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בסוף 

ָּכל יֹום נֹוָסף

ַמְגִּדיל ֶאת ַהֶּמְרָחק ֵּביֵנינּו

ֲאָבל ֲאִני ִמְתַנֵחם:

ָהעֹוָלם ָעגֹל

ַּבּסֹוף ִנָּפֵגׁש.

גיורא פישר

אדם עומד נוכח תמונות חיות של אנשים שכבר מתו.

אדם עומד נוכח תמונות שלמות של עולמות שכבר נשברו.

אדם עומד נוכח העבר ונפשו יוצאת אליו.

הוא היה רוצה להקיץ את המתים, אבל מפני שאינו יכול לעשות זאת הוא רואה 

את עצמו חי בשליחותם.

הוא היה רוצה לאחות את כל מה שנשבר,אבל כיון שאינו יכול לעשות זאת הוא 

רואה את עצמו חי כשליח החיים, השלמים, מן העבר.

הוא רואה את עצמו חי לאורו של צו לקיים את חייהם של המתים, בתוך החיים 

שעדיין לא מתו, לשמר את השלמות של השבורים, בתוך השלמים שלא נשברו.

פרופ' אסא כשר



רקע
איך הכול התחיל?

ארוך  מאבק  לאחר  שנפטרה  ע"ה,  רבינוביץ  דסי  של  אביה  ואני  פיני,  שמי 

ועיקש במחלת הסרטן. דסי לימדה את כולנו מהו מאבק אמיץ, ובין היתר גרמה 

למהפכה ביחסים שבין רופא לחולה והשאירה אחריה טעם של צדק ותקווה 

לשינוי בתפיסת העולם של הממסד הרפואי בישראל.

נסיבות החיים הובילו אותי להכיר עשרות משפחות שילדיהן נפטרו, וכך נחשפתי 

לתופעה של משפחות רבות המתקשות לחזור לשגרת החיים ולהתנהלות היום-

יומית אגב התמודדות עם הבעיות שנוצרו עקב המצב. הקושי גדול בעיקר ביום 

שאחרי ה'שבעה', שבו המשפחה נדרשת להרכיב מחדש את הפאזל החדש 

של חייה שהתנפץ לאחר פטירת יקיריה.

לנוכח ניסיוני האישי וניסיונם של חברים אחרים ששכלו את יקיריהם הוקמה 

בשנת 2015 עמותת "יקיר לי – יד ולב לשכול".
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מטרת העמותה
וחברתית  רגשית  ותמיכה  ליווי  ודורש  מאוד  מורכב  לשגרה  החזרה  תהליך 

ולעיתים גם כלכלית. 

ולאחים  להורים  המידע  ואת  הסיוע  את  להנגיש  למטרה  לה  שמה  העמותה 

שכולים בשכול האזרחי.
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תחומי פעילות וסיוע
תחומי פעילות העמותה:

לשם מתן מענה נכון למשפחות איתרנו את הצרכים בשותפות מלאה עם גורמי 

מקצוע.

בתחומי הפעילות אפשר למצוא עזרה ברמה האישית והמשפחתית והדרכה 

וסיוע כלכליים. נוסף על כך אנו ממשיכים לקדם חקיקה שתעגן בחוק הכרה 

של המדינה במצוקת כל המשפחות השכולות שיקיריהן נפטרו על רקע אזרחי, 

ותאפשר סיוע מתאים.

העמותה מרכזת מידע על מטפלים, מרכזי סיוע ונותני שירותים מגוונים שהיא 

עומדת עימם בקשר, ותשתדל לתת למשפחות השכולות את מרב הסיוע שהם 

זקוקים לו.

מיותר לציין שכל פנייה אלינו נשמרת בדיסקרטיות מלאה.



אנו רואים את פעילותנו בארבעה 
תחומים מרכזיים:

הנדרשים בעת  לגורמי המקצוע  לגורמי מקצוע: הפניית המשפחה  1 הפניה 
הצורך.

2 תחום החקיקה: קידום חוקים חדשים ושינוי חוקים קיימים למען משפחות 
השכול האזרחי.

3 מידע למשפחות: מתן מידע למשפחות לנוכח הצרכים השונים.
4 פעילויות העצמה: ארגון פעילויות למען המשפחות.
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סיוע למשפחות
1  טיפולים:

כלל הטיפולים ניתנים בסבסוד ובתיאום מראש

א. מטפלים פרטיים )פסיכולוגים, עו"ס, מטפלים ברפואה משלימה, מטפלים 

העוסקים בטיפול נפשי באמצעות  אמנויות(

מטפלים  פסיכולוגים,  )עו"סים,  הארץ  ברחבי  "אמונה"  של  הטיפול  מרכזי  ב. 

פרה-רפואיים ומטפלים בטיפול נפשי באמצעות אמנויות(. 

כלל המטפלים הינם בעלי הסמכה מקיפה ומקצועית )העומדים בסטנדרטים 

של האגודות המקצועיות( ובעלי נסיון טיפולי 

www.emunah.org.il/אמונה-במשפחה

ג. טיפולים ברפואה משלימה: 

• בירושלים: "קרן יורי שטרן", רחוב אסא 3, טל' 077-9181428  

• בבאר שבע: "רוח דרומית", משעול לאה גולדברג 7, טל' 072-2504758  
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2 אוזן קשבת:
ליווי אישי – אוזן קשבת – עזרה רגשית ראשונית 

עו"ס או פסיכולוג יספקו מענה טלפוני לשיחות אישיות וייתנו תמיכה רגשית 

ונפשית. בעת הצורך יופנו הפונים לאחד ממרכזי הטיפול.

מענה טלפוני )מהשעה 20:00 עד  חצות( למוקד: 0505335148
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דעו את זכויותיכם
• קצבה בגין פטירה של ילד )עד גיל 18(, שקיבל קצבת נכות ונפטר: בעקבות 

שאיבדה  משפחה  כל  זכאית  מ-1.4.2016  החל  העמותה,  שיזמה  חקיקה 

ממחלה ילד עד גיל 18 לקצבה חד-פעמית מהביטוח הלאומי בסך 8,750 ₪ 

)רק לילד שקיבל קצבת נכות(. הקצבה אמורה להתקבל בלי צורך לפנות 

נכנס לחשבון הבנק.  לוודא שהסכום אכן  אל הביטוח הלאומי, אולם כדאי 

העמותה פועלת להרחיב את החוק ולהחילו גם במקרים שכבר מלאו 18 

שנה לילד שנפטר.

• שיקום מקצועי להורים לאחר פטירת ילדיהם ממחלה: הביטוח הלאומי מממן 

שיקום מקצועי להורים שאיבדו את מקום עבודתם בעקבות מחלת ילדיהם 

או שמסיבות שונות אינם יכולים לחזור למקום עבודתם לאחר פטירת הילד. 

ובתנאי  שנה,   18 להם  שמלאו  לפני  נפטרו  שילדיהם  הורים  על  חל  החוק 

שההורים עדיין לא הגיעו לגיל פרישה.חוק זה יזמה וקידמה העמותה, והוא 

גם  ולהחילו  החוק  את  להרחיב  פועלת  העמותה   .2018 בשנת  התקבל 

במקרים שכבר מלאו 18 שנה לילד שנפטר.
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• יציאה לגמלאות: בהגיעם לגיל פרישה יוכלו הורים שכולים לבחור שלא לצאת 

לגמלאות אלא להישאר בעבודה )עד ארבע שנים נוספות(, ועל המעסיקים 

ייאסר לפטרם מחמת גיל.

נפגעי  או  דרכים  תאונת  עקב  נפטרו  שיקיריהם  שכולות  למשפחות  זכויות   •

סיוע  )התאבדויות( בלבד: משרד הרווחה הקים מרכזי  חיים  ונוטלי  המתה 

לבני המשפחה בהתמודדות עם האובדן. לפניות ולקבלת פרטים: מוקד 118. 

