
שבוע המודעות
לשכול אזרחי לפעילויות בקהילה

המשך בעמוד הבא  

קהילות יקרות,
להלן רשימת הצעות לפעילויות לציון שבוע המודעות לשכול האזרחי. 

הרצאות:  
 מפגש או הרצאה בקהילה בנושאי שכול, אובדן וצמיחה מתוך משברים.

 ניתן לבחור מרצה מבחוץ לקהילה או לבחור מתוך קהילתכם.

 חומר עזר מצורף באתר: רשימת מעבירי הרצאות רלוונטים בנושא לבחירתכם.

מאירים בקהילה:  
בוחרים נושא לפעילות, התנדבות, או כל עשיה אחרת שקשורה לתכונת אופי או לתחום עניין של ילד/ה 

 נער/ה שנפטרו מהקהילה או הסביבה הקרובה. 
 ערכים לדוגמא: שמחה, נתינה, עין טובה, הכרת הטוב ועוד. 

תחומי עניין לדוגמא: טורניר ספורט, אפיה, התנדבות, כתיבת שירים ועוד.

נותנים באהבה:  
מתכנסים להכנה משותפת של אפיית עוגות/עוגיות/חלות לע”נ נפטר/ים מהקהילה. את התוצרים ניתן לחלק 
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 “אתם לא לבד 
בסיפור הזה”

 הצעות

 למשפחות השכול האזרחי בקהילתכם. 
)יש לתאם מראש את החלוקה באמצעות רכז/ת הקהילה / רכז/ת הפעילות(.

חומר עזר מצורף באתר: כרטיס מעוצב להדפסה אותו ניתן להדפיס ולהדביק על התוצרים 
שהכנתם.

הפרשת חלה:  
אפיה והפרשת חלה משותפת לזכות הנפטרים. את התוצרים ניתן לחלק למשפחות השכול 

האזרחי בקהילתכם )יש לתאם מראש* את החלוקה באמצעות רכז/ת הקהילה / רכז/ת 
 הפעילות(.

חומר עזר מצורף באתר: נוסח הפרשת חלה מעוצב להדפסה וחלוקה למשתתפים 
 בפעילות+כרטיס מעוצב להדפסה אותו ניתן להדפיס ולהדביק על התוצר שהכנתם.



לימוד משותף:  
לימוד משותף ממגוון דפי לימוד, דפי מקורות ואסופות שירים. ניתן להוריד חומרים אלו מאתר העמותה

משפחה מספרת:  
ליזום מפגש בקהילה/בבניין המגורים שלכם עם משפחה שכולה )או כמה משפחות( אשר מעוניינת לשתף 

 בסיפור האובדן שלה. 
חומר עזר מצורף באתר: פלייר פרסומי לתליה בבניין/קההילה/שכונה

כל זמן שהנר דולק:  
הדלקת נר זיכרון לזכרם של נפטרי השכול האזרחי ופרסום תמונה של הנר ברשתות החברתיות בצירוף 

ההשטאג #אתם_לא_לבד_בסיפור_הזה

חומר עזר מצורף באתר: נוסח להקראה בזמן הדלקת הנר+קובץ מדבקת נר זיכרון להדפסה והדבקה על נר 
זיכרון

ביקור משפחות שכולות:   
ביקור משפחות השכול האזרחי מהקהילה במהלך השבוע. במהלך הביקור המבקרים יביאו עימם נר נשמה 

וגלויה, יחד עם משהו סמלי כגון שוקולד/עוגה-עוגיות/פרח. המבקרים יבקשו מהמשפחה לשמוע על הנפטר.

)יש לתאם מראש את הביקור(.

חומרי עזר מצורפים באתר: תסריט שיחה לתיאום הביקור, גלויה אם תפגוש אדם שבור, קובץ מדבקת נר זיכרון, 
מדבקת ״הוכן באהבה״

 חשוב-תיאום מראש: 
אנו מציעים להפיץ בקהילתכם תיאום מראש עם פניה מסודרת דרכה כל משפחה שכולה שמעוניינת בביקור 

במהלך השבוע תוכל להירשם, ובכך תוכלו להבטיח שאיתרתם בקהילתכם את כל המשפחות הרלוונטיות. 

 להורדת חומרי עזר נלווים היכנסו לאתר שלנו:
 https://yakirli.org    שבוע המודעות

יקיר לי יד ולב לשכול האזרחי ע״ר-  הוקמה לזכותה של דסי רבינוביץ׳ שנפטרה לאחר מאבק ארוך 
ועיקש במחלת הסרטן, העמותה תומכת במשפחות שחוו אובדן ושכול ממחלות ואסונות טרגיים.

www.yakirli.org | yakirlyorg@gmail.com | 058-7542929

  נשמח ש:

 yakirlyorg@gmail.com :לאחר הפעילות-תשתפו אותנו איך היה בפעילות, תשלחו לנו תמונות למייל  .1

או תתייגו את דף הפייסבוק יקיר לי יד ולב לשכול האזרחי  

ותעלו פוסט לרשתות החברתיות בו תשתפו מה עשיתם + תמונות בצירוף ההאשטאג #    .2 
#שבוע_המודעות_לשכול_אזרחי

להרשמה

לקבלת החומרים

 
או לחצו כאן
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