
  רקע:
כל אחד מאיתנו מכיר לפחות משפחה אחת שחוותה שכול ממחלה, תאונה או אסון טרגי - שכול אזרחי.

למרבה הכאב, משפחות השכול האזרחי כיום נשארות לבדן בצערן, ללא מערך תמיכה והכרה מוסדר וללא יום 
לאומי ממלכתי מחבק ומאחד.

את הכאב שבאובדן לא ניתן לרפא, אך אנו מאמינים שביכולתה של הקהילה והחברה כולה להקל מעט על 
הכאב והבדידות שחוות המשפחות השכולות.

כמענה לכך, ביזמה העמותה את שבוע המודעות לשכול האזרחי.

שתתקיים השנה בתאריכים 19.3.23-25.3.23, י״ט אדר-ג’ ניסן תשפ”ג )שבת פרשת ויקרא(.

תומכתמודעת

  מטרות:

העלאת המודעות לחוויית האובדן ויצירת רגישות חברתית כלפי כל המשפחות השכולות.  

הבנה כי האובדן מלווה את המשפחה בכל רגע ולא נעלם. השכול איננו ״פג תוקף״.  

אמירה אחת ברורה למשפחות השכול: “אתם לא לבד בסיפור הזה”.  

נתינת מגוון רחב של כלים ליחידים ולקהילות על מנת שימצאו את הדרך המתאימה   
עבורם לתמוך במשפחות השכולות ולתת להן מקום.

   סל הכלים המוצעים:

דף הצעות לפעילויות בקהילה + חומרי עזר נלווים  

מגוון דפי לימוד משפחתיים / קהילתיים / בית ספריים  

דפי מקורות  

אסופות שירים  

מערך שיעור לבתי הספר  

סדרת שיעורים מקוונת עם מגוון מרצים, רבנים ואנשי רוח  
“אתם לא לבד

בסיפור הזה”

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.
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   מה זה שכול אזרחי?
אובדן בן משפחה ממחלה, תאונה, התאבדות או כל אסון טרגי אחר.

   מה זה שבוע המודעות לשכול אזרחי?
להעלאת  ולסייע  לפעול  יכול  הוא  כיצד  אחד  כל  לחשוב  הישראלית  החברה  מכל  מבקשים  אנו  בו  שבוע 

המודעות לנושא השכול האזרחי ולמתן תמיכה במשפחות השכול האזרחי.

ניתן לקחת חלק בשבוע המודעות כאדם פרטי או כשגריר בקהילה או הסביבה הקרובה, באמצעות מגוון 
תכנים ללימוד ורעיונות לפעילויות שונות שאנו מכינים עבור שבוע זה. 

מטרה:

1.  להעלות את המודעות לנושא השכול האזרחי.

2.  לתת יד ולב למשפחות השכול האזרחי, ולומר להן בקול ברור כחברה ויחידים: “אתם לא לבד בסיפור הזה”.

   למה צריך שבוע כזה? 
למרבה הכאב, משפחות השכול האזרחי לרוב נשארות לבד ביגונן לאחר פטירת ילדם. ללא מערך תמיכה 

והכרה מוסדר וללא יום זיכרון לאומי ממלכתי מחבק ומאחד.

המשפחות  שחוות  והבדידות  הכאב  על  מעט  להקל  כולה  והחברה  הקהילה  של  שביכולתה  מאמינים  אנו 
המודעות  שבוע  האזרחי’  לשכול  ולב  יד  לי-  ‘יקיר  עמותת  פעילות  במסגרת  הוקם  לכך,  כמענה  השכולות. 

לשכול האזרחי.

בכל שנה נפטרים בישראל אלפי ילדים נוער וצעירים ממחלות ואסונות טרגיים.

ככל שעובר הזמן, הרצון הגדול ביותר של המשפחות בנוסף לקבלת סיוע ותמיכה, הוא שישמעו ויספרו על 
הילדים שלהם. שהמתנה שהילדים שלהם הביאו לעולם, שהיתה קצרה מדי עבורם, תהיה נוכחת. גם אם הם 
נפטרו בגיל צעיר מאוד, ממחלה או מכל אסון טרגי אחר. למשפחות השכול הלאומי )צה”ל ונפגעי פעולות 
הילד  של  האישי  הסיפור  את  מציינים  שלפניו  ובימים  כמוהו.  מאין  חשוב  יום  לאומי.  זיכרון  יום  יש  האיבה( 

שנפטר וזוכים לחיבוק ממלכתי מהחברה והקהילה הישראלית. 

להורים שכולים שיקיריהם נפטרו ממחלות או אסון טרגי אחר - סיפור החיים של ילדיהם לרוב אינו מתפרסם. 
להורים אלו אין גם את הסיפור הגדול הזה בו ניתן לפעמים לאחוז.

אבל הכאב שלהם לא פחות כואב.

כיום, להורים אלו אין יום מיועד בו הם יכולים לבטא את כאבם ולספר את סיפורם וסיפור ילדיהם והם מוצאים 
את עצמם לבדם באבלם ויגונם עד יומם האחרון.

 שבוע המודעות לשכול אזרחי בישראל תשפ”ג 2023 

שאלות ותשובות
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המשך בעמוד הבא  

נפוצות



 שבוע המודעות לשכול אזרחי בישראל תשפ”ג 2023 

שאלות ותשובות
אנחנו מבקשים לקחת את האנרגיה המופלאה והחיבוק הציבורי האדיר שאנו מכירים כחברה, ולהרחיב 

אותו עוד טיפה מתוך ערבות הדדית קהילתית.

   למה צריך שבוע שלם ולא מספיק רק יום אחד? 
כידוע, כיום עדיין אין יום זיכרון ממלכתי לנפטרי השכול האזרחי. עד שייחקק יום רשמי כזה, אנחנו רוצים 
יום זה באופן ובזמן  לאפשר לכמה שיותר קהילות, מוסדות, גופים ואנשים פרטיים את האפשרות לציין 

שנוח להם- ולכן נקבע שבוע שלם.

   מתי מתקיים שבוע המודעות?
שבוע המודעות יתקיים השנה בתאריכים 19.3.23-25.3.23, י״ט אדר -ג’ ניסן תשפ”ג, ובסיומו שבת ג׳ ניסן.

   מה מתקיים במהלך השבוע?
אותן  פעילויות  למגוון  ורעיונות  ללימוד  תכנים  מגוון  נפיץ  אנו  המודעות  שבוע  עבור 

תוכלו להעביר במקום מגוריכם. 

נוער  תנועות  לימוד  מוסדות  קהילות,   - שונים  יעד  קהלי  עבור  בהתאמה  החומרים 
ואנשים פרטיים.

  איך אני יכול לקבל את כל התכנים של שבוע המודעות?
ניתן להוריד את כל התכנים מהאתר שלנו:  

yakirli.org/index.php/awareness-week 
או לשלוח אלינו את כתובת המייל שלכם לווטסאפ מספר: 050-5335148 ואנו    

נעביר אליכם את החומרים.   
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איך אני יכול

   כאדם פרטי:

לקבל ערכת פעילות, לערוך פעילות בקהילה או בכל מקום שהציבור יהיה מוכן להשתתף 

ניתן להירשם בקישור ואנו נעביר לכם חומרים

   כשגריר/ה- רכז/ת בקהילה:

רב/מנהיג/ת / רכזת תרבות / נוער / ת.נוער 

להציע ולשתף  מתוך ההצעות לפעילות שאנו מצרפים ורעיונות נוספים שיעלו:

לפנות אל משפחות השכול  האזרחי, לספר להם על קיום המיזם ולהציע שיגיעו אליהם לביקור  

לפנות אל מנהיגי / רכזי / מתנ"ס / תנועות הנוער / ועד ההורים בבקשה שיערכו ערב שבו יוזמנו משפחות שכולות והציבור   

לרב הקהילה / מעבירי השיעורים בקהילה בשבת להעביר שיחה בנושא  

לערוך מפגש הורים שכולים וחברים שבו יספרו על האובדן   

חברים בקהילה שיארזו חבילת שי קטנה ויגיעו למשפחה במהלך השבוע כאדם בתפקיד ציבורי )רכז/ת קהילה /  

חשוב: 
חומרי הפעילות והלימוד נמצאים באתר של העמותה  יקיר לי – שבוע המודעות

נשמח שתרשמו והחומר יגיע אליכם https://yakirli.org    שבוע המודעות

אנו מודים לכל אחת ואחד מכל  שיסייע בשבוע זה )ולאחריו(
בהעלאת המודעות ונאמר למשפחות:

“אתם לא לבד בסיפור הזה”

לקחת חלק

בשבוע המודעות?

להרשמה

לקבלת החומרים

 
 לחצו כאן
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