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 להתמודד בצורה חיובית כפי שמדריכה אותנו היהדות.
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 מטרה: התלמיד יגלה מודעות למצבי אובדן והתמודדות בחיינו. -

מהלך: במערך זה אנו נעסוק בהתמודדות עם שכול דרך דמויות מהתנ"ך, אך השכול הוא דבר  -

 ברמה הכללית )כחלק ממדינת ישראל( אך גם ברמה האישית. -שנוגע בכולנו

 

נבקש מהתלמידים לשתף את הכיתה במקרים פרטיים של אובדן )משהו שחשוב לי שכבר אין לי( 

 לו דרכי התמודדות הם נחשפו מול אובדן זה.שהם או סביבתם הקרובה חוו ולאי

 

 נרשום על הלוח את דרכי ההתמודדות שהתלמידים מציעים.

 

 שלב ב':

 דקות 15

 מטרה: התלמיד יכיר מקרים של שכול מהתנ"ך ודרכי התמודדות איתם. -

קבוצות. כל קבוצה מקבלת דף עבודה ובו מספר פסוקים  6-מהלך: מחלקים את הכיתה ל -
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  שלב ג':

 דקות 15

מטרה: התלמיד יבין כי אין דרך אחת ויחידה להתמודד עם שכול, אך חשוב תמיד לשאוף  -

 להתמודד בצורה חיובית כפי שמדריכה אותנו התורה.

דות שלה עם המקרה מהלך: כל קבוצה בתור שלה תעלה לשכנע את הכיתה שדרך ההתמוד -

 שקיבלה היא הטובה ביותר להתמודדות עם השכול. בסיום ההצגה של הקבוצות נקיים הצבעה.

 אפשרויות להצגת הסיפור: 2ישנן 

הצגה, אפשרות א': כל קבוצה תציג לכיתה בכל דרך יצירתית שתבחר את המקרה שלה. למשל: 

 סיפור, חידה, שיר או ציור.



עם נתוני המקרה  אותה היא ממלאת (2)נספח  טבלה עםדף  אפשרות ב': כל קבוצה מקבלת

 . בסוף מציגים לכיתה את כל הדפים.שקיבלה

חשוב: כאשר כל קבוצה מציגה לכיתה את המקרה שלה, עורכים הקבלה בין דרכי ההתמודדות 

 עליהם סיפרו התלמידים בתחילת השיעור לבין דרכי ההתמודדות של הדמויות מהתנ"ך.

את התלמידים: האם יש דרך אחת להתמודדות עם השכול? האם יש דרך אחת לסיום, שואלים 

 שהיא הנכונה ביותר? עורכים דיון בנושא בכיתה.

 נקודות חשובות לפיתוח והעשרת הדיון:

)ניתן לראות לכך  לא נהוג לטפח בתי קברות ולבקר בהם לעיתים תכופות. במסורת היהודית -

 מנחת אלעזר סא ועוד(. מקורות בשו"ת דעת כהן סימן ריב, שו"ת

 איסור "לא תתגודדו": היהדות לא מאמינה בפגיעה בעצמך בעקבות צער ואובדן. -

"גזירה על המת שישתכח מן הלב" )מסכת פסחים דף נ"ד עמוד ב'( חשוב כדי שנוכל להמשיך  -

)הערה: מה נכון יותר להגיד לפי היהדות או לפי התורה?( בהתמקדות בחיים. היהדות דוגלת 

 ולא בשקיעה בעבר. בעתיד

מצבתו של המת היא לא השיש, אלא תכונותיו, מעשים שעשה בחייו, אנשים שפגש והשפיע  -

 עליהם, ילדיו וצאצאיו וכו'.

בימי זיכרון לא עוסקים בחלל שהנפטרים הותירו אחריהם, אלא בערכים ובסיפורים שאנו יכולים 

 ללמוד מחייהם. 

 דוגמאות:

ים על סובלנות, הקשבה לאחר, דברים חשובים שעשה עבור מדינת ביום הזיכרון לרצח רבין לומד

 ישראל. 

