
נרטיב קולנועי והתמודדות עם שכול-"זיכרוןסרטי "
בכרךבלהה 

ישראל, ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ברוואלדש פאול "עלעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ס "ביה

שלאחריםתהליכיםבעוד,הפלאלמרבה.הישראליתבחברהרקהקייםקולנועיאנר'זהינםדוקומנטריים–אישייםזיכרוןסרטי

.נבחנהטרםזוייחודיתתופעה,בהרחבהונחקרונידונושכולעםהתמודדות

.ושכולאובדןעםהתמודדותבתהליךותפקידם"זיכרוןסרטי"עלמבטמציעהמוצגהמחקר

–ההורהשעוברהתהליךמהולבחוןניסיוןנעשה,לאומיותבנסיבותילדםאתשכלואשרהוריםשלזיכרוןסרטי20נותחובו,במחקר

qualitative-constructivist)הבנייתי–איכותניבמתודולוגיהשימושתוךנעשההסרטיםניתוח."הזיכרוןסרט"בהמספר methodology)

.תמותחשיפתשל

,מראהזומפה.חייםסיפורשלמחדשהבנייהתהליך,וסימבוליםבייצוגיםשימושתוך,ביחדהיוצרותתמותמפתמעלההממצעיםניתוח

בסיפור"משמעותמתן"או,"שבר"שלבסיפור,סיפוריתכרונולוגיהשלמחדשהבנייהמאפשרהזיכרוןסרטבההדרךאת,השארבין

כותבים"השכוליםהוריםבו(("self-heling""עצמיריפוי"שלתהליךיוצר"הזיכרוןסרט"כיצד."משמעות"תפיסתלערערבושישחיים

."חייםמאפשר"לסיפור"חייםאובדן"שלמסיפורשיהפוךכך,חייהםסיפוראת,מודעולאמודעבאופן(Re-author)"מחדש

.טיפוליתהתערבותלתהליכיהאפשריתתרומתולגבימחשבותואצרףהמחקרממצאיחלק,הזמןשיאפשרככל,אציגבהרצאתי
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ואובדןהמשמעותי בטיפול במצבי שכול ' שלישי'ה
רחל גוטרמן

ישראל, תל אביב, פסיכותרפיהס "עו, עצמאית

הסרטהמטופלשביןהטריאדיבמרחבהמתרחשת-בסינותרפיהבשימושהקליניוניסיוניהדוקטורטעבודתעלתתבססההרצאה

.הביטחוןמשרדבמסגרתבשכולותבמשפחותהטיפולרקעעלידיעלונוצרהוהמטפל

העבראתהחושףתהליךמתחיל,עליוחרבשעולמווחשיקירושלקבורהשחווההמטופל',שלישי'כהסרטבאמצעותהסינותרפיבמרחב

ותיקוןשחזור,פירוששליצירהמעין,העברמןמבניםוחושףשחופר'באנליזההבניות'אודותפרוידשללהמשגההמשול,ונקברשנהרס

והמטפלהסרט,המטופלשביןבתנועהנמצאתהסינותרפיבמרחבהעבודהליבת.שנפלהיקרללאלקדמותויחזורלאשכברמצבשל

לשינוי,לתיקוןאפשרותעולההחזרהמכפייתשחרורתוך,מחיקהאושחזוררקבעבראין.וההפנמההפרשנות,ההשלכה,ההעברהדרך

.'שלישי'הבאמצעותעמוקהמשמעותשלבתולדההשזורבתהליךהעתידעלומשליכהמשתנההעברחוויית.ולטרנספורמציה

,הזוהתהוםאתסובליםכאשר,הקיוםתחושתעלשמירהידי-עלהנפשעלהמצמיתותההתקפותאתלהדוףהניסיוןהיאאבלעלעבודה

וחיצוניתפנימיתנוכחותכשישזאתלהשיגניתן.האחרושלהאנישלמשמעותתחושתשלמחדשוכינוןהנפשיתהמעטפתמציאתידי-על

