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נפטר. שיַלדֹו  מי  נמצא  בו  מצב  הוא  כֹול  ְשׁ
כל מוות הוא מצער, אך אינו דומה פטירת אדם לעת זקנתו, שילדיו 
ימיו. ההורים  ילד בדמי  עולם, לפטירת  כדרכו של  קוברים אותו 

השכולים נושאים את הכאב באופן יום-יומי עד יומם האחרון 

• ♥ •

באמצעות   המשפחתי  החוסן  לחיזוק  קהילה  של  ויכולות  כוחות  שילוב 
מעטפת רב טיפולית למשפחות השכול האזרחי ליום שאחרי השבעה בין 

אבל לשגרת חיים  בקהילה ומוסדות חינוך.

• בין אבל לשגרת חיים  בקהילה ומוסדות חינוך •
]ע"ר[  האזרחי'  לשכול  ולב  יד  לי  'יקיר  ועמותת  קהילה  משותף  מיזם 

להפעלת מערך מוסדר לליווי משפחות שכולות.

משפטי,  משפחתי,  רובד  לכל  כוללת  ראיה  ומספק  פתרון  שנותן  מיזם 
פיננסי וקהילתי, המיזם מבוסס על מתנדבים.

אתם לא לבד

בסיפור הזה!



עמותת יקיר לי יד ולב לשכול האזרחי  הוקמה ע"י פיני רבינוביץ  בזכות  בתו 
דסי ע"ה נערה אמיצה וחכמת לב שנאבקה במחלת הסרטן, היוותה מקור כוח 

ומודל השראה לרבים. 

שכולים  שנותרו  ולאחים  להורים  סיוע  להגיש  למטרה  לה  שמה  העמותה 
וכואבים לאחר מאבק לא קל ונדרשים, כבר ביום  שאחרי, "לחזור לחיים". 
העמותה פועלת לסייע ברמה האישית והמשפחתית וכן מעניקה הדרכה וסיוע 

כלכליים. 

מיזם "היום השמיני" הינו תכנית להקמת רשת ארצית להכשרה של נציגי 
קהילות, המהווים כתובת מידית ורחבה למשפחות שכולות בישראל.

המעורבות והתמיכה של המדינה מצטמצמת לשכול  לאומי בלבד. המשפחות 
החיבוק  ללא  נותרות  אחרות   טרגיות  נסיבות  כל  או  ממחלה  אובדן  שחוו 
ואינן  ומתפרקות  מתדרדרות  חלקן  הממסדית.  התמיכה  וללא  הקהילתי 

מצליחות לקום מהריסות האובדן, ואין מציל.

כללי

רקע

←



נערים וצעירים מגיל  לידה-24  נפטרים מדי שנה בשנה כ־1300  ילדים  
בריאותי  אירוע  כל  או  )מחלות  אזרחי  שכול  רקע  על 
המשפחה  נדרשת  ה'שבעה'  לאחר  וכואבת.  המומה  משפחה  אחריו  משאיר  שנפטר  ילד  כל  אחר(. 

לנסות ולחזור למעגל החיים – העבודה, הלימודים, החברה והמשפחה.

מעגלי ההתמודדות רבים וכוללים קשיים פסיכולוגיים ותפקודיים, קשיים חברתיים וקשיים לימודיים. 
מדובר במשבר רב מערכתי וכוללני, בין המשברים הקשים ביותר שאפשר לדמיין. 

כיום משפחות אלו מתמודדות לבדן. 

בשבעה בא לידי ביטוי האבל בצורה מוחשית.
האדם  אינו  שכבר  החיים  למעגל  האבל   חוזר  השבעה  ימי  סיום  עם 

שהיה.
גם  חווה  אך האדם  לחיים,  לחזור  עז  )סמוי(  רצון  קיים  מצד אחד 

חסרון גדול שאינו מתמלא.

תכנית  "היום השמיני" מבקשת להחיות את המחויבות 
הקהילתית שלנו כלפי המשפחות השכולות בישראל, 
ישוב/קהילה,  בכל   מתנדבים  נציגיי   באמצעות 
למשפחות  אמיתי  ומשען  קשבת  אוזן  המהווים 

השכולות באשר הן.

הארוך  לטווח  לסייע  עשוי  המידי  הקהילתי  הסיוע 
למנוע בעיות שעלולות לעלות ולצוף ביום שאחרי.

רציונל



בשתיקתו לאחר מות שני בני אהרון,  שלווה 
)'וידום  האצילה 
ד'". הפסוקים  "יבכו את השריפה אשר שרף  ישראל  בית  ציוויו של משה על כך שכל  אהרן'(, מגיע 
מלמדים על ציווי קהילתי החל על כולנו, לשאת בנטל האבל של חבר הקהילה, ולראות בטרגדיה שלו 

פתח למחויבות מוסרית שלנו. 