 ביום פטירתה של רחל אמנו אנו לומדים ממידותיה: אמונה בגאולה, צניעות, אמונה, וותרנות.

 נשאל את התלמידים אילו דוגמאות נוספות הם מכירים. -ישנן דוגמאות רבות נוספות

 כי אין דרך אחת להתמודד עם השכול.  כםנס

 לכל אדם יש דרך המתאימה לו בהתאם למי שהוא ולסיפור שלו. 

כלומר לא לשקוע  -יחד עם זאת חשוב לזכור כי עלינו לשאוף להתמודד עם השכול בצורה חיובית

בתוך כאב האובדן והעצב, אלא לדעת להמשיך הלאה, לקום מתוך הקושי, ולהבין כי המוות הוא 

 לק מהחיים ואנחנו קמים ומוצאים את הדרך ללכת לצידו.ח

 

 

 

 

 

 

 



 1נספח 

 :1מקרה 

 ל"ז: בראשית
ְלכּו, ֶאָחיו, ִלְרעֹות ֶאת יב ל ֶאל יג.  צֹאן ֲאִביֶהם, ִבְשֶכם-ַויֵּ -ַויֹאֶמר ִיְשָראֵּ

ף, ֲהלֹוא ַאֶחיָך ֹרִעים ִבְשֶכם יֶהם; ַויֹאֶמר--יֹוסֵּ לֹו,  ְלָכה, ְוֶאְשָלֲחָך ֲאלֵּ
ִני ה ֶאת-ַויֹאֶמר לֹו, ֶלְך יד.  ִהנֵּ ְשלֹום ַהצֹאן, -ְשלֹום ַאֶחיָך ְוֶאת-ָנא ְראֵּ

ֶמק ֶחְברֹון, ַוָיבֹא ְשֶכָמה עֵּ הּו מֵּ ִני, ָדָבר; ַוִיְשָלחֵּ הּו ִאיש,  טו.  ַוֲהִשבֵּ ַוִיְמָצאֵּ
אֹמר, ַמה הּו ָהִאיש לֵּ ה ֹתֶעה ַבָשֶדה; ַוִיְשָאלֵּ ש-ְוִהנֵּ ַאַחי -ַויֹאֶמר, ֶאת טז.  ְתַבקֵּ

ש; ַהִגיָדה ם ֹרִעים-ָאֹנִכי ְמַבקֵּ יֹפה הֵּ --ַויֹאֶמר ָהִאיש, ָנְסעּו ִמֶזה יז.  ָנא ִלי, אֵּ
ם  ף ַאַחר ֶאָחיו, ַוִיְמָצאֵּ ֶלְך יֹוסֵּ ְלָכה ֹדָתְיָנה; ַויֵּ ִכי ָשַמְעִתי ֹאְמִרים, נֵּ

יֶהם, ַוִיְתַנְכלּו ֹאתֹו ַוִיְראּו ֹאתֹו יח.  ְבֹדָתן ָרֹחק; ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאלֵּ , מֵּ
ה, ַבַעל ַהֲחֹלמֹות ַהָלֶזה  ָאִחיו:-ַויֹאְמרּו, ִאיש ֶאל יט.  ַלֲהִמיתֹו --ִהנֵּ

הּו ְבַאַחד ַהֹברֹות, ְוָאַמְרנּו, ַחָיה ָרָעה  כ.  ָבא הּו, ְוַנְשִלכֵּ ְוַעָתה ְלכּו ְוַנַהְרגֵּ
הּו ִמָיָדם;  כא.  ִיְהיּו ֲחֹלֹמָתיו-; ְוִנְרֶאה, ַמהֲאָכָלְתהּו ן, ַוַיִצלֵּ ַוִיְשַמע ְראּובֵּ

ן, ַאל כב.  ַויֹאֶמר, לֹא ַנֶכנּו ָנֶפש ֶהם ְראּובֵּ ַהְשִליכּו --ָדם-ִתְשְפכּו-ַויֹאֶמר ֲאלֵּ
ְלַמַען, ַהִציל ֹאתֹו   ֹו:ב-ִתְשְלחּו-ַהבֹור ַהֶזה ֲאֶשר ַבִמְדָבר, ְוָיד ַאל-ֹאתֹו ֶאל

