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 ובדןלא תמציתימבוא 

עובדה שאנו . למרות ה1חיים עבור רוב האנשיםב מרכזימותו של אדם משמעותי הוא אירוע 

בו , מוות הוא נושא שחוות אובדן עובדה שכל המשפחותה, ולמרות ימותדבר חי יודעים כי כל 

, בדידות, פחד נפשי: כאב מקושר עם. מוות ממנו על מרחק פסיכולוגיאנו שומרים לעתים קרובות 

והוא אכן קשור לכל  -טרגדיה ו מחלה, תחושה של הישארות לבדמפני הבלתי הנודע, נטישה ו

 אלה.

שזורה , בדרך כלל ממנו כולוגית למותו של מישהו שאכפת לנוהתגובה הפסיעל אף האמור, 

ג'ון בולבי האנגלי . הפסיכואנליטיקאי אהבה – מירביתחשיבות  בעלתהליך פסיכולוגי נוסף ב

לדרכים  כל כרך ( הקדיש1969-1980)של התקשרות ואובדן הקלאסיים שלושת הכרכים שכתב את 

, הוא בחן בהמשך .אבותינו(לו ותנוימהלאלדוגמה ו המוקדמים )נבחיי יוצרים התקשרות בהן אנו

ת של דמות התקשרות משמעותית ואנשים מגיבים למוכיצד צד אנו מגיבים לפרידות זמניות, וכי

וא ה במהותוטכני, אף שהינו מעט התקשרות" חזור החיים. השימוש במונח "דמות מלאורך 

את  מתעצבים ובו אנו לומדים לחיותהמהווים ציר מרכזי שסביבו אנו האלו, מתייחס לאנשים 

על  יתרחב של ספרות תיאורטית, קלינית ומחקר טווח. בולבי סקר איך נרגיש בטוח בעתידחיינו ו

 בזמנו. מובןיה ידוע ולהבהיר את מה שה מנת

עימם אנו הם אנשים עבורנו,  נפשית ואלה שהם בעלי משמעות עמוקהחשובים לנו האנשים ה

ייתכן  ;הורים או אחים למשל כל חיינו, כמולאורך הכרנו אותם  ייתכן כימערכות יחסים. יוצרים 

 שייתכן כי אנו או  ;, כמו בני זוג, שותפים וילדיםקשרים רומנטיים ומשפחתייםעימם יצרנו  כי 

או  קרובים חברים, כמו ביותר תמשמעותי במערכת יחסיםאותם באופן מוגבל יותר, אבל מכירים 

מרחק ה מערכות יחסים בהןלנו, אנו יוצרים הקשרים הקרובים  תיציר. במהלך בצבאחברים 

צומצם או מטושטש. לכולנו יש חוגים רבים של מ", אני-ביני ובין "לאו, עצמי לאחרבין  אבחנותוה

שהם בעלי משמעות אנשים  עלים לנו. אנו מתאבלים באופן שונה מערכות יחסים ואנשים שחשוב

עבור , ובהיקף מצומצם ולזמן מוגבלוימים, אנו עשויים להגיב מס עבור אובדניםעבורנו.  שונה

. הן גם ותומתיש ות, מכניעותמכריעלנו, התגובות יכולות להיות שמשמעותיים ביותר אובדנים ה

 .עוד אנו, עצמנו, חייםכל ולהימשך בדרכים שונות,  יכולות לבוא לידי ביטוי

של אובדן  תחוםקורות הקשורים לרעיונות ומאנסה לשתף אתכם במספר בעמודים הבאים, 

הידע  .בתחום עדכניהידע לשאר נאמן למה שנחשב אש תוך כדי, תמציתילהיות  אשתדלושכול. 

שאלה תעלומות רבות בנוגע ל תנותרו ך למרות זאת,, אמתרחבו כל הזמןהמדעי של שכול משתנה 

 .בכל כך הרבה דרכים אדם אהוב מגיבים לאובדן שלמה ל

 להתעניין בנושא זה? התחלתאיך  אלה:ש

                                                      
1
 1993אובדן ושכול בחברה הישראלית,  
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של אובדן ושכול. יש ששאלו מייד. אחרים  תחוםבחרתי לעבוד ב מדועאנשים רבים תוהים 

באובדן  המומחל היא לא איך נהייתי העיקריתהשאלה  עבורי,יותר. טוב אותי  שהכירועד  המתינו

 .זהתחום מדוע אני נשאר בובכלל זה,  –השתנתה במהלך השנים הזו כמו איך המומחיות ושכול 

 בן הייתיאני ו 42האובדן המשמעותי הראשון שחוויתי היה מותו הפתאומי של אבי כאשר היה בן 

 ו,נכח יםגעגועההכאב של אובדן ו השב כזומשפחה "נורמלית" ל נוהיותההפרדה מ. חציית קו 6

 צד הזה" של המתרס, היו אלה שחוו"בה דרך חזרה. תאבל ברגע שזה נעשה, לא הי - הייתה חדה

בחוויה  ךא פחד מאובדן,. לכולנו יש סיבה לשלא אלה ,שניהד בצאובדן של בן משפחה קרוב, ו

סיכוי גבוה יותר הם בעלי ( לו ערךמותו של בן משפחה אהוב )או שווה שלי, אנשים שלא חוו את 

 אנושי.הקיום הזה של הלחלק  תרגשי יםלהיות פחות פתוח

את  הופכיםועוד פחות  ,פסיכולוגהמשיך את דרכו כר לא כל מי שחווה אובדן בגיל צעי מובן, כי

 אנשים חוליםהעוסקת ב ,עבודה שלהם. העבודה של אליזבת קובלר רוסלמחקר ולמוקד כשכול ה

המפגש . נגעה לליביתפסה את תשומת הלב שלי והעבודה שלה  ,סובלים ממחלה סופניתהאו  מאוד

אפשר קירבה ולא הרחיק את המוות  איום עם מצבים לא רגילים, כאשראנשים רגילים  של

פרקטיקום הבמהלך התואר השני שלי בפסיכולוגיה קלינית, הקרובים אליהם, היתה מרתקת. 

בשל העניין שלי  י של חיילים משוחררים.בית חולים פסיכיאטרמחלקה בהראשון שלי היה ב

פחדתי סופני. ן כסכיזופרן שסבל מסרטשאובחן לפני שנים איש  כמטופלניתן לי באובדן ושכול, 

מד מול מחלה סופנית. בילינו שע אדםהייתי עוