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MH 2019  
לאנשי מקצוע אבל אובדן ומוות  

 
מרצה: לין דייל חלמיש  

 
                                                           

 
2019 טתשע"                                              lynnehalamish@gmail.com דואר אלאקטרוני:   

 
מטרות הקורס:  

1. הקניית ידע והבנה על המחסומים בינינו לבין אלא שמתאבלים על עצמם או על אחרים.   
2. הקניית כלים מעשיים להתגבר על המחסומים.   
3. ללמוד איך להתמודד עם האבל שלנו כמו גם עם האבל של אלו להם אנו רוצים לעזור.   
4. הקניית יכולת ללוות ולעזור למתאבל.   
5. איך לדבר ולהקשיב על מוות ואבל.ללמוד באופן מעשי    

 
 

   תוכן המפגשים:
 

Read 4.7. WW הסבר כללי על הקורס ותוכנו. – 05.11 )1  
המוות כטאבו (תרגיל אינטראקטיבי: "המוות הרצוי") זיהוי פחדים עצמיים. -  

המוות,  עםעל המפגש הראשון שלו בתפקיד,  עמית למקצועראיון עם  *עבודה ראשונה:
י ביותר בעבודה.או המוות המשמעות  

כשניגש לנושא, תיאור הסביבה (כולל הפרעות),  מראיןהעבודה תכלול את תחושות ה
משך הראיון, שאלות שנשאלו ונענו (דגש על שפת  יןימראהגוף של המרואיין), רגשות ה-

לאחר הראיון ולמידה מהנושא.  
העבודה תוגש בשיעור הבא.  

שפת (אינטראקטיבי) Ira Byock+ מודל הפרידה של  גוף ותקשורת -  
 

2( 19.11 דקות כל אחד. 5שלושה משתתפים יציגו את עבודתם במשך  -  
  שכול, (כולל אבל לפני המוות). כיצד להקשיב באופן פעיל? 

5.12.13.24. in WW  
תרגיל: "לא להקשיב"  

מה להגיד ומה לא להגיד.  
על נושא המוות. 8ראיון עם שלושה ילדים מתחת לגיל  *עבודה שנייה:  

שאול את השאלות הבאות:ל  
1. מה זה מוות?   
2. מה גורם למוות?   
3. מה קורה לאנשים שמתים? איפה הם?   

מראיין כשניגש לנושא, תיאור הסביבה (כולל הפרעות), ההעבודה תכלול את תחושות 
משך הראיון, שאלות שנשאלו ונענו (דגש על שפת הגוף של המרואיין), רגשות לאחר -

הראיון ולמידה מהנושא.  
 

3(  3.12 "מאושרה"  – ילד הגוססה – in WW.14.19 סרטה של יעל מס. –  
שיר   לורנס וחלמיש, שיר של אביגיל –  

מה זה "מוות טוב"?  
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4( דקות כל אחד. 5שלושה משתתפים יציגו את עבודתם במשך  - 17.12   

Read 1.3.8 in WW   בעיני הילדו מחלה מוות   
ם.ילדי יספר  

תפקיד של "אמת"   
ות\אבל של אח  

על ילדיהם ם\השפעה של אבל של הורי  
 

5( Read 15.17 in WW  לבעיה זמנית. סופית פתרוןהתאבדות:   - 31.12   
צורת ההתאבלות בתרבות שלך. *עבודה שלישית:  

שוחח עם חבר מבוגר במשפחתך או בקהילתך על תרבותך:  
 מה אומרים למתאבלים, מה מנהגי האבל, מאכלים מיוחדים, הבדלים בין אבל על ילד

לעומת אבל על מבוגר, מתי ועם מי מותר להתחתן אחרי מות בן זוג, קבורה, אורך 
תקופת האבל.  

מראיין כשניגש לנושא, תיאור הסביבה (כולל הפרעות), ההעבודה תכלול את תחושות 
משך הראיון, שאלות שנשאלו ונענו (דגש על שפת הגוף של המרואיין), רגשות לאחר -

הראיון ולמידה מהנושא.  
ף את רצונותיך האישיים על הדברים שהיית רוצה לאחר מותך שלך.הוס  

 
6(  14.1 (רצח, טרור, חטיפה, תאונת  צרכים מיוחדים הקשורים באובדן או מוות אלים. –

Read 11 in WW דרכים, תאונת עבודה, אסון טבע.)  
(הבשורה המרה) בשורה למשפחה על מוות פתאומי.משחק תפקידים:   

חומר לקריאה  המשפיעים על התגובה לאבל ותחקיר  הגורמים –
לאחר אירוע קריטי או טראומטי.  

 
7( Read 27 in WW     מה רואים ומה לעשות ברגעים האחרונים – 28.1   

הבשורה המרה  : תעבודה רביעי ראיון עם אלמן/אלמנה. לשאול:-  
תתאר איך קיבלת את הבשורה על המוות או המוות המתקרב של בן/בת זוגך? איפה -

ה עשית בדיוק לפני הבשורה? את/ה זוכר מה לבשת? מי אמר לך? באיזו מילים היית? מ
אמרו לך? או איך? מה היה הדבר הכי קשה? מה הדבר הכי קשה באלמנות היום?  

כשניגש לנושא, תיאור הסביבה (כולל הפרעות), המראיין העבודה תכלול את תחושות 
משך הראיון, שאלות שנשאלו ונענו (דגש על שפת של המרואיין), רגשות המראיין  הגוף-

לאחר הראיון ולמידה מהנושא.  
 

8(  11.2 בעיות מיוחדות. התאלמנות: –  
התמודדות.לאסטרטגיות    

\Final Wishes ברכות וקללות: זיהוי ובחירות  