ף ֶאל-ַוְיִהי, ַכֲאֶשר כג.  ָאִביו-ִמָיָדם, ַלֲהִשיבֹו, ֶאל ֶאָחיו; ַוַיְפִשיטּו -ָבא יֹוסֵּ
ף ֶאת-ֶאת הּו כד.  ְכֹתֶנת ַהַפִסים ֲאֶשר ָעָליו-כָֻּתְנתֹו, ֶאת-יֹוסֵּ ַוַיְשִלכּו --ַוִיָקחֻּ

ק ין בֹו ָמִיםֹאתֹו, ַהֹבָרה; ְוַהבֹור רֵּ ְשבּו, ֶלֱאָכל כה.  , אֵּ יֶהם -ַויֵּ ינֵּ ֶלֶחם, ַוִיְשאּו עֵּ
יֶהם ֹנְשִאים, ְנכֹאת ּוְצִרי  אִלים ָבָאה ִמִגְלָעד; ּוְגַמלֵּ ה ֹאְרַחת ִיְשְמעֵּ ַוִיְראּו, ְוִהנֵּ

ֶבַצע, ִכי -המַ   ֶאָחיו:-ַויֹאֶמר ְיהּוָדה, ֶאל כו.  הֹוְלִכים, ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה--ָוֹלט
נּו ַאל כז.  ָדמֹו-ָאִחינּו, ְוִכִסינּו, ֶאת-ַנֲהֹרג ֶאת אִלים, ְוָידֵּ -ְלכּו ְוִנְמְכֶרנּו ַלִיְשְמעֵּ

נּו, הּוא; ַוִיְשְמעּו, ֶאָחיו-בֹו, ִכי-ְתִהי ַוַיַעְברּו ֲאָנִשים ִמְדָיִנים  כח.  ָאִחינּו ְבָשרֵּ
ף ִמן-לּו ֶאתֹסֲחִרים, ַוִיְמְשכּו ַוַיעֲ  אִלים, -ַהבֹור, ַוִיְמְכרּו ֶאת-יֹוסֵּ ף ַלִיְשְמעֵּ יֹוסֵּ

ף, ִמְצָרְיָמה-ְבֶעְשִרים ָכֶסף; ַוָיִביאּו ֶאת ן ֶאל כט.  יֹוסֵּ ה -ַוָיָשב ְראּובֵּ ַהבֹור, ְוִהנֵּ
ין ף ַבבֹור; ַוִיְקַרע, ֶאת-אֵּ יֶננּו,   ַויֹאַמר:ֶאָחיו, -ַוָיָשב ֶאל ל.  ְבָגָדיו-יֹוסֵּ ַהֶיֶלד אֵּ

ף; ַוִיְשֲחטּו ְשִעיר ִעִזים, ַוִיְטְבלּו -ַוִיְקחּו, ֶאת לא.  ָבא-ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ְכֹתֶנת יֹוסֵּ
ֲאִביֶהם, -ְכֹתֶנת ַהַפִסים, ַוָיִביאּו ֶאל-ַוְיַשְלחּו ֶאת לב.  ַהכֹֻּתֶנת ַבָדם-ֶאת

ַוַיִכיָרּה  לג.  לֹא-ִאם--ָנא, ַהְכֹתֶנת ִבְנָך ִהוא-ַהֶכר  נּו:ַויֹאְמרּו, זֹאת ָמָצא
ף ַוִיְקַרע ַיֲעֹקב  לד.  ַויֹאֶמר ְכֹתֶנת ְבִני, ַחָיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו; ָטֹרף ֹטַרף, יֹוסֵּ

ל ַעל מּו ָכלוַ  לה.  ְבנֹו, ָיִמים ַרִבים-ִשְמֹלָתיו, ַוָיֶשם ַשק ְבָמְתָניו; ַוִיְתַאבֵּ -ָיקֻּ
ם, ַויֹאֶמר, ִכי-ָבָניו ְוָכל ן ְלִהְתַנחֵּ ד ֶאל-ְבֹנָתיו ְלַנֲחמֹו, ַוְיָמאֵּ רֵּ ל -אֵּ ְבִני ָאבֵּ

ְבְך ֹאתֹו, ָאִביו  .ְשֹאָלה; ַויֵּ

 
 שאלות:

 כיצד פגעו האחים ביוסף?
 מה סיפרו ליעקב אביהם?