ולחיזוק.  לתמיכה  אלא  ניחומים  להמשך  זקוקה  אינה  שהמשפחה  מלמד  הניסיון 

כוחה של הקהילה

תכנית ה"יום השמיני" כוללת כמה פעולות מרכזיות
)שלבי העבודה בסדר כרונולוגי(:

← דרכי פעולה

איתור מתנדבים
איתור והקמת צוותי מתנדבים 
מקומיים, בעלי רגישות, הכלה 

והנעה בכל קהילה המשתתפת 
בתוכנית

תיווך צורכי 
המשפחה

תיווך צורכי המשפחה למעגל 
התמיכה הקהילתי

הכשרת 
מתנדבים

הכשרת  המתנדבים
)הכשרה קהילתית, הכשרה 

להתמודדות עם אבל(

בניית מעגלי 
תמיכה 
קהילתיים

בניית מעגלי תמיכה קהילתיים 
בכל אחת מהקהילות



// להלן פירוט דרכי הפעולה:
בבסיס עבודת התוכנית, איתור וגיוס צוות מתנדבים ע"י הרשות/קהילה שיעברו הכשרה 
האבל.  תהליך  ובתחילת  ה'שבעה'  בזמן  כבר  השכולה  המשפחה  אל  המגיע  מקצועית, 
 case mangers מעין  ומהווים  המשפחה,  עם  קבוע  קשר  על  שומרים  המתנדבים 
מקור  ומהווה  בקהילה,  גופים  של  סיוע  מעגל  מייצר  הצוות  שלה.  המגוונים  לצרכים 

לאמפתיה ולהעצמה.  
הצוות פועל על פי תהליך איתור צרכים מקצועי שנבנה על ידי העמותה, ומלווה באמצעות 

מענים  שאיתם הם מגיעים למשפחה כבר בביקורם הראשון.
התוכנית תחל במיפוי קהילות ובאיתור מתנדבים לתוכנית באמצעות פרסום התוכנית, ומיון 
רכזי  מתנדבים ברשויות,  גם באמצעות  יישוביים(. הפנייה תיעשה  מיון  )ימי  המתנדבים 

רכזי קהילה אזוריים, בתי ספר וכד'.

דרישות התפקיד למתנדבי התוכנית:
ותרומה  ולפעילות,  השכול  לנושא  וחיבור  מוטיבציה  גבוהה,  בין־אישית  ויכולת  רגישות 
המשפחה,  לטובת  הקהילתיים  הכוחות  וגיוס  הנעה  יכולת  בקהילה,  שכולות  למשפחות 

זמינות ופניות להגעה למשפחות בהיקף של 5–3 שעות שבועיות.

לטובת התוכנית נבנתה הכשרה מקצועית על ידי עובדים סוציאליים/יועצים  בעלי התמחות 
רלוונטית,  סביב התכנים הבאים:

הכשרה קהילתית כוללת:
הכשרה טיפולית ע"י מטפל/ת שמתמחה באובדן ובשכול

היכרות עם שלבי התמודדויות האבל )בכלים לאמפתיה וליצירת קשר, היכרות עם כלים 
ליציאה ממשבר.

 הצגת מקרה:
שיחה עם אב/אם שכול/ה ]סיפור אישי[

היכרות עם פרקטיקת המיפוי הקהילתי, היכרות עם גופים ועמותות רלוונטיות, היכרות עם 
זכויות רלוונטיות )דיני עבודה, זכויות רפואיות, זכויות משפטיות וכו'(.

חשוב:
לבקשת המשפחה  ]בהכרח[ מטפלים מקצועיים. המתנדבים מעבירים  אינם  המתנדבים 

למשפחות מידע על מטפלים.

שלב 1 // איתור מתנדבים
שרת מתנדבים

שלב 2 // הכ



לאחר האובדן המשפחות מתמודדות עם ריבוי משימות סביב הצרכים של כל אחד ואחד מבני המשפחה. 
לאחר יצירת הקשר והאמון הראשוניים עם הצוות המתנדב בקהילה, הצוות יפעל להנגשת מידע ולתיווך 
בין המשפחה לבין הגופים השונים שלהם היא זקוקה. שיתוף המשפחה בתהליך, מעצים ומחזיר את 

תחושת השליטה של המשפחה על חייה ועל דרכה. 

למשפחה ולמתנדבים, קו חם לייעוץ שוטף למשפחה /קהילה  050-5335148

עם סיום ההכשרה צוות המתנדבים יבנה את מעגל התמיכה הקהילתי בכל יישוב וקהילה 
שבו התוכנית פועלת. מעגל התמיכה כולל כמה גופים/פונקציות, שאותה מקבל המתנדב.

וידון  הכוללת  ברמה  ריענון   למפגש  עו"ס  עם  חודשים  ל־3  אחת  ייפגש  התמיכה  מעגל 
בדרכים לשיפור התמיכה הקהילתית, במשפחות השכולות בקהילה, תוך ריכוז מאמץ של 

כלל הגופים.

שלב 4 // תיווך צורכי המשפחה 
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• לסיכום •
המוטו של דסי רבינוביץ' ז"ל היה – "יש דברים קלים ויש דברים קשים, אך אין דברים בלתי אפשריים"!

תכנית "היום השמיני" קיבלה על עצמה משימה מאתגרת ופורצת דרך – הקמת רשת רחבה של קהילות 
תמיכה למשפחות השכולות בישראל, השותפות לדרך והמאמינות ברוח התוכנית.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

 yakirliorg@gmail.com • 0505335148 נייד
www.yakirli.org • ת.ד 1208 אפרת 90435

יקיר לי
יד ולב לשכול האזרחי )ע"ר(

כל הזכויות שמורות
אין לשכפל להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי 

אלקטרוני, אופטי, או אחר,  כולל שימוש מסחרי או שלא למטרות רווח   מכל סוג כל חלק שהוא מהחומר   
שנכתב ונערך ע"י עמותת "יקיר לי יד ולב לשכול האזרחי ]ע"ר[

אלא ברשות מפורשת בכתב מועד המנהל של עמותת יקיר לי יד ולב לשכול האזרחי ]ע"ר[