העמותה שמה לה למטרה להרחיב את החקיקה ולהחילה על כל משפחות 

השכול האזרחי.
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סיוע משפטי
משפחות רבות נזקקות לסיוע משפטי במגוון תחומים, וצוות עורכי דין מתנדבים 

שעובדים עם העמותה יכולים לסייע בתחומים אלו:

א. טיפול בצו ירושה.

ב. חתימת עורך דין לצרכים שונים.

ג. צרכים נוספים הדורשים ייעוץ משפטי.

 



 מידע

א. מצבות:

לצערנו,  למלא.  המשפחה  שעל  הקשות  המשימות  אחת  היא  מצבה  בחירת 

לעיתים )בלי חלילה לפגוע ביצרני מצבות ישרי דרך( יש מי שמנצלים ניצול 

ציני את המצב הרגיש של המשפחות. לשם כך ביררנו מחירי מצבות ממוצעים: 

שיש חברון – כ-3,000 ₪ למצבה )כולל כיתוב(

שיש טורקי – כ-6,000 ₪ למצבה )כולל כיתוב(

* יש סוגים נוספים שעלותם גבוהה יותר. 

ב. הדרכה כלכלית: הדרכה, ליווי כלכלי וסיוע במצבים כלכליים קשים:

עמותת 'פעמונים': www.paamonim.org/he / רחלי איצקוביץ, 054-6713709  •

עמותת מקימי: www.mekimi.org.il/ ישראל ליבמן, 054-6758844  •

ג. קרן 'קובי מנדל'

 1. פעילות לאימהות שכולות.

 2. פעילויות לילדים שאיבדו בן משפחה קרוב )הורה, אח או אחות(. 

/ 02-6483758 / בפייסבוק: קרן קובי מנדל

ד. סדר פסח מרכזי של עמותת ' ידידי נאוה'  חוי: 052-6609698
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העצמה משפחתית 
או קבוצתית:

פי קריטריונים שקובעת  ועל  פי הצורך  על  לכל משפחה  מותאמת  הפעילות 

העמותה. 

• סדנאות העצמה לילדים ולמבוגרים.

• קבוצות תמיכה לאחים.

• סיוע ביציאה להפוגה ונופש בימים שלאחר השבעה.

• סיוע בהכנת סרטון הנצחה.



אתם לא לבד 
בסיפור הזה! 

 

עמותת 'יקיר לי' צברה ניסיון ומתן סיוע למשפחות, ואנו כאן לצידכם ובשבילכם.

אנא פנו אלינו לשאלות, להרהורים ולכל צורך נוסף.

אנו ממשיכים להשתדל ולקדם דברים, וממליצים להתעדכן באתר שלנו. 

פרטים ליצירת קשר:

כתובתנו: ת"ד 1208 אפרת, מיקוד 9043500.

נייד: 050-5335148, 054-6644181.

 yakirlyorg@gmail.com :דוא"ל

 www.yakirli.org :אתר העמותה

Yakir Li ,חפשו אותנו בפייסבוק: יקיר לי
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עיגולי השמחה // דסי רבינוביץ

״לכל אדם יש עיגול בלב, עיגול שמחה לפעמים העיגול קטן 
אך הוא יכול לגדול, לגדול ולגדול…

כאשר עיגול השמחה גדול, הוא שולח עיגולים קטנים למקומות 

נסתרים בגוף מקומות שלפעמים כואבים.

ככל שיש יותר עיגולים קטנים, פחות מקומות כואבים. יש אנשים 

שעיגול השמחה שלהם קטן ולנו יש תפקיד-… לעזור לו לגדול.

ודאי אתם שואלים "איך?" כל אחד מאתנו חושב על דרך. 

אפשר להביא לו סוכרייה, לתת לו פרח, לשיר לו שיר, לצייר לו ציור, 

או אפילו לומר לו "בוקר טוב, מה שלומך היום"

והכי חשוב זה לעשות זאת בכיף, בשמחה, מכל הלב. 

שתזכו לעשות הרבה עיגולי שמחה לאחרים, ובזכות שתגדילו 

עיגולי שמחה של אחרים גם העיגול שלכם יגדל.״

יד ולב לשכול (ע“ר)