אופניםכמייצג,כאובייקט/כחלום/'שלישי'כהסרטבאמצעותהסינותרפילמרחבנכנס,החלל/המתלעיתים,האחרכך.החיהאחרשל

בתוךהאובדןמגבולותיציאהמאפשרת,לדמיוןהמציאותשביןהזוהדיאלקטיקהכאשר,המסךלגבולמעבר,אחר-עצמימצבישלרבים

לחרדההמתחברת,המשמעותחילוץבתהליךתפקיד'שלישי'הבאמצעותהסינותרפילמרחב.השכולשלוהחיצוניהפנימיהעולםגבולות

המטפל,המטופלביןובהעברהבתנועה,באינטראקציההנוצרתהחוויהמתוך.ואובדןשכולבמצבימשמעותאובדןמפניהבסיסית

.אנליטיתהבנהכלמבוססתשעליההמשמעותשלסובייקטיבית-האינטרהתבניתאת'שלישי'הבאמצעותהסינותרפיהמכוננת,והסרט
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למשפחות ולאנשי הצוות הרפואי והטיפולי, לחולים-"כחוויה משותפתהמחלה "יצירה כגשר בראיית 
תמר חזות

ישראל, ישי-רמת, קליניקה לטיפול באומנות

,הנפשמתחומימטפליםשלחוויותיהםשלמרגשתיעודמהווה((עורכת)אהרנפלדמלי(2002))"משותפתכחוויההמחלה"הספר

הראשוןבפרקמציגיםהספרמחברי.שלהםהאישיותההתמודדותדרכיואתקשהבמחלהחוליםעםהטיפוליבמפגשוהסיעודהרפואה

בעקבות,הסיקוהם.הנלוויםהאובדניםועםקשיםכרונייםחולימצביעםבהתמודדותשוניםובאופניםכ"בדשעוליםנושאיםעשרה

והמטפליםמשפחתםבני,החוליםאצלהמחלהעםההתמודדותשלשוניםובשלביםשונותבעוצמותמופיעיםאלהשנושאים,הרבניסיונם

ייאוש:ושינוילהתמודדותהמסייעיםהכוחותהעצמתשללתהליךוחולשהמקושימעברמשקפיםשמצאוהנושאים.מקצועיים-הרב

,קשרלעומתבידוד,השלמהלעומתהכחשה,סלחנותלעומתאשמה,שיתוףלעומתחשאיות,התחדשותלעומתאובדן,תקווהלעומת

באמצעותגםמתבטאיםאלהנושאים.אחריותקבלתלעומתופסיביותהקלהלעומתנטל,משמעותלעומתהיגיון-אי,אומץלעומתפחד

.יצירהתהליכי

השפעהלהםשישהפסיכולוגיםבאספקטיםמטפלותובכךקשיםאירועיםשלחווייתיושיחזורסימבוליייצוגמאפשרותוהבעהיצירה

כאשרליהנותיכולים,סופנייםבמצביםוגםביותרהמוגבליםהחוליםגם.איתהההתמודדותאופןעלוגםהמחלההתפתחותעלניכרת

הרפואייםהצוותיםועםהמשפחותעםעבודההמשלב,באומנויותלעיסוקרבמקוםישנו.ושוניםמגווניםיצירהאמצעילרשותםעומדים

שמאפשר"ומרגועשפיותשלאי"מהווההחוליםבביתחולישלבמציאותהיצירהמסגרתבתוךהשהייה.חוליםבתיבתוךוהטיפוליים

.השותפיםכלשלמשאביםוחיזוקהפנימיותלחוויותמיוחדתהתקשרות

מחלהעםהמתמודדיםומבוגריםבילדיםטיפולושלאונקולוגיותבמחלקותהעובדיםמטפליםהדרכתשלשניםרבניסיוןתייצגההרצאה

