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 ואנחנו קמנו ונתעודד 
 שבוע המודעות לשכול האזרחי

 מערך שיעור לתלמידים אודות 
דרכי התמודדות עם השכול

קהל היעד:
 כיתות ז'-י"ב

מטרות הפעילות:
התלמיד יגלה מודעות למצבי אובדן והתמודדות בחיינו  .1

התלמיד ילמד על מקרים של אובדן מהתנ"ך ודרכי התמודדות מגוונות עם האובדן.  .2
התלמיד יבין כי אין דרך אחת ויחידה להתמודד עם שכול,   .3

אך חשוב תמיד לשאוף להתמודד בצורה חיובית כפי שמדריכה אותנו היהדות.מהלך הפעילות:  

שלב א':
 10 דקות

מטרה: 
התלמיד יגלה מודעות למצבי אובדן והתמודדות בחיינו.

מהלך: 
דמויות  דרך  שכול  עם  בהתמודדות  נעסוק  אנו  זה  במערך 
ברמה   - בכולנו  שנוגע  דבר  הוא  השכול  אך  מהתנ"ך, 
האישית. ברמה  גם  אך  ישראל(  ממדינת  )כחלק   הכללית 

של  פרטיים  במקרים  הכיתה  את  לשתף  מהתלמידים  נבקש 
סביבתם  או  שהם  לי(  אין  שכבר  לי  שחשוב  )משהו  אובדן 
זה. אובדן  מול  נחשפו  הם  התמודדות  דרכי  ולאילו  חוו   הקרובה 

נרשום על הלוח את דרכי ההתמודדות שהתלמידים מציעים.

שלב ב':
15 דקות

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

מהלך: 
מחלקים את הכיתה ל-6 קבוצות. כל קבוצה מקבלת דף עבודה 
הפסוקים  את  לקרוא  הקבוצה  על  מהתנ"ך.  פסוקים  מספר  ובו 

ולענות על שאלות מנחות. )נספח 1(

שלב ג':
 15 דקות

מטרה:
אך  שכול,  עם  להתמודד  ויחידה  אחת  דרך  אין  כי  יבין  התלמיד 
חשוב תמיד לשאוף להתמודד בצורה חיובית כפי שמדריכה אותנו 

התורה.

מהלך: 
שדרך  הכיתה  את  לשכנע  תעלה  שלה  בתור  קבוצה  כל 
ביותר  הטובה  היא  שקיבלה  המקרה  עם  שלה  ההתמודדות 
נקיים  הקבוצות  של  ההצגה  בסיום  השכול.  עם  להתמודדות 

הצבעה.

ישנן 2 אפשרויות להצגת הסיפור:

אפשרות א': 
כל קבוצה תציג לכיתה בכל דרך יצירתית שתבחר את המקרה 

שלה. למשל: הצגה, סיפור, חידה, שיר או ציור.

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

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

איסור "לא תתגודדו": היהדות לא מאמינה בפגיעה בעצמך 	 
בעקבות צער ואובדן.
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"גזירה על המת שישתכח מן הלב" )מסכת פסחים דף נ"ד 	   
עמוד ב'( חשוב כדי שנוכל להמשיך בחיים. 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 והשפיע עליהם, 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 וַיֵּלְכּו, אֶחָיו, לִרְעֹות אֶת-ֹצאן אֲבִיהֶם, בִּשְׁכֶם.  יג וַּיֹאמֶר 
ְכֶם--לְכָה,  ּבִשׁ רֹעִים  אַחֶיךָ  ֲהלֹוא  אֶל-יֹוסֵף,  יִשְׂרָאֵל 
לֶךְ- לוֹ,  הִנֵּנִי.  יד וַּיֹאמֶר  לֹו,  וַיֹּאמֶר  אֲלֵיהֶם;  וְאֶשְׁלָחֲךָ 
ִבֵנִי,  וֲַהשׁ הַּצֹאן,  ְלֹום  וְאֶת-שׁ אַחֶיךָ  ְלֹום  אֶת-שׁ רְאֵה  נָא 
שְׁכֶמָה.  טו וַּיִמְצָאֵהּו  וַיָֹּבא  חֶבְרֹון,  מֵעֵמֶק  וַיִּשְׁלָחֵהּו  דָּבָר; 
מַה- לֵאמֹר,  הָאִישׁ  ְאָלֵהּו  וַּיִשׁ ּבַּשָׂדֶה;  תֹעֶה  וְהִּנֵה   , אִישׁ
הַּגִידָה-ּנָא   ; מְבַּקֵשׁ אָנֹכִי  אֶת-אַחַי  תְּבַקֵּשׁ.  טז וַּיֹאמֶר, 
מִּזֶה--ּכִי  נָסְעּו   , הָאִישׁ ֹרעִים.  יז וַּיֹאמֶר  הֵם  אֵיֹפה  לִי, 
אֶחָיו,  אַחַר  יֹוסֵף  וַּיֵלֶךְ  ּדֹתָיְנָה;  נֵלְכָה  אֹמְרִים,  ָמַעְּתִי  שׁ
יִקְרַב  ּובְטֶרֶם  מֵרָחֹק;  אֹתוֹ,  ְֹּדתָן.  יח וַּיִרְאּו  ב וַיִּמְצָאֵם 
אֶל- אִישׁ  לַהֲמִיתֹו.  יט וַּיֹאמְרּו,  ֹאתֹו  וַיִּתְנַכְּלּו  אֲלֵיהֶם, 
לְכּו  הַלָּזֶה--ּבָא.  כ וְעַּתָה  הַחֲֹלמֹות  ַּעַל  ב הִנֵּה,  אָחִיו:  
רָעָה  חַּיָה  וְאָמַרְנּו,  הַּבֹרֹות,  ּבְאַחַד  ְלִכֵהּו  וְנַשׁ וְנַהַרְגֵהּו, 
רְאּובֵן,  ְמַע  חֲֹלֹמתָיו.  כא וַּיִשׁ מַה-ּיִהְיּו  וְנִרְאֶה,  אֲכָלָתְהּו; 
ֲאלֵהֶם  נָפֶׁש.  כב וַּיֹאמֶר  נַכֶּּנּו  ֹלא  וַיֹּאמֶר,  מִיָּדָם;  וַיַּצִּלֵהּו 
הַּזֶה  אֶל-הַּבֹור  אֹתוֹ  ְלִיכּו  ְּפְכּו-דָם--הַשׁ אַל-ּתִשׁ רְאּובֵן, 
אֹתוֹ  הַּצִיל  לְמַעַן,  ְלְחּו-בוֹ:   אַל-ּתִשׁ וְיָד  ּבַּמִדְּבָר,  ֶר  ֲאשׁ

אֶל- יֹוסֵף  ֶר-ּבָא  ּכֲַאשׁ אֶל-אָבִיו.  כג וַיְהִי,  לַהֲשִׁיבֹו,  מִיָּדָם, 
הַּפַּסִים  אֶת-ּכְתֹנֶת  אֶת-ּכֻּתָנְּתוֹ,  אֶת-יֹוסֵף  ִיטּו  וַּיַפְשׁ אֶחָיו; 
רֵק,  וְהַּבֹור  הַּבֹרָה;  אֹתוֹ,  ְלִכּו  עָלָיו.  כד וַּיִּקָחֻהּו--וַּיַשׁ אֲשֶׁר 
וַּיִרְאּו,  עֵינֵיהֶם  וַּיִשְׂאּו  לֶאֱכָל-לֶחֶם,  ְבּו,  מָיִם.  כה וַּיֵשׁ ּבֹו  אֵין 
נֹשְׂאִים,  ּוגְמַּלֵיהֶם  ּבָאָה מִּגִלְעָד;  ְמְעֵאלִים  יִשׁ וְהִּנֵה אֹרְחַת 
מִצְרָיְמָה.  כו וַּיֹאמֶר  לְהֹורִיד  וָֹלט--הֹולְכִים,  ּוצְרִי  נְֹכאת 
וְכִּסִינּו,  אֶת-אָחִינּו,  נֲַהרֹג  ּכִי  מַה-ּבֶצַע,  אֶל-אֶחָיו:   יְהּודָה, 
ְמְעֵאלִים, וְיָדֵנּו אַל-ּתְהִי-בוֹ,  אֶת-ּדָמֹו.  כז לְכּו וְנִמְּכְרֶּנּו לַּיִשׁ
ִים  ֲאנָשׁ אֶחָיו.  כח וַּיַעַבְרּו  וַיִּשְׁמְעּו,  הּוא;  בְׂשָרֵנּו,  כִּי-אָחִינּו 
וַּיִמְּכְרּו  וַּיֲַעלּו אֶת-יֹוסֵף מִן-הַּבֹור,  ְכּו  וַּיִמְשׁ מִדְיָנִים סֲֹחרִים, 
אֶת-יֹוסֵף,  וַּיָבִיאּו  ּכָסֶף;  ּבְעֶשְׂרִים  ְמְעֵאלִים,  לַּיִשׁ אֶת-יֹוסֵף 
ָב רְאּובֵן אֶל-הַּבֹור, וְהִּנֵה אֵין-יֹוסֵף ּבַּבֹור;  מִצְרָיְמָה.  כט וַּיָשׁ
אֵינֶּנּו,  הַּיֶלֶד  וַּיֹאמַר:   ָב אֶל-אֶחָיו,  אֶת-ּבְגָדָיו.  ל וַּיָשׁ וַיִּקְרַע, 
ְֲחטּו  וַּיִשׁ יֹוסֵף;  אֶת-ּכְתֹנֶת  אֲנִי-בָא.  לא וַּיִקְחּו,  אָנָה  וַאֲנִי 
אֶת- ַּלְחּו  בַּדָּם.  לב וַיְשׁ אֶת-הַכֻּתֹּנֶת  וַיִּטְבְּלּו  עִזִּים,  שְׂעִיר 
מָצָאנּו:   זֹאת  וַּיֹאמְרּו,  אֶל-ֲאבִיהֶם,  וַּיָבִיאּו  הַּפַּסִים,  ּכְתֹנֶת 
וַּיֹאמֶר  הִוא--אִם-ֹלא.  לג וַּיַּכִירָּה  ִּנְךָ  ב הַכְֹּתנֶת  הַכֶּר-נָא, 
כְֹּתנֶת ּבְנִי, חַיָּה רָעָה אֲכָלָתְהּו; טָֹרף ֹטרַף, יֹוסֵף.  לד וַּיִקְרַע 
עַל-ּבְנוֹ,  וַּיִתְאַּבֵל  ּבְמָתְנָיו;  שַׂק  וַּיָשֶׂם  שִׂמְלֹתָיו,  יֲַעקֹב 
וַיְמָאֵן  לְנֲַחמוֹ,  וְכָל-ּבְנֹתָיו  כָל-ּבָנָיו  רַבִּים.  לה וַּיָקֻמּו  יָמִים 
ְאֹלָה; וַּיֵבְּךְ אֹתוֹ,  לְהִתְנַחֵם, וַּיֹאמֶר, ּכִי-אֵרֵד אֶל-ּבְנִי אָבֵל שׁ

אָבִיו.

שאלות:
כיצד פגעו האחים ביוסף?
מה סיפרו ליעקב אביהם?

כיצד יעקב אבינו התמודד עם האובדן?

מקרה 2:
ויקרא י':

בָהֵן  וַּיִּתְנּו  מַחְּתָתוֹ,  אִישׁ  וֲַאבִיהּוא  נָדָב  בְנֵי-אֲַהרֹן  א וַּיִקְחּו 
ֶר  , וַּיָשִׂימּו עָלֶיהָ, קְטֹרֶת; וַּיַקְרִיבּו לִפְנֵי ה', אֵשׁ זָרָה--ֲאשׁ אֵשׁ
ֹלא צִוָּה, ֹאתָם.  ב וַּתֵצֵא אֵשׁ מִּלִפְנֵי ה', וַּתֹאכַל אֹותָם; וַּיָמֻתּו, 
ֶר-ּדִּבֶר ה' לֵאמֹר  ֶה אֶל-אֲַהרֹן, הּוא ֲאשׁ לִפְנֵי ה'.  ג וַּיֹאמֶר מֹשׁ
אֲַהרֹן. וַּיִּדֹם,  אֶּכָבֵד;  כָל-הָעָם,  וְעַל-ּפְנֵי   , אֶּקָדֵשׁ  ּבִקְרֹבַי 

שאלות:
כיצד מתו שני בני אהרון?

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

מקרה 3:
שמואל ב' א':

ֶר- ד וַּיֹאמֶר אֵלָיו ּדָוִד מֶה-הָיָה הַּדָבָר הַּגֶד-נָא לִי וַּיֹאמֶר ֲאשׁ
נָס הָעָם מִן-הַּמִלְחָמָה וְגַם-הַרְּבֵה נָפַל מִן-הָעָם וַּיָמֻתּו וְגַם 
הַּמַּגִיד  אֶל-הַּנַעַר  ּדָוִד  מֵתּו.  ה וַּיֹאמֶר  בְּנֹו  וִיהֹונָתָן  שָׁאּול 
הַּנַעַר  בְּנֹו.  ו וַּיֹאמֶר  וִיהֹונָתָן  שָׁאּול  כִּי-מֵת  יָדַעְתָּ  לֹו אֵיךְ 
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ְעָן עַל- ָאּול נִשׁ הַּמַּגִיד לוֹ נִקְרֹא נִקְרֵיתִי ּבְהַר הַּגִלְּבֹעַ וְהִּנֵה שׁ
חֲנִיתֹו וְהִנֵּה הָרֶכֶב ּובַעֲלֵי הַפָּרָשִׁים הִדְבִּקֻהּו.  ז וַּיִפֶן אֲַחרָיו 
וַיִּרְאֵנִי וַיִּקְרָא אֵלַי וָאֹמַר הִנֵּנִי.  ח וַּיֹאמֶר לִי מִי-אָּתָה ויאמר 
עָלַי  ֲעמָד-נָא  אֵלַי  אָֹנכִי.  ט וַּיֹאמֶר  עֲמָלֵקִי  אֵלָיו  )וָאֹמַר( 
בִּי.  י וָאֶעֱמֹד  נַפְשִׁי  כִּי-כָל-עֹוד  הַשָּׁבָץ   אֲחָזַנִי  כִּי  ּוֹמתְתֵנִי 
עָלָיו וֲַאמֹתְתֵהּו ּכִי יָדַעְּתִי ּכִי לֹא יִחְיֶה אֲַחרֵי נִפְלוֹ וָאֶּקַח הַּנֵזֶר 
ֶר עַל-זְרֹעוֹ וֲָאבִיאֵם אֶל-ֲאדֹנִי  וֹ וְאֶצְעָדָה ֲאשׁ ֶר עַל-רֹאשׁ ֲאשׁ
ֶר  ִים ֲאשׁ הֵנָּה.  יא וַּיֲַחזֵק ּדָוִד ּבִבְגָדָו וַּיִקְרָעֵם וְגַם ּכָל-הֲָאנָשׁ
וְעַל- ָאּול  עַל-שׁ עַד-הָעָרֶב   וַּיָצֻמּו  וַּיִבְּכּו  אִּתוֹ.  יב וַּיִסְּפְדּו 
 יְהֹונָתָן ּבְנוֹ וְעַל-עַם ה' וְעַל-ּבֵית יִשְׂרָאֵל ּכִי נָפְלּו ּבֶחָרֶב.  }פ{
וַּיֹאמֶר  אָּתָה  מִּזֶה  אֵי  לוֹ  הַּמַּגִיד  אֶל-הַּנַעַר  ּדָוִד  יג וַּיֹאמֶר 
לֹא  אֵיךְ  ּדָוִד   אֵלָיו  אָנֹכִי.  יד וַּיֹאמֶר  ֲעמָלֵקִי  ּגֵר  ּבֶן-אִישׁ 
ה'.  טו וַּיִקְרָא  ִיחַי  אֶת-מְשׁ ַחֵת  לְשׁ יָדְךָ  ְלֹחַ  לִשׁ יָרֵאתָ 
וַּיַּכֵהּו  ּפְגַע-ּבוֹ  ּגַשׁ  וַּיֹאמֶר  מֵהַּנְעָרִים  לְאַחַד  דָוִד 
ּכִי  ֶךָ   עַל-רֹאשׁ )ּדָמְךָ(  דמיך  ּדָוִד  אֵלָיו  וַּיָמֹת.  טז וַּיֹאמֶר 
}פ{ ה'  ִיחַ  אֶת-מְשׁ מֹתַּתִי  אָנֹכִי  לֵאמֹר  בְךָ  עָנָה   פִיךָ 
וְעַל-יְהֹונָתָן  ָאּול  עַל-שׁ הַּזֹאת  אֶת-הַּקִינָה  ּדָוִד  יז וַיְקֹנֵן 
עַל- כְתּובָה  הִּנֵה  ֶת  קָשׁ ּבְנֵי-יְהּודָה  לְלַּמֵד  ּבְנוֹ.  יח וַּיֹאמֶר 
אֵיךְ  חָלָל   עַל-ּבָמֹותֶיךָ  יִשְׂרָאֵל  ָר.  יט הַּצְבִי  הַּיָשׁ סֵפֶר 
ּבְחּוצֹת  אַל-ּתְבַּשְׂרּו  בְגַת  גִּבֹורִים.  כ אַל-ּתַּגִידּו  נָפְלּו 
ּבְנֹות  ּפֶן-ּתֲַעלֹזְנָה  ְּתִים  ּפְלִשׁ ּבְנֹות  ּפֶן-ּתִשְׂמַחְנָה  ְקְלֹון   אַשׁ
הֲָערֵלִים.  כא הָרֵי בַּגִלְּבֹעַ אַל-טַל וְאַל-מָטָר ֲעלֵיכֶם ּושְׂדֵי 
ִיחַ  מָשׁ ּבְלִי  ָאּול  שׁ מָגֵן  ּגִּבֹורִים  מָגֵן  נִגְעַל  ָם  שׁ ּכִי  תְרּומֹת  
יְהֹונָתָן  ֶת  קֶשׁ ּגִּבֹורִים  מֵחֵלֶב  ֲחלָלִים  ָמֶן.  כב מִּדַם  ּבַּשׁ
ָאּול  רֵיקָם.  כג שׁ ּוב  תָשׁ לֹא  ָאּול  שׁ וְחֶרֶב  אָחֹור  נָׂשֹוג  לֹא 
נִפְרָדּו  לֹא  ּובְמֹותָם  ּבְחַּיֵיהֶם  וְהַּנְעִימִם  הַּנֶאֱהָבִים  וִיהֹונָתָן 
ָאּול  אֶל-שׁ יִשְׂרָאֵל  ּגָבֵרּו.  כד ּבְנֹות  מֲֵארָיֹות  קַּלּו  ָרִים  מִּנְשׁ
עַל  זָהָב  ֲעדִי  הַּמֲַעלֶה  עִם-ֲעדָנִים  ָנִי  שׁ ְכֶם  הַּמַלְּבִשׁ ּבְכֶינָה 
ְכֶן.  כה אֵיךְ נָפְלּו גִּבֹרִים ּבְתֹוךְ הַּמִלְחָמָה יְהֹונָתָן עַל- לְבּושׁ
ּלִי מְאֹד  ּבָמֹותֶיךָ חָלָל.  כו צַר-לִי עָלֶיךָ אָחִי יְהֹונָתָן נָעַמְּתָ 
ִים.  כז אֵיךְ נָפְלּו גִּבֹורִים  נִפְלְאַתָה אֲַהבָתְךָ לִי מֵאֲַהבַת נָשׁ

וַּיֹאבְדּו ּכְלֵי מִלְחָמָה.

שאלות:
מי נהרגו?

כיצד נהרגו?
כיצד מגיב דוד כשהוא שומע אודות מותם? 

מקרה 4:
שמואל ב' י"ב:

אֶל- נָתָן  יָמּות.  טו וַּיֵלֶךְ  מֹות  לְךָ  הַּיִּלֹוד  הַּבֵן  ...ּגַם  יד 
לְדָוִד  ֶת-אּורִּיָה  אֵשׁ יָלְדָה  ֶר  ֲאשׁ אֶת-הַּיֶלֶד  ה'  וַּיִּגֹף  ּבֵיתוֹ 
וַּיָצָם  הַּנָעַר  ּבְעַד  אֶת-הָאֱלֹקים  ּדָוִד  .  טז וַיְבַּקֵשׁ  וַּיֵאָנַשׁ
עָלָיו  בֵיתוֹ  זִקְנֵי  אָרְצָה.  יז וַּיָקֻמּו  ָכַב  וְשׁ וְלָן  ּובָא  צֹום  ּדָוִד 
לֲַהקִימוֹ מִן-הָאָרֶץ וְלֹא אָבָה וְלֹא-בָרָא אִּתָם לָחֶם.  יח וַיְהִי 
ְבִיעִי וַּיָמָת הַּיָלֶד וַּיִרְאּו עַבְדֵי דָוִד לְהַּגִיד לוֹ ּכִי-מֵת  ּבַּיֹום הַּשׁ
ָמַע  הַּיֶלֶד ּכִי אָמְרּו הִּנֵה בִהְיֹות הַּיֶלֶד חַי ּדִּבַרְנּו אֵלָיו וְלֹא-שׁ

רָעָה.  יט וַּיַרְא  וְעָשָׂה  הַּיֶלֶד  מֵת  אֵלָיו  נֹאמַר  וְאֵיךְ  ּבְקֹולֵנּו 
ִים וַּיָבֶן ּדָוִד ּכִי מֵת הַּיָלֶד וַּיֹאמֶר ּדָוִד  ּדָוִד ּכִי ֲעבָדָיו מִתְלֲַחשׁ
מֵהָאָרֶץ  ּדָוִד  מֵת.  כ וַּיָקָם  וַּיֹאמְרּו  הַּיֶלֶד  ֲהמֵת  אֶל-ֲעבָדָיו 
ְּתָחּו וַּיָבֹא אֶל- וַּיִרְחַץ וַּיָסֶךְ וַיְחַּלֵף שִׂמְלֹתָו וַּיָבֹא בֵית- ה' וַּיִשׁ
ְאַל וַּיָשִׂימּו לוֹ לֶחֶם וַּיֹאכַל.  כא וַּיֹאמְרּו ֲעבָדָיו אֵלָיו  ּבֵיתוֹ וַּיִשׁ
ֶר עָשִׂיתָה ּבֲַעבּור הַּיֶלֶד חַי צַמְּתָ וַּתֵבְּךְ  מָה-הַּדָבָר הַּזֶה ֲאשׁ
ּבְעֹוד  לָחֶם.  כב וַּיֹאמֶר  וַּתֹאכַל  קַמְּתָ  הַּיֶלֶד  מֵת  ֶר  וְכֲַאשׁ
הַּיֶלֶד חַי צַמְּתִי וָאֶבְּכֶה  ּכִי אָמַרְּתִי מִי יֹודֵעַ יחנני )וְחַּנַנִי( ה' 
ִיבוֹ  וְחַי הַּיָלֶד.  כג וְעַּתָה מֵת לָּמָה ּזֶה ֲאנִי צָם הַאּוכַל לֲַהשׁ

ּוב אֵלָי.  עֹוד  ֲאנִי הֹלֵךְ אֵלָיו וְהּוא לֹא-יָשׁ

שאלות:
מי מת?