 כיצד יעקב אבינו התמודד עם האובדן?
 



 :2מקרה 

 :י' ויקרא
י א ש, ַוָיִשימּו -ַוִיְקחּו ְבנֵּ ן אֵּ ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיש ַמְחָתתֹו, ַוִיְתנּו ָבהֵּ

י  ש ָזָרהה'ָעֶליָה, ְקֹטֶרת; ַוַיְקִריבּו ִלְפנֵּ ש  ב.  ֲאֶשר לֹא ִצָּוה, ֹאָתם--, אֵּ א אֵּ צֵּ ַותֵּ
י  י ה'ִמִלְפנֵּ תּו, ִלְפנֵּ ַאֲהֹרן, הּוא -ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ג.  ה', ַותֹאַכל אֹוָתם; ַוָימֻּ

ש, ְוַעל ה'ִדֶבר -ֲאֶשר אֹמר ִבְקֹרַבי ֶאָקדֵּ י ָכל-לֵּ ד; ַוִיֹדם, ַאֲהֹרן-ְפנֵּ  .ָהָעם, ֶאָכבֵּ
 

 שאלות:
 ?מתו שני בני אהרוןכיצד 

 כיצד מנחם משה את אהרון אחיו?
 כיצד מתמודד אהרון עם האובדן?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :3מקרה 

 שמואל ב' א':
ָליו ָדִוד ֶמה ד -ָנס ָהָעם ִמן-ָנא ִלי ַויֹאֶמר ֲאֶשר-ָהָיה ַהָדָבר ַהֶגד-ַויֹאֶמר אֵּ

ה ָנַפל ִמן-ַהִמְלָחָמה ְוַגם תּו ְוַגם ָשאּול ִויהֹוָנָתן ְבנֹו -ַהְרבֵּ ָהָעם ַוָימֻּ
תּו יְך  ַהַנַער ַהַמִגיד לֹו-ד ֶאלַויֹאֶמר ָדוִ  ה.  מֵּ ת ָשאּול ִויהֹוָנָתן -ָיַדְעָת ִכיאֵּ מֵּ
ה ָשאּול ִנְשָען  ו.  ְבנֹו יִתי ְבַהר ַהִגְלֹבַע ְוִהנֵּ ַויֹאֶמר ַהַנַער ַהַמִגיד לֹו ִנְקרֹא ִנְקרֵּ
הּו-ַעל י ַהָפָרִשים ִהְדִבקֻּ ה ָהֶרֶכב ּוַבֲעלֵּ ִני ַוִיְק  ז.  ֲחִניתֹו ְוִהנֵּ ָרא ַוִיֶפן ַאֲחָריו ַוִיְראֵּ

ִני ַלי ָוֹאַמר ִהנֵּ ִקי -ַויֹאֶמר ִלי ִמי ח.  אֵּ ָליו ֲעָמלֵּ ָאָתה ויאמר )ָוֹאַמר( אֵּ
ַלי ֲעָמד ט.  ָאֹנִכי ִני ִכי ֲאָחַזִני ַהָשָבץ-ַויֹאֶמר אֵּ עֹוד ַנְפִשי -ָכל-ִכי  ָנא ָעַלי ּוֹמְתתֵּ

הּו ִכי ָיַדְעִתי ִכי  י.  ִבי ֶזר ָוֶאֱעֹמד ָעָליו ַוֲאֹמְתתֵּ י ִנְפלֹו ָוֶאַקח ַהנֵּ לֹא ִיְחֶיה ַאֲחרֵּ
ם ֶאל-רֹאשֹו ְוֶאְצָעָדה ֲאֶשר ַעל-ֲאֶשר ַעל ָנה-ְזֹרעֹו ָוֲאִביאֵּ ק  יא.  ֲאֹדִני הֵּ ַוַיֲחזֵּ

ם ְוַגם ָכל מּו ַעד יב.  ָהֲאָנִשים ֲאֶשר ִאתֹו-ָדִוד ִבְבָגָדו ַוִיְקָרעֵּ -ַוִיְסְפדּו ַוִיְבכּו ַוָיצֻּ
ל ִכי ָנְפלּו -ְוַעל ה'ַעם -ְיהֹוָנָתן ְבנֹו ְוַעל-ָשאּול ְוַעל-ַעל  ָהָעֶרב ית ִיְשָראֵּ בֵּ

 }פ{  ֶבָחֶרב.
י ִמֶזה ָאָתה ַויֹאֶמר ֶבן-ַויֹאֶמר ָדִוד ֶאל יג ִקי -ַהַנַער ַהַמִגיד לֹו אֵּ ר ֲעָמלֵּ ִאיש גֵּ

ָליו ָדִוד יד.  ָאֹנִכי ֹ   ַויֹאֶמר אֵּ יְך ל אָת ִלְשֹלאֵּ ת ֶאתא ָירֵּ  יְמִשיחַ -ַח ָיְדָך ְלַשחֵּ
ַהְנָעִרים ַויֹאֶמר ַגש ְפַגע טו.  ה' הּו -ַוִיְקָרא ָדִוד ְלַאַחד מֵּ בֹו ַוַיכֵּ

ָליו ָדִוד דמיך )ָדְמָך( ַעל טז.  ַוָיֹמת אֹמר   רֹאֶשָך-ַויֹאֶמר אֵּ ִכי ִפיָך ָעָנה ְבָך לֵּ
 }פ{ה' ִשיַח ְמ -ָאֹנִכי ֹמַתִתי ֶאת

ן ָדִוד ֶאת יז ד  יח.  ְיהֹוָנָתן ְבנֹו-ָשאּול ְוַעל-ַהִקיָנה ַהזֹאת ַעל-ַוְיֹקנֵּ ַויֹאֶמר ְלַלמֵּ
י ה ְכתּוָבה ַעל-ְבנֵּ ֶפר ַהָיָשר-ְיהּוָדה ָקֶשת ִהנֵּ ל ַעל יט.  סֵּ ָבמֹוֶתיָך -ַהְצִבי ִיְשָראֵּ

יְך ָנְפלּו ִגבֹוִרים  ָחָלל -ֶפן  ְתַבְשרּו ְבחּוֹצת ַאְשְקלֹון-ַתִגידּו ְבַגת ַאל-ַאל כ.  אֵּ
ִלים-ִתְשַמְחָנה ְבנֹות ְפִלְשִתים ֶפן י ַבִגְלֹבַע ַאל כא.  ַתֲעֹלְזָנה ְבנֹות ָהֲערֵּ ַטל -ָהרֵּ

י ְתרּוֹמת-ְוַאל יֶכם ּוְשדֵּ ן שָ   ָמָטר ֲעלֵּ ן ִגבֹוִרים ָמגֵּ אּול ְבִלי ִכי ָשם ִנְגַעל ָמגֵּ
ֶלב ִגבֹוִרים ֶקֶשת ְיהֹוָנָתן לֹא ָנשֹוג ָאחֹור  כב.  ָמִשיַח ַבָשֶמן חֵּ ִמַדם ֲחָלִלים מֵּ

יָקם ָשאּול ִויהֹוָנָתן ַהֶנֱאָהִבים ְוַהְנִעיִמם  כג.  ְוֶחֶרב ָשאּול לֹא ָתשּוב רֵּ
רּו ְבַחיֵּיֶהם ּוְבמֹוָתם לֹא ִנְפָרדּו ִמְנָשִרים ַקלּו ֲאָריֹות ָגבֵּ ל  כד.  מֵּ ְבנֹות ִיְשָראֵּ

ֲעָדִנים ַהַמֲעֶלה ֲעִדי ָזָהב ַעל -ָשאּול ְבֶכיָנה ַהַמְלִבְשֶכם ָשִני ִעם-ֶאל
יְך ָנְפלּו ִגֹבִרים ְבתֹוְך ַהִמְלָחָמה ְיהֹוָנָתן ַעל כה.  ְלבּוְשֶכן ָבמֹוֶתיָך -אֵּ

הֹוָנָתן ָנַעְמָת ִלי ְמֹאד ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך ִלי ִלי ָעֶליָך ָאִחי יְ -ַצר כו.  ָחָלל
ַאֲהַבת ָנִשים י ִמְלָחָמה כז.  מֵּ יְך ָנְפלּו ִגבֹוִרים ַויֹאְבדּו ְכלֵּ  .אֵּ

 

 שאלות:
 מי נהרגו?

 כיצד נהרגו?
  כיצד מגיב דוד כשהוא שומע אודות מותם?

 

 

 



 :4מקרה 

 שמואל ב' י"ב:
ן ַהִילֹוד... יד ֶלְך ָנָתן ֶאל טו.  ְלָך מֹות ָימּות ַגם ַהבֵּ יתֹו ַוִיֹגף -ַויֵּ ַהֶיֶלד -ֶאת ה'בֵּ

ֶשת ָאַנש-ֲאֶשר ָיְלָדה אֵּ ש ָדִוד ֶאתוַ  טז.  אּוִרָיה ְלָדִוד ַויֵּ ְבַעד  ֹלקיםאֱ הָ -ְיַבקֵּ
י יז.  ַהָנַער ַוָיָצם ָדִוד צֹום ּוָבא ְוָלן ְוָשַכב ָאְרָצה מּו ִזְקנֵּ יתֹו ָעָליו  ַוָיקֻּ בֵּ

ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִביִעי  יח.  ָבָרא ִאָתם ָלֶחם-ָהָאֶרץ ְולֹא ָאָבה ְולֹא-ַלֲהִקימֹו ִמן
י ָדִוד ְלַהִגיד לֹו ִכי ה ִבְהיֹות -ַוָיָמת ַהָיֶלד ַוִיְראּו ַעְבדֵּ ת ַהֶיֶלד ִכי ָאְמרּו ִהנֵּ מֵּ

ָליו ְולֹא ת ַהֶיֶלד ְוָעָשה ָשמַ -ַהֶיֶלד ַחי ִדַבְרנּו אֵּ ָליו מֵּ יְך נֹאַמר אֵּ נּו ְואֵּ ע ְבקֹולֵּ
ת ַהָיֶלד ַויֹאֶמר ָדִוד  יט.  ָרָעה ַוַיְרא ָדִוד ִכי ֲעָבָדיו ִמְתַלֲחִשים ַוָיֶבן ָדִוד ִכי מֵּ

ת-ֶאל ת ַהֶיֶלד ַויֹאְמרּו מֵּ ָהָאֶרץ ַוִיְרַחץ ַוָיסֶ  כ.  ֲעָבָדיו ֲהמֵּ ף ַוָיָקם ָדִוד מֵּ ְך ַוְיַחלֵּ
ית יתֹו ַוִיְשַאל ַוָיִשימּו לֹו ֶלֶחם -ַוִיְשָתחּו ַוָיבֹא ֶאל ה' -ִשְמֹלָתו ַוָיבֹא בֵּ בֵּ

ָליו ָמה כא.  ַויֹאַכל ַהָדָבר ַהֶזה ֲאֶשר ָעִשיָתה ַבֲעבּור ַהֶיֶלד -ַויֹאְמרּו ֲעָבָדיו אֵּ
ת ַהיֶ  ְבְך ְוַכֲאֶשר מֵּ ַויֹאֶמר ְבעֹוד ַהֶיֶלד  כב.  ֶלד ַקְמָת ַותֹאַכל ָלֶחםַחי ַצְמָת ַותֵּ

ַע יחנני )ְוַחַנִני(   ַחי ַצְמִתי ָוֶאְבֶכה ְוַעָתה  כג.  ְוַחי ַהָיֶלד ה'ִכי ָאַמְרִתי ִמי יֹודֵּ
ת ָלָמה ֶזה ֲאִני ָצם ַהאּוַכל ַלֲהִשיבֹו עֹוד ָליו ְוהּוא לֹא  מֵּ ְך אֵּ  ָישּוב-ֲאִני ֹהלֵּ

ָלי   .אֵּ

 

 שאלות:
 מי מת?

 כיצד מתמודד דוד עם מחלת הילד?
 כיצד מתמודד דוד עם מותו של הילד?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :5מקרה 

 שמואל ב' י"ח:
י יֹוָאב ַוַיכּו ֶאת טו י ְכלֵּ הּו-ַוָיֹסבּו ֲעָשָרה ְנָעִרים ֹנְשאֵּ  .ַאְבָשלֹום ַוְיִמתֻּ

 
 שמואל ב' י"ט:

ְבְך ְוֹכה ָאַמר ְבֶלְכתֹו ְבִני ַאְבָשלֹום ְבִני -ַוִיְרַגז ַהֶמֶלְך ַוַיַעל ַעל א ֲעִלַית ַהַשַער ַויֵּ
ן מּוִתי ֲאִני ַתְחֶתיָך ַאְבָשלֹום ְבִני ְבִני-ְבִני ַאְבָשלֹום ִמי ה  ַויַֻּגד ְליֹוָאב ב.  ִיתֵּ ִהנֵּ

ל עַ  ֶבל ְלָכל ג.  ַאְבָשלֹום-לַהֶמֶלְך ֹבֶכה ַוִיְתַאבֵּ ָעה ַביֹום ַההּוא ְלאֵּ -ַוְתִהי ַהְתשֻּ
אֹמר ֶנֱעַצב ַהֶמֶלְך ַעל-ִכי  ָהָעם ב ָהָעם  ד.  ְבנֹו-ָשַמע ָהָעם ַביֹום ַההּוא לֵּ ַוִיְתַגנֵּ

ב ָהָעם ַהִנְכָלִמים ְבנּוָסם   ַביֹום ַההּוא ָלבֹוא ָהִעיר ַכֲאֶשר ִיְתַגנֵּ
ְבִני ַאְבָשלֹום  ְזַעק ַהֶמֶלְך קֹול ָגדֹולָפָניו ַויִ -ְוַהֶמֶלְך ָלַאט ֶאת ה.  ִמְלָחָמהבַ 

 .ַאְבָשלֹום ְבִני ְבִני

 

 שאלות:
 מי מת?

 כיצד מת?
 כיצד מגיב דוד לאובדן?

 

 :6מקרה 

 במדבר כ':
י ָכל-ַוַיֲעלּו ֶאל ה'ַוַיַעש ֹמֶשה ַכֲאֶשר ִצָּוה  כז ינֵּ ָדה-ֹהר ָהָהר ְלעֵּ ט  כח.  ָהעֵּ ַוַיְפשֵּ

ש ֹאָתם ֶאת-ַאֲהֹרן ֶאת-ֹמֶשה ֶאת ֶאְלָעָזר ְבנֹו ַוָיָמת ַאֲהֹרן ָשם -ְבָגָדיו ַוַיְלבֵּ
ֶרד ֹמֶשה ְוֶאְלָעָזר ִמן ָדה ִכי ָגַוע ַאהֲ -ַוִיְראּו ָכל כט.  ָהָהר-ְברֹאש ָהָהר ַויֵּ ֹרן ָהעֵּ

ל.-ַוִיְבכּו ֶאת ית ִיְשָראֵּ  }ס{  ַאֲהֹרן ְשֹלִשים יֹום ֹכל בֵּ

 

 שאלות:
 מי מת?

 כיצד מתמודד הציבור עם האובדן?

 

 

 

 

 

 



 2נספח 

  מקור

  האדם שמת

  האדם האבל

  דרגת קרבה לנפטר

  דרך ההתמודדות
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