בס"ד

"ואנחנו קמנו ונתעודד"
מערך שיעור לתלמידים אודות דרכי התמודדות עם שכול
קהל היעד :כיתות ז'-י"ב
מטרות הפעילות:
 .1התלמיד יגלה מודעות למצבי אובדן והתמודדות בחיינו
 .2התלמיד ילמד על מקרים של אובדן מהתנ"ך ודרכי התמודדות מגוונות עם האובדן.
 .3התלמיד יבין כי אין דרך אחת ויחידה להתמודד עם שכול ,אך חשוב תמיד לשאוף
להתמודד בצורה חיובית כפי שמדריכה אותנו היהדות.
מהלך הפעילות:
שלב א':
 10דקות
 מטרה :התלמיד יגלה מודעות למצבי אובדן והתמודדות בחיינו. מהלך :במערך זה אנו נעסוק בהתמודדות עם שכול דרך דמויות מהתנ"ך ,אך השכול הוא דברשנוגע בכולנו -ברמה הכללית (כחלק ממדינת ישראל) אך גם ברמה האישית.
נבקש מהתלמידים לשתף את הכיתה במקרים פרטיים של אובדן (משהו שחשוב לי שכבר אין לי)
שהם או סביבתם הקרובה חוו ולאילו דרכי התמודדות הם נחשפו מול אובדן זה.
נרשום על הלוח את דרכי ההתמודדות שהתלמידים מציעים.
שלב ב':
 15דקות
 מטרה :התלמיד יכיר מקרים של שכול מהתנ"ך ודרכי התמודדות איתם. מהלך :מחלקים את הכיתה ל 6-קבוצות .כל קבוצה מקבלת דף עבודה ובו מספר פסוקיםמהתנ"ך .על הקבוצה לקרוא את הפסוקים ולענות על שאלות מנחות( .נספח )1
שלב ג':
 15דקות
 מטרה :התלמיד יבין כי אין דרך אחת ויחידה להתמודד עם שכול ,אך חשוב תמיד לשאוףלהתמודד בצורה חיובית כפי שמדריכה אותנו התורה.
 מהלך :כל קבוצה בתור שלה תעלה לשכנע את הכיתה שדרך ההתמודדות שלה עם המקרהשקיבלה היא הטובה ביותר להתמודדות עם השכול .בסיום ההצגה של הקבוצות נקיים הצבעה.
ישנן  2אפשרויות להצגת הסיפור:
אפשרות א' :כל קבוצה תציג לכיתה בכל דרך יצירתית שתבחר את המקרה שלה .למשל :הצגה,
סיפור ,חידה ,שיר או ציור.

אפשרות ב' :כל קבוצה מקבלת דף עם טבלה (נספח  )2אותה היא ממלאת עם נתוני המקרה
שקיבלה .בסוף מציגים לכיתה את כל הדפים.
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.
לסיום ,שואלים את התלמידים :האם יש דרך אחת להתמודדות עם השכול? האם יש דרך אחת
שהיא הנכונה ביותר? עורכים דיון בנושא בכיתה.
נקודות חשובות לפיתוח והעשרת הדיון:
 במסורת היהודית לא נהוג לטפח בתי קברות ולבקר בהם לעיתים תכופות( .ניתן לראות לכךמקורות בשו"ת דעת כהן סימן ריב ,שו"ת מנחת אלעזר סא ועוד).
 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 להמשיךבחיים .היהדות דוגלת (הערה :מה נכון יותר להגיד לפי היהדות או לפי התורה?) בהתמקדות
בעתיד ולא בשקיעה בעבר.
 מצבתו של המת היא לא השיש ,אלא תכונותיו ,מעשים שעשה בחייו ,אנשים שפגש והשפיעעליהם ,ילדיו וצאצאיו וכו'.
בימי זיכרון לא עוסקים בחלל שהנפטרים הותירו אחריהם ,אלא בערכים ובסיפורים שאנו יכולים
ללמוד מחייהם.
דוגמאות:
ביום הזיכרון לרצח רבין לומדים על סובלנות ,הקשבה לאחר ,דברים חשובים שעשה עבור מדינת
ישראל.
ביום פטירתה של רחל אמנו אנו לומדים ממידותיה :אמונה בגאולה ,צניעות ,אמונה ,וותרנות.
ישנן דוגמאות רבות נוספות -נשאל את התלמידים אילו דוגמאות נוספות הם מכירים.
נסכם כי אין דרך אחת להתמודד עם השכול.
לכל אדם יש דרך המתאימה לו בהתאם למי שהוא ולסיפור שלו.
יחד עם זאת חשוב לזכור כי עלינו לשאוף להתמודד עם השכול בצורה חיובית -כלומר לא לשקוע
בתוך כאב האובדן והעצב ,אלא לדעת להמשיך הלאה ,לקום מתוך הקושי ,ולהבין כי המוות הוא
חלק מהחיים ואנחנו קמים ומוצאים את הדרך ללכת לצידו.

נספח 1
מקרה :1
בראשית ל"ז:
יב וַ ֵּי ְלכּוֶ ,אחָ יוִ ,ל ְרעֹות ֶאת-צ ֹאן אֲ בִ יהֶ ם ,בִ ְשכֶם .יג ַוי ֹאמֶ ר י ְִש ָר ֵּאל ֶאל-
יֹוסֵּ ף ,הֲ לֹוא ַאחֶ יָך רֹעִ ים בִ ְשכֶםְ --לכָה ,וְ ֶא ְשלָ חֲ ָך אֲ לֵּיהֶ ם; ַוי ֹאמֶ ר לֹו,
ִה ֵּנ ִני .יד ַוי ֹאמֶ ר לֹו ,לֶ ְך-נָא ְר ֵּאה ֶאתְ -שלֹום ַאחֶ יָך וְ ֶאתְ -שלֹום הַ צ ֹאן,
ַוהֲ ִשבֵּ ִני ,דָ בָ ר; ַויִ ְש ָלחֵּ הּו מֵּ עֵּ מֶ ק חֶ בְ רֹון ,וַ יָב ֹא ְשכֶמָ ה .טו ַויִ ְמצָ ֵּאהּו ִאיש,
וְ ִהנֵּה תֹעֶ ה בַ שָ דֶ ה; וַ ִי ְש ָא ֵּלהּו ָה ִאיש ֵּלאמֹרַ ,מהְ -תבַ ֵּקש .טז ַוי ֹאמֶ רֶ ,אתַ -א ַחי
ָאנֹכִ י ְמבַ ֵּקש; הַ גִ ידָ ה-נָא לִ יֵּ ,איפֹה הֵּ ם רֹעִ ים .יז ַוי ֹאמֶ ר ָה ִאיש ,נ ְָסעּו ִמ ֶזה--
כִ י שָ מַ עְ ִתי א ְֹמ ִרים ,נֵּלְ ָכה ד ָֹת ְינָה; ַו ֵּי ֶלְך יֹוסֵּ ף ַאחַ ר ֶא ָחיוַ ,ויִ ְמצָ ֵּאם
בְ ד ָֹתן .יח ַו ִי ְראּו אֹתֹו ,מֵּ ָרחֹק; ּובְ טֶ ֶרם י ְִק ַרב אֲ לֵּ יהֶ םַ ,ויִ ְתנַכְ לּו אֹתֹו
ֹאמרּוִ ,איש ֶאלָ -א ִחיוִ :הנֵּה ,בַ עַ ל הַ חֲ ֹלמֹות הַ ָל ֶזה--
ַלהֲ ִמיתֹו .יט ַוי ְ
בָ א .כ וְ עַ ָתה ְלכּו וְ נַהַ ְרגֵּהּו ,וְ נ ְַש ִל ֵּכהּו בְ ַאחַ ד הַ בֹרֹות ,וְ ָאמַ ְרנּו ,חַ יָה ָרעָ ה
אֲ ָכל ְָתהּו; וְ ִנ ְר ֶאה ,מַ הִ -י ְהיּו חֲ ֹלמ ָֹתיו .כא ַויִ ְשמַ ע ְראּובֵּ ן ,וַ י ִַצ ֵּלהּו ִמיָדָ ם;
ַוי ֹאמֶ ר ,ל ֹא ַנ ֶכנּו ָנ ֶפש .כב ַוי ֹאמֶ ר אֲ ֵּלהֶ ם ְראּובֵּ ןַ ,אלִ -ת ְשפְ כּו-דָ םַ --ה ְשלִיכּו
אֹתֹו ֶאל-הַ בֹור הַ ֶזה אֲ שֶ ר בַ ִמ ְדבָ ר ,וְ יָד ַאלִ -ת ְש ְלחּו-בֹו :לְמַ עַ ן ,הַ צִ יל אֹתֹו
ִמיָדָ םַ ,להֲ ִשיבֹוֶ ,אלָ -אבִ יו .כג ַו ְי ִהי ,כַ אֲ שֶ ר-בָ א יֹוסֵּ ף ֶאלֶ -אחָ יו; וַ יַפְ ִשיטּו
תנֶת הַ ַפ ִסים אֲ ֶשר עָ לָיו .כד ַוי ִָקחֻּ הּו--וַ י ְַש ִלכּו
ֶאת-יֹוסֵּ ף ֶאת-כ ָֻּת ְנתֹוֶ ,את-כְ ֹ
אֹתֹו ,הַ ב ָֹרה; וְ הַ בֹור ֵּרקֵּ ,אין בֹו מָ ִים .כה ַוי ְֵּשבּו ,לֶ אֱ כָלֶ -לחֶ ם ,וַ ִי ְשאּו עֵּ ינֵּיהֶ ם
ַו ִי ְראּו ,וְ ִהנֵּה א ְֹרחַ ת יִ ְש ְמעֵּ אלִ ים בָ ָאה ִמגִ ְלעָ ד; ּוגְ מַ לֵּ יהֶ ם נ ְֹש ִאים ,נְ כ ֹאת ּוצְ ִרי
הֹוריד ִמצְ ָריְ מָ ה .כו ַוי ֹאמֶ ר ְיהּודָ הֶ ,אלֶ -אחָ יוַ :מה-בֶ צַ ע ,כִ י
וָֹלט--הֹו ְלכִ יםְ ,ל ִ
נַהֲ רֹג ֶאתָ -א ִחינּו ,וְ כִ ִסינּוֶ ,את-דָ מֹו .כז ְלכּו וְ נ ְִמכְ ֶרנּו לַ י ְִש ְמעֵּ אלִ ים ,וְ יָדֵּ נּו ַאל-
ְת ִהי-בֹו ,כִ יָ -א ִחינּו בְ ָש ֵּרנּו ,הּוא; וַ י ְִש ְמעּוֶ ,אחָ יו .כח ַויַעַ בְ רּו אֲ נ ִָשים ִמ ְדיָנִ ים
סֹחֲ ִרים ,וַ י ְִמ ְשכּו ַו ַי ֲעלּו ֶאת-יֹוסֵּ ף ִמן-הַ בֹור ,וַ י ְִמכְ רּו ֶאת-יֹוסֵּ ף ַל ִי ְש ְמעֵּ אלִים,
בְ עֶ ְש ִרים כָסֶ ף; וַ יָבִ יאּו ֶאת-יֹוסֵּ ףִ ,מצְ ָריְמָ ה .כט וַ יָשָ ב ְראּובֵּ ן ֶאלַ -הבֹור ,וְ ִהנֵּה
ֵּאין-יֹוסֵּ ף בַ בֹור; וַ י ְִק ַרעֶ ,את-בְ גָדָ יו .ל ַויָשָ ב ֶאלֶ -א ָחיו ,וַ י ֹאמַ ר :הַ ֶי ֶלד ֵּאינֶנּו,
יֹוסף; וַ י ְִשחֲ טּו ְשעִ יר עִ זִ ים ,וַ י ְִטבְ לּו
תנֶת ֵּ
ַואֲ נִי ָאנָה אֲ נִ י-בָ א .לא וַ י ְִקחּוֶ ,את-כְ ֹ
תנֶת הַ פַ ִסים ,וַ יָבִ יאּו ֶאל-אֲ בִ יהֶ ם,
תנֶת בַ דָ ם .לב ַויְשַ ְלחּו ֶאת-כְ ֹ
ֶאת-הַ ֻּכ ֹ
ירּה
תנֶת בִ ְנָך ִהואִ --אם-ל ֹא .לג ַויַכִ ָ
ֹאמרּו ,ז ֹאת מָ צָ אנּו :הַ ֶכר-נָא ,הַ כְ ֹ
ַוי ְ
תנֶת בְ נִ י ,חַ יָה ָרעָ ה אֲ ָכל ְָתהּו; טָ רֹף ט ַֹרף ,יֹוסֵּ ף .לד ַויִ ְק ַרע ַי ֲעקֹב
ַוי ֹאמֶ ר כְ ֹ
ֹלתיוַ ,וי ֶָשם ַשק ְבמָ ְתנָיו; וַ ִי ְת ַאבֵּ ל עַ לְ -בנֹו ,י ִָמים ַרבִ ים .לה ַוי ָֻּקמּו כָל-
ִש ְמ ָ
בָ נָיו וְ כָלְ -בנ ָֹתיו ְלנַחֲ מֹו ,וַ ְי ָמ ֵּאן ְל ִה ְתנַחֵּ םַ ,וי ֹאמֶ ר ,כִ יֵּ -א ֵּרד ֶאל-בְ נִי ָאבֵּ ל
א ָלה; וַ יֵּבְ ךְ אֹתֹוָ ,א ִביו.
ְש ֹ
שאלות:
כיצד פגעו האחים ביוסף?
מה סיפרו ליעקב אביהם?
כיצד יעקב אבינו התמודד עם האובדן?

מקרה :2
ויקרא י':
א ַויִ ְקחּו בְ נֵּיַ -אהֲ רֹן נ ָָדב וַאֲ ִביהּוא ִאיש מַ ְח ָתתֹו ,וַ ִי ְתנּו בָ הֵּ ן ֵּאש ,וַ י ִָשימּו
עָ לֶיהָ ְ ,קט ֶֹרת; וַ י ְַק ִריבּו ִלפְ נֵּי ה'ֵּ ,אש ָז ָרה--אֲ שֶ ר ל ֹא צִ ָּוה ,א ָֹתם .ב ו ֵַּתצֵּ א ֵּאש
אֹותם; ַויָמֻּ תּו ,לִפְ נֵּי ה' .ג ַוי ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ֶאלַ -אהֲ רֹן ,הּוא
ִמלִפְ נֵּי ה'ַ ,ות ֹאכַל ָ
אֲ שֶ רִ -דבֶ ר ה' לֵּ אמֹר ִב ְקרֹבַ י ֶא ָקדֵּ ש ,וְ עַ ל-פְ נֵּי כָל-הָ עָ םֶ ,א ָכבֵּ ד; וַ ִידֹםַ ,אהֲ רֹן.
שאלות:
כיצד מתו שני בני אהרון?
כיצד מנחם משה את אהרון אחיו?
כיצד מתמודד אהרון עם האובדן?

מקרה :3
שמואל ב' א':
ד ַוי ֹאמֶ ר ֵּאלָ יו דָ וִ ד מֶ ה-הָ יָה הַ דָ בָ ר הַ גֶד-נָא לִ י ַוי ֹאמֶ ר אֲ שֶ ר-נָס הָ עָ ם ִמן-
הַ ִמ ְלחָ מָ ה וְ גַם-הַ ְרבֵּ ה ָנפַל ִמן-הָ עָ ם וַ יָמֻּ תּו וְ גַם שָ אּול וִ יהֹונ ָָתן בְ נֹו
מֵּ תּו .ה וַי ֹאמֶ ר דָ וִ ד ֶאל-הַ נַעַ ר הַ מַ גִ יד לֹו ֵּאיְך יָדַ עְ ָת כִ י-מֵּ ת שָ אּול וִ יהֹונ ָָתן
יתי בְ הַ ר הַ גִ ְלבֹעַ וְ ִהנֵּה שָ אּול נ ְִשעָ ן
בְ נֹו .ו וַ י ֹאמֶ ר הַ נַעַ ר ַהמַ גִ יד לֹו נִ ְקר ֹא נ ְִק ֵּר ִ
עַ ל -חֲ ִניתֹו וְ ִהנֵּה הָ ֶרכֶב ּובַ ֲעלֵּי הַ ָפ ָר ִשים ִה ְדבִ ֻּקהּו .ז ַו ִיפֶ ן ַאחֲ ָריו ַו ִי ְר ֵּאנִ י ַויִ ְק ָרא
ֵּאלַי וָ אֹמַ ר ִהנֵּנִ י .ח ַוי ֹאמֶ ר לִ י ִמיָ -א ָתה ויאמר (וָ אֹמַ ר) ֵּאלָ יו ע ֲָמלֵּ ִקי
ָאנֹכִ י .ט ַוי ֹאמֶ ר ֵּאלַי עֲמָ ד-נָא עָ לַ י ּומ ְֹת ֵּתנִי כִ י אֲ חָ ַזנִי הַ שָ בָ ץ כִ י-כָל-עֹוד נַפְ ִשי
בִ י .י ו ֶָא ֱעמֹד עָ לָ יו וַ אֲ מ ְֹת ֵּתהּו כִ י יָדַ עְ ִתי כִ י ל ֹא ִי ְחיֶה ַאחֲ ֵּרי נִפְ לֹו וָ ֶא ַקח הַ ֵּנ ֶזר
יאם ֶאל-אֲ ֹדנִי הֵּ נָה .יא וַ יַחֲ זֵּק
אֲ שֶ ר עַ ל-ר ֹאשֹו וְ ֶאצְ עָ ָדה אֲ שֶ ר עַ ל-זְ רֹעֹו וָאֲ ִב ֵּ
דָ וִ ד בִ בְ גָדָ ו וַ י ְִק ָרעֵּ ם וְ גַם כָל-הָ אֲ נ ִָשים אֲ שֶ ר ִאתֹו .יב ַויִ ְספְ דּו וַ ִיבְ כּו וַ ָיצֻּמּו עַ ד-
הָ עָ ֶרב עַ ל-שָ אּול וְ עַ ל-יְ הֹונ ָָתן ְבנֹו וְ עַ ל-עַ ם ה' וְ עַ ל-בֵּ ית י ְִש ָר ֵּאל כִ י נָפְ לּו
בֶ חָ ֶרב{ .פ}
יג וַי ֹאמֶ ר דָ וִ ד ֶאלַ -הנַעַ ר הַ מַ גִ יד לֹו ֵּאי ִמזֶה ָא ָתה וַ י ֹאמֶ ר בֶ ןִ -איש גֵּר עֲמָ ֵּל ִקי
יחי
את לִ ְשֹלחַ י ְָדָך לְשַ חֵּ ת ֶאתְ -מ ִש ַ
ָאנֹכִ י .יד ַוי ֹאמֶ ר ֵּא ָליו דָ וִ ד ֵּאיְך ל ֹא י ֵָּר ָ
ה' .טו ַויִ ְק ָרא ָדוִ ד ְל ַאחַ ד מֵּ הַ נְעָ ִרים וַ י ֹאמֶ ר גַש פְ גַע-בֹו ַו ַי ֵּכהּו
ַו ָימֹת .טז ַוי ֹאמֶ ר ֵּאלָ יו דָ וִ ד דמיך (דָ ְמָך) עַ ל-ר ֹאשֶ ָך כִ י פִ יָך עָ נָה בְ ָך ֵּלאמֹר
ָאנֹכִ י מ ַֹת ִתי ֶאתְ -מ ִשיחַ ה' {פ}
ֹאמר ְללַמֵּ ד
קנֵּן ָדוִ ד ֶאת-הַ ִקינָה הַ ז ֹאת עַ לָ -שאּול וְ עַ לְ -יהֹונ ָָתן ְבנֹו .יח וַי ֶ
יז ַויְ ֹ
מֹותיָך
בְ נֵּיְ -יהּודָ ה ָקשֶ ת ִהנֵּה כְ תּובָ ה עַ ל-סֵּ פֶר הַ יָשָ ר .יט הַ צְ בִ י י ְִש ָר ֵּאל עַ ל-בָ ֶ
בֹורים .כ ַאלַ -תגִ ידּו בְ גַת ַאלְ -תבַ ְשרּו בְ חּוצֹת ַא ְש ְקלֹון פֶן-
חָ לָל ֵּאיְך נָפְ לּו גִ ִ
ִת ְשמַ ְחנָה בְ נֹות פְ ל ְִש ִתים ֶפןַ -תעֲֹלזְ נָה בְ נֹות ָהע ֲֵּרלִים .כא הָ ֵּרי בַ גִ ְלבֹעַ ַאל-טַ ל
בֹורים מָ גֵּן ָשאּול בְ לִי
ּוש ֵּדי ְתרּומֹת כִ י שָ ם נִגְ עַ ל מָ גֵּן גִ ִ
וְ ַאל-מָ טָ ר ֲעלֵּי ֶכם ְ
בֹורים ֶק ֶשת ְיהֹונ ָָתן ל ֹא נָשֹוג ָאחֹור
מָ ִשיחַ בַ ָשמֶ ן .כב ִמדַ ם חֲ ָללִים מֵּ חֵּ ֶלב גִ ִ
ימם
יקם .כג שָ אּול וִ יהֹונ ָָתן הַ נֶאֱ הָ בִ ים וְ הַ ְנעִ ִ
וְ חֶ ֶרב שָ אּול ל ֹא ָתשּוב ֵּר ָ
מֹותם ל ֹא נִ פְ ָרדּו ִמנְשָ ִרים ַקלּו ֵּמאֲ ָריֹות גָבֵּ רּו .כד בְ נֹות י ְִש ָר ֵּאל
בְ חַ יֵּיהֶ ם ּובְ ָ
ֶאל-שָ אּול בְ כֶינָה ַהמַ לְ בִ ְשכֶם שָ נִי עִ ם-עֲדָ ִנים הַ מַ ֲעלֶה ע ֲִדי ָזהָ ב עַ ל
מֹותיָך
בּוש ֶכן .כה ֵּאיְך נָפְ לּו גִ ב ִֹרים ְבתֹוְך ַה ִמ ְלחָ ָמה ְיהֹונ ָָתן עַ ל-בָ ֶ
ְל ְ
חָ לָל .כו צַ ר-לִי עָ לֶיָך ָא ִחי ְיהֹונ ָָתן נָעַ ְמ ָת לִ י ְמאֹד נִפְ ְל ַא ָתה ַאהֲ בָ ְתָך ִלי
בֹורים וַ י ֹאבְ דּו כְ לֵּי ִמ ְלחָ מָ ה.
מֵּ ַאהֲ בַ ת נ ִָשים .כז ֵּאיְך נָפְ לּו גִ ִ
שאלות:
מי נהרגו?
כיצד נהרגו?
כיצד מגיב דוד כשהוא שומע אודות מותם?

מקרה :4
שמואל ב' י"ב:
יד ...גַם הַ בֵּ ן הַ ִילֹוד לְ ָך מֹות יָמּות .טו ַו ֵּי ֶלְך נ ָָתן ֶאל-בֵּ יתֹו ַויִ גֹף ה' ֶאתַ -ה ֶי ֶלד
אּוריָה ְלדָ וִ ד וַ י ֵָּאנַש .טז ַויְ בַ ֵּקש דָ וִ ד ֶאת-הָ אֱ ֹלקים בְ עַ ד
אֲ שֶ ר ָי ְלדָ ה ֵּא ֶשתִ -
הַ נָעַ ר וַ יָצָ ם דָ וִ ד צֹום ּובָ א וְ לָ ן וְ שָ ַכב ָא ְרצָ ה .יז ַוי ָֻּקמּו זִ ְקנֵּי בֵּ יתֹו עָ לָיו
ַלהֲ ִקימֹו ִמן-הָ ָא ֶרץ וְ ל ֹא ָאבָ ה וְ ל ֹא-בָ ָרא ִא ָתם ָלחֶ ם .יח וַ ְי ִהי בַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י
ַויָמָ ת הַ ָי ֶלד ַו ִי ְראּו עַ בְ דֵּ י דָ וִ ד ְלהַ גִ יד לֹו כִ יֵּ -מת הַ ֶילֶד כִ י ָא ְמרּו ִהנֵּה ִב ְהיֹות
הַ ֶילֶד חַ י ִדבַ ְרנּו ֵּא ָליו וְ ל ֹא-שָ ַמע בְ קֹו ֵּלנּו וְ ֵּאיְך נ ֹאמַ ר ֵּא ָליו מֵּ ת הַ ֶי ֶלד וְ עָ שָ ה
ָרעָ ה .יט ַוי ְַרא ָדוִ ד כִ י עֲבָ דָ יו ִמ ְת ַלחֲ ִשים ַויָבֶ ן דָ וִ ד כִ י ֵּמת הַ ָילֶד וַ י ֹאמֶ ר דָ וִ ד
ֹאמרּו ֵּמת .כ ַוי ָָקם דָ וִ ד מֵּ הָ ָא ֶרץ וַ ִי ְרחַ ץ וַ יָסֶ ְך וַ ְיחַ ֵּלף
ֶאל-עֲבָ דָ יו הֲ ֵּמת הַ ֶי ֶלד ַוי ְ
ֹלתו ַויָב ֹא בֵּ ית -ה' ַו ִי ְש ָתחּו וַ יָב ֹא ֶאל-בֵּ יתֹו ַו ִי ְש ַאל וַ י ִָשימּו לֹו ֶל ֶחם
ִש ְמ ָ
יתה בַ עֲבּור הַ ֶי ֶלד
ֹאמרּו עֲבָ דָ יו ֵּא ָליו מָ ה-הַ דָ בָ ר הַ ֶזה אֲ שֶ ר עָ ִש ָ
ַוי ֹאכַל .כא וַי ְ
חַ י צַ ְמ ָת וַ ֵּתבְ ךְ וְ ַכאֲ שֶ ר מֵּ ת ַה ֶי ֶלד ַק ְמ ָת וַת ֹאכַ ל ָלחֶ ם .כב וַי ֹאמֶ ר בְ עֹוד הַ ֶי ֶלד
חַ י צַ ְמ ִתי ו ֶָאבְ ֶכה כִ י ָאמַ ְר ִתי ִמי יֹודֵּ עַ יחנני (וְ חַ ַנ ִני) ה' וְ ַחי ַה ָי ֶלד .כג וְ עַ ָתה
ה ֵּלְך ֵּא ָליו וְ הּוא ל ֹא-יָשּוב
מֵּ ת לָמָ ה ֶזה אֲ ִני צָ ם הַ אּוכַל ַלהֲ ִשיבֹו עֹוד אֲ נִי ֹ
ֵּא ָלי .