תהליכיועםהמחלהעםההתמודדותשלהשוניםבשלביםרבהבעוצמהלסייעמצליחהוהנוכחתהפעילההיצירה.יקיריהםשלאובדןועם

.ותהליכיםיצירותשלהדגמהבעזרתשיודגשכפיוהאובדןהפרידה
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הדינוזאוריםהמסע של אורי בממלכת 
ניסני-יפעת קורן

ישראל, תקווהפתח , לרפואת ילדים" שניידר"מרכז , מערך המטולוגיה אונקולוגיה

השכבות...הטבעשלביותרהפרימיטיביותמהרמותהנגזריםלאינסטינקטיםביטויונותנתבדימוייםמדברתהנפש":אמר(1978:45)יונג

,קולקטיביותויותריותרנעשותהן...לאפלהויותריותרנסוגותשהן,ככלהאינדיבידואליייחודןאתמאבדותהנפששלהעמוקות

לנומספרכאחדונפשגוףשהוא,מודעהלא.חומרייותרהואועמוקארכאייותרשהסמלככל...הגוףבחומריותוכלותאוניברסליות

."גופנייםתהליכיםעלגםאותנולתדעועשויעצמועל,סמליובאמצעות

.וחציכשנהשנמשך,בהגיעה10בת,בסרטןשחלתה,קסומהמטופלת,אוריעםבאמנותטיפולתהליךאתארזובהרצאה

העשייה.הקשההמחלהעםבהתמודדותהכרוכיםהאתגריםעםלהתמודדדרכיםלפתחיכולהילדרפואילטיפולחוברבאמנותכשטיפול

.ובתהליךבתוצרביטוילידיבאאשר,מילולילא,נוסףביטויערוץמאפשרתהאמנות

עוגןמהווההטיפוליהקשרוהכאוסשהתנפצההשגרהבתוך.ומשפתחוהילדשחווים,חריףלמשברגורםבילדיםממארתמחלהאבחון

.ותקווהייאוש,חולשהמולעוצמה,שליטהוחוסרשליטה,ומוותחייםביןהתנועהאתמאפשר.ויציבות

.סופניתמחלהעםבהתמודדותביצירההטמוןהכוחעלאותיולימדהלנפשהצוהרפתחה,עוצמתייםנפשייםחומריםבידיהפקידהאורי

למרות,אורישלדמותהגםכך.מתודעתנומלהיכחדרחוקותאךנכחדו,שנהמיליונילפנישחיו,ענקיותלטאות,דינוזאוריםיצרהאורי

.לעדבזיכרוניתשמרהפיזימותה

Jung, C.G. (1978). Psychological Reflections. Princeton:Bollingen Series.
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ספר לנוער בנושא אובדן-כאבכפורצת חומות של הכתיבה ": ?עד מתי, איתי"
ריטה טייטלר

ישראל, רעות-מכבים-מודיעין, אשת חינוך

קרובתלמידיםשלדורותחינכה.גוריון-בןמאוניברסיטתוצרפתיתאנגליתבספרותראשוןתוארבעלת,חינוךאשת-טייטלרריטה

.מודיעיןבעיר-לומדים,גמלאים,מחנכים-ל"מגארגוןשלמשותףר"כיוומכהנתהמערכתגמלאיתהיאהיום.שנהלשלושים

.לקצהמקצהחייהאתושינהשטלטלאירוע,1982בשנתהראשונהלבנוןבמלחמתל"זמזרחירוניאחיהאתשכלהריטה

גבו,בתוכהלחיותשהמשיכווהשכולהכאבשלשלטונםמתחוםולצאתהרגשייםהמטעניםאתלפוגגהצליחהלאעשוריםשלושהבמשך

.חייהשלהיבטכלעלוהשפיעוונפשייםפיזייםכוחותממנה

הכלהדחיקה,הלאהחייהאתהמשיכההיא,המשבראתלצלוחכליםובהיעדר,שכוליםאחיםשלבמצוקההכרההייתהלאשנה36לפני