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

מקרה 5:
שמואל ב' י"ח:

ָלֹום  וַּיַּכּו אֶת-אַבְשׁ יֹואָב  ּכְלֵי  נֹשְׂאֵי  נְעָרִים  טו וַּיָסֹּבּו ֲעשָׂרָה 
וַיְמִתֻהּו.

שמואל ב' י"ט:
אָמַר  וְכֹה  וַּיֵבְּךְ  ַעַר  הַּשׁ עַל-ֲעלִּיַת  וַּיַעַל  הַּמֶלֶךְ  א וַּיִרְּגַז 
ֲאנִי  מּותִי  מִי-יִּתֵן  ָלֹום  אַבְשׁ בְנִי  ּבְנִי  ָלֹום  אַבְשׁ ּבְנִי  ּבְלֶכְּתוֹ 
ּבֹכֶה  ּבְנִי בְנִי.  ב וַּיֻּגַד לְיֹואָב הִּנֵה הַּמֶלֶךְ  ָלֹום  תַחְּתֶיךָ אַבְשׁ
ֻעָה ּבַּיֹום הַהּוא לְאֵבֶל  ָלֹום.  ג וַּתְהִי הַּתְשׁ וַּיִתְאַּבֵל עַל-אַבְשׁ
ָמַע הָעָם ּבַּיֹום הַהּוא לֵאמֹר נֶעֱצַב הַּמֶלֶךְ  לְכָל-הָעָם  ּכִי-שׁ
ֶר  ּכֲַאשׁ הָעִיר   לָבֹוא  הַהּוא  ּבַּיֹום  הָעָם  עַל-ּבְנוֹ.  ד וַּיִתְּגַּנֵב 
לָאַט  ּבַּמִלְחָמָה.  ה וְהַּמֶלֶךְ  ּבְנּוסָם  הַּנִכְלָמִים  הָעָם  יִתְּגַּנֵב 
ָלֹום  אַבְשׁ ָלֹום  אַבְשׁ ּגָדֹול ּבְנִי  קֹול  הַּמֶלֶךְ  וַּיִזְעַק  אֶת-ּפָנָיו 

ּבְנִי בְנִי.

שאלות:
מי מת?

כיצד מת?
כיצד מגיב דוד לאובדן?

מקרה 6:
במדבר כ':

לְעֵינֵי  הָהָר  אֶל-הֹר  וַּיֲַעלּו  ה'  צִּוָה  ֶר  ּכֲַאשׁ ֶה  מֹשׁ כז וַּיַעַשׂ 
וַּיַלְּבֵשׁ  ֶה אֶת-אֲַהרֹן אֶת-ּבְגָדָיו  ֵט מֹשׁ ּכָל-הָעֵדָה.  כח וַּיַפְשׁ
וַּיֵרֶד  הָהָר  ּבְרֹאשׁ  ָם  שׁ אֲַהרֹן  וַּיָמָת  ּבְנוֹ  אֶת-אֶלְעָזָר  אֹתָם 
ֶה וְאֶלְעָזָר מִן-הָהָר.  כט וַּיִרְאּו ּכָל-הָעֵדָה ּכִי גָוַע אֲַהרֹן  מֹשׁ

ִים יֹום ּכֹל ּבֵית יִשְׂרָאֵל.  }ס{ ְלֹשׁ וַּיִבְּכּו אֶת-אֲַהרֹן שׁ

שאלות:
מי מת?

כיצד מתמודד הציבור עם האובדן?
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נספח 2

מקור

האדם שמת

האדם האבל

דרגת קרבה 
לנפטר

דרך 
ההתמודדות