שאלות:
מי מת?
כיצד מתמודד דוד עם מחלת הילד?
כיצד מתמודד דוד עם מותו של הילד?

מקרה :5
שמואל ב' י"ח:
יֹואב וַ יַכּו ֶאתַ -אבְ שָ לֹום וַ י ְִמתֻּ הּו.
טו ַו ָיסֹבּו עֲשָ ָרה נְעָ ִרים נ ְֹש ֵּאי כְ לֵּי ָ
שמואל ב' י"ט:
א ַו ִי ְרגַז הַ מֶ ֶלְך ַויַעַ ל עַ לֲ -ע ִליַת הַ שַ עַ ר ַויֵּבְ ךְ וְ כֹה ָאמַ ר בְ ֶלכְ תֹו ְב ִני ַא ְבשָ לֹום ְב ִני
ְיֹואב ִהנֵּה
מּותי אֲ ִני ַת ְח ֶתיָך ַאבְ שָ לֹום ְבנִי בְ נִ י .ב ַויֻּגַד ל ָ
בְ נִי ַאבְ שָ לֹום ִמיִ -י ֵּתן ִ
הַ מֶ ֶלְך ֹב ֶכה ַויִ ְת ַאבֵּ ל עַ לַ -אבְ שָ לֹום .ג ו ְַת ִהי ַה ְתשֻּ עָ ה בַ יֹום הַ הּוא ְל ֵּאבֶ ל ְלכָל-
הָ עָ ם כִ י-שָ מַ ע הָ עָ ם בַ יֹום הַ הּוא לֵּ אמֹר ֶנעֱצַ ב הַ מֶ לְֶך עַ ל-בְ נֹו .ד ַויִ ְת ַגנֵּב הָ עָ ם
בַ יֹום הַ הּוא ָלבֹוא הָ עִ יר כַאֲ שֶ ר ִי ְת ַגנֵּב הָ עָ ם הַ ִנכְ ל ִָמים בְ נּוסָ ם
בַ ִמ ְלחָ מָ ה .ה וְ הַ מֶ לְֶך ל ַָאט ֶאתָ -פנָיו ַו ִיזְ עַ ק ַהמֶ ֶלְך קֹול גָדֹול בְ ִני ַא ְבשָ לֹום
ַאבְ שָ לֹום בְ נִי בְ נִ י.
שאלות:
מי מת?
כיצד מת?
כיצד מגיב דוד לאובדן?

מקרה :6
במדבר כ':
כז וַ יַעַ ש מֹשֶ ה ַכאֲ שֶ ר צִ ּוָה ה' ַו ַיעֲלּו ֶאל-הֹר הָ הָ ר לְעֵּ ינֵּי כָל-הָ עֵּ דָ ה .כח וַ יַפְ שֵּ ט
מֹשֶ ה ֶאתַ -אהֲ רֹן ֶאתְ -בגָדָ יו וַ ַי ְלבֵּ ש א ָֹתם ֶאתֶ -אלְעָ זָר בְ נֹו ַויָמָ ת ַאהֲ רֹן שָ ם
בְ ר ֹאש הָ הָ ר ַוי ֵֶּרד מֹשֶ ה וְ ֶאלְעָ זָר ִמן-הָ הָ ר .כט וַ ִי ְראּו כָל-הָ עֵּ דָ ה כִ י גָוַ ע ַאהֲ רֹן
ֹלשים יֹום כֹל בֵּ ית י ְִש ָר ֵּאל{ .ס}
ַו ִיבְ כּו ֶאתַ -אהֲ רֹן ְש ִ
שאלות:
מי מת?
כיצד מתמודד הציבור עם האובדן?

נספח 2
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