כבדמטעןנשאהתוכהבתוךאך,חוץכלפיחזקההייתה,הישרדותתחושתמתוךפעלההיא.היומיומיתבעשייהוהתמקדהזוויתלקרן

.כאבשל

.שעברהומשמעותימאתגרפנימימסעבעקבות,נעוריהמימיאותהשליווההמשבראתפתרה63בגיל,לאחרונהרק

.מחדשחייהאתלבנותלהועזרהדרךאתלההאירוכוחותכלים,תובנותאינספורלהשסיפקהמסע

מתהליךכחלקבהנעזרהוהיאשעברההמסעבמהלךניצתההספרכתיבת."?מתיעד,איתי":שלההביכוריםספרלאוריוצאאלהבימים

.השכולעםשלההאישיההתמודדות

.ל"צהלחלליהזיכרוןיוםלאירועיבסמיכותהארץברחביהספרבבתיבהתנדבותמופיעהריטה,אחיהשללזכרושנכתבהספרעם

.משברמתוךוצמיחההתמודדות,שכול,אובדןכמובנושאיםהתלמידיםעםפתוחושיחלדיוןכמצעמשמשהסיפור

בכךורואההעצמהחשההיאוהיוםהשניםלאורךהכואביםרגשותיהעםמעגלסגירתלהאפשרו,הספרכתיבתגםכמושעברההמסע

.גדולאישיניצחון
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הטקסט כמקור השראה והתכוונות בעבודת המלווה הרוחני  

י ְבנֵׁי ה ַאַחת ִמְנשֵׁ ע  מלכים ב-ַהְנִביִאים צֲָּׁעקָּׁה ֶאל-א ְוִאשָּׁ 'פרק ד' ֱאִלישָּׁ
1,2קורן-רועיזיו 

מחוז צפון, מפעיל פרויקט משותף של משרד הרווחה וגוינט אשלים, ה"מרכז אל, מה(י)לנשמקום 1
ישראל  , עפולה, "העמק"מרכז רפואי , שירות פליאטיבי2

.עצמםהרוחנייםהמלוויםעבורוהןהליווימקבליעבורהן-הרוחניבליוויומשמעותימרכזימרכיבמהוויםטקסטיםשלולימודקריאה

האינטימייםלמחוזותמוצקגשרלהוות,ובכךהמיליםשנגמרותנדמהבהםבמקומותביטוילתתביכולתוטמוןהטקסטשלכוחו

.האדםשלביותרוהרגישים

"מצבר"האתלעתמעתולחדשלתחזקעליולכן.האדםשלהרוחנילעולמוהמתאיםהצוהראתלמצואהרוחניהמלווהעבורגדולאתגר

.נפגשהואעמםהמשפחותבניעםעבודתותהליכיעלהתבוננותשלנוסףרובדולהבטיח,(לעבודתולוהנדרש)עצמושלוהרוחני

שללימודבקבוצתהשתתפתי,ושכולפתאומיאובדןעםהמתמודדותלמשפחותרוחניליווי-"לנשימהמקום"בתכניתעבודתיבמסגרת

ואת(בקבוצהכמשתתפת)עסקתיבהםהטקסטואליםהמקורותאתאציגבהרצאתי.בתחוםהעוסקיםשונותמדיספלינותמקצועאנשי

.פתאומיאובדןעםהמתמודדותמשפחותבניעםקיימתיאותםהרוחניהליוויתהליכיעלהשפעתם

העבודהמשרדבשותפותתכנית–ושכולפתאומיאובדןעםהמתמודדיםמשפחהלבנירוחניליווי–"מה(י)לנשמקום"במסגרתמלווה*

.אלהומרכזאשלים–ישראלוינט'ג,החברתייםוהשרותיםוהרווחה
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