משותפים, נשים וגברים שונה

רלבנטית אמנם  בקרב    "Fight or Flight"-במחקר זה נמצא כי התגובה הקלסית למצבי לחץ הידועה כ . פיזיולוגיים רבים לכך

המחקרים  (.“tend and befriend)"נשים מגיבות למתח ולחץ דרך התחברות עם הסביבה . אך נשים מגיבות אחרת, גברים

, המוקדמים לגבי מצבי מתח היו בעיקר גבריים וחוקרים לא לקחו בחשבון את ההשפעות ההורמונאליות על נשים במצבי מתח

כאשר נשים נמצאות במצבי לחץ הן נוטות להעלות את הנושא כלפי  ,Taylorעל פי .  אשר עשויים לשנות את תוצאות המחקרים

(befriend)בטחון לנהל יחסים חברתיים עם אנשים שאיתם הם מרגישות תחושת או (  (tendאותםהסובבים 

מבקשים לקבל , הם יפתו את עצמם פחות או יותר. אבות שכולים נוטים להיות פחות מוחצנים ולפחות פחות את הרגשות שלהם

,  אמות, אלמנטים, אמורים, אנשים מערבים, אנשים, אמות, אישה, אישה: מתוך5תמונה . מתבקשים להביע את דעתם, עזרה

.אמות, אמות, אמות, אמות, אמות, אמות, אמות, אמות



ושכולכוחה של הרוח בהתמודדות עם אובדן -"יש לך כנפי רוח, עז לךכוח 
5,6אבשלום אשל, 1,4מילרנעמי , 1,3ודי ויינגרוד'ג, 1,2ןרחל פוקס אטו

מוזיקה  5, ירושלים, חברות, הנחיית קבוצות4, ירושלים, חברות, אמנית3, ירושלים, חברות, טיפול משפחתי2, ירושלים, חברות, ליווי רוחני1

ישראל, ירושלים, חברות, אנימציה6, ירושלים, חברות, רפואית ואומנות

אתולבנותכהעדשהיוכפיהחייםאבדןעםלהתמודדדרךלמצואנדרשהחייםסופיותשלהמטלטלתהקיומיתהמציאותבפניהניצבהאדם

אותו"בריאותיוצרתרוח"המודלפיעלהאובדןעםבהתמודדותהרוחשלהמרפאכוחהאתנציגזהבמושב.אחריהחייםשלהחדשהפרק

בהםהשוניםהרוחמופעיאתבמושביציגו"חברות"נשי.ואאובדןבעקבותשהוקםחברתיארגוןהינו"חברות"."חברות"בארגוןמיישמיםאנו

.והנדיבותהמשמעותמציאת,הסיפור,והמוזיקההאמנותיתהיצירה.ואובדןמוותעםלהתמודדותלסייעניתן

בריאותיוצרתרוח-חברות
אטון-פוקסרחל

בעקרונותעיוןמתוךבשדההפעילותאת,הרעיוניהחזוןאת"חברות"אתהקמתהמאחוריהעומדהאישיסיפורהאתרחלתציגבהרצאתה

.חברתישינויביצירתותאוריותהאמנות,הפסיכולוגיה,הפילוסופיהמעולםהגותעלהמושתתיםהמודל

פועלהארגון.הסיאףממחלת11.5בגילנפטרהאשררותביתהשלובהשראתהלזכרההקימהאותורווחמטרותללאארגוןהינוחברות

הקיימתלמערכתתודהוהכרתהערכהמתוךהוקמהחברות.הרוחשפתבאמצעותבריאותמרכזיולהעצמתבישראלבריאהחברהלמען

חברות.כאחדומטופליםמטפלים,ואובדןמחלהעםהמתמודדיםכלעבורחיוניתוהיאבהחסרההמגווניםבמופעיהשהרוחההבנהבצד

חולה,ימיובסוףהואאםגםבתוכובריאגרעיןישנואדםשלכלהתפיסהאתהמבטאייחודימהלךהיצירתיתהרוחשפתבאמצעותמובילה

כדיוהרוחניהפנימיעולמושלהאישיולביטוילמענהזקוקואחתאחדושכלשוויםשכולנואותנומלמדתגםהרוח.כואבמאובדןמרוסקאו

לניואולדתכקשוריםהישראליתבחברהנתפסים"ורוחניותרוח"המושגים.בפנינומציביםהחייםאשרוהאתגריםהמשבריםעםלהתמודד

ובכך"רוחני"המושגשלוההרחבההדיוקמתאפשריםהחינוךנשי.ואהרפואייםהמוזיקאים,האמנים,הרוחנייםהמלוויםבאמצעות.'אייג

,האמנותשלהאוניברסליותהשפות.ושברחוסרשלבמקומותוריפוייצירהשלמרחביםונוצריםלמזורהזקוקלכלהרוחמשאבימונגשים

.נקיוןופועלאקדמיהאיש,וערביםיהודים,וצעירזקן,וחולהבריאביןהבדלשאיןהקיומיתהתפיסהאתמנכיחותוהמיינדפולנסהמוזיקה

העוסקיםעבורחיונייםאלווכלחמלהומפתחיםהחוסןפיתוחמאפשריםהמשמעותויצירתהסיפורבאמצעותהאישייםלמקורותהחיבור

,האחרעבראלוהאבלהסובלהפרטימהעצמייציאהבהןיש,והנדיבותהאחריותלקיחת,העשיה.והרווחההבריאותבמערכותבטיפול

שלהיסודמעמודיהינםוהסביבההמטופל,המטפל-כולםאלהמתייחסתהמערכתיתוהראיההמשמעותיצירת,התמונההרחבת.החברה

היאתמונתווכלעצמובתוךומסתגרמכווץאשראובדןעםהמתמודדאדםללמדניתןאותובתהליךמהותייםעקרונותוהינםהארגוןחזון

בעדינותלהזמיןאפשראיך.וחומררוחבין,וארץשמיםביןלחבראפשרבההייחודיתהדרךאתתציגרחלבהרצאתה.והמנופץהשבורעולמו

להגביההסובלתלמטופלת,השבורלאישלהציעגםכמוהרוחמעולמותחמריםשלולימודאישיתרפלקציה,ענוהשללתהליךהמטפלאת

.תקוהחסרשהכלכשנראהגםמחדשהנפתחיםשמיםאלולהמריאהכנפייםאתלמצוא,עלאלראש
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הרוח.זהייחודיבמצבוהקשייםהאתגרים,אובדןשחוויםאנשיםידיעלארגוניוניהולעשיהשילובשלהמורכבותתוצגכןכמו

אתמקבלתהיא.מהמוותמפחדתאינההרוח.לאבדוןניתנתואינההשברמןחוששתאינהגםולכןובחומרבזמןכבולהאינה

שהםחייםהמאפשרתחברהזו,בריאהחברההיאפגיעותהמקבלתחברה.האנושיהמיןשלהאוניםחוסראתומכילההארעיות

.המילהמובןבמלואשלמהרפואההיוצרתחברהזו,מושלמיםאינםאךשלמים

,לנשימההזמנה,אישייםסיפורים,הדובריםשלאמנותיצירותבתוכוישלבאשרחווייתימושביהיהתובילרחלאותוהמושב

.והתנסותללימודמציעיםאנואשר"חברות"במפתחיםאנואותוהמודלפיעליונחהכך.ושירהמוזיקה

[רמןנעמיל'רייצ]–"שלמהאניבפניםעמוק"
ויינגרודודי'ג

והעדינההפשוטההפעולהדרךחווהאניאלהכל.וריפוילטרנספורמציהמקוםלתת,להאמרניתןהבלתיאתלבטא,פגיעותלחוות

עיבוד.וקושישברשלבזמניםייחודימקלטכמקוםוהאמנותהיצירהעולםאתמוצאתואנימצאתי.ידייבמודבריםיצירתשל

יצירתייםתהליךבאמצעותאובדןעםהמתמודדיםלאחריםמעניקהשאניהמקצועיהסיועוכןהאמנותבאמצעותהאישייםאובדניי

חוליםמלווהאני"חברות"בוכאמניתרוחניתכמלווהבעבודתי.וריפוינחמהשלואותנטיעוצמתימקוםעבורנומהווה

תלתבושישמרחביוצרוהיצירההמיינדפולנסבשפותהשימוש.חייםמאיימותקשותכרוניותמחלותעםומתמודדיםהמאושפזים

ביצירההמוחלטתההשתקעות.בחדרהנוכחהסיעודיוהצוותמשפחותיהםבני,המטופליםעלייחודיבאופןהמשפיעמימד

ביןהמחברתהזוהתנועהדרך,ודימוייםצורות,טקסטורה,צבעדרך.מהמיינדהמגיעהמלחיץהרעששלהשקטהמאפשרת

.וריפוישינוישלחדשמרחבהמאפשרעמוקתודעתילמצבנכנסתאניוהיצירההנשימהבאמצעות,והרגשהגוף

והרצאה"הניגון"בסרטוןצפיה:[כהןלאונרד]–"בוערכינורעםליופיךאותיהרקידי"
אשלאבשלום

פותחתהנגינה.הפרידהברגעיהשארבין,החוליםבביתהמאושפזיםסרטןחוליבנגינהמלווהאני"חברות"ברפואיכמוסיקאי

קולנועייוצרשלהקולבפסהרגישהשימושכמוממש.האלהבמסדרונותנדירהכ"שכהרפיהושלשקטשל,קשבשלחלונות

שאוליחיבורשלרגעיםוליצרהקשההדיןאתלהמתיק,ומכווןנעיםיותר,פנימייותרלמרחבהסצנהאתלהטותיכולתישנה

עלקצראנימציהסרטיצרתי"בצלאל"בוגראנימציהוכאמןאישיממקום.ולמלויולחולה,הזהלעולםמעברגםויהדהדוישרדו

.סוףוהאיןהסוףעליותרפנימיסיפורלספראותנושהובילהניגוןעל,אבישלימיובסוףהמיוחדתהפרידה
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:[רחל]-"לעדקניניהואליאבדאשרכל"
מילרנעמי

אותההובילמשפחהכבניואםכמטופליםאם,ואובדןמחלהעםהמתמודדיםאנשיםשלרוחניבליווינעמישלהעשירנסיונה

בהמקצועלאנשיקבוצותמנחהנעמי.התמודדותשלרוחניכמשאבוהמקורותהספרותמןבטקסטבשימושמומחיותלפיתוח

חייהםסיפורעלבהתבוננותהמתנסיםשעובריםהאישיתהחוויה.טיפוליככליהחייםבסיפוריההתבוננותאמנותאתלומדים

עםלמפגשלעיתים.היומיומיתהמקצועיתבעבודתםנפגשיםהםעימהםהמטופליםאלוקשובחומלבאופןלבואלהםמאפשרת

,ובחירותהעדפות,והזדהויותלהשלכותהאפשרות.האבלהאדםשלוהאסוציאציותהחוויותארגוןשלפונקציונליערךישטקסט

שחווההאדםאצלהתצפיתנקודתשנוימאפשרהטקסטעםהמפגשלעיתים.משותףהואהפשראחרוהחיפושטיפוליערךלהיש

לפעמיםהטקסט.לפרספקטיבהמביאהההתרחקות,נוספותמזוויותאיתםמתמודדשהואהדבריםאתלראותמסוגלהוא.אובדן

,הלומדהקוראעלהטקסטשלהדדיתהשפעהמניחההטקסטיםתוךאלוההתבוננותהלימוד.שםלוהיהשלאלמה"בשםקורא"

תעלהששובכדיהטקסטשלהפנימיתבאשנושף,מחדשאותומגלההטקסטאתמחייההאבל-הלומד.הטקסטעלהלומדושל

זוחוויה..בהווהוהסתכלויותחוויותועלוהעתיקהעמידהטקסטעלהמבוססתמתחדשתלקריאההזמנהזוהי.יכבהשלאכדי

מגלההטקסטאלהיוצאהלומד.האבלבמהלךלחולהשאבדהשליטהשלתחושהגם,המשמעותלחווייתבנוסףמעניקה

.(הלוייהודה)"מצאתיךלקראתילקראתךובצאתיקראתיךליביבכלקרבתךדרשתי".לקראתויוצאשהטקסט

.ושליטהלמספרכוחמעניקהסיפור-"לחיותכדילספר"

.הסתייםהממשייםהחייםסיפורכאשרגםנמשכיםשחייוסיפורשלכוחו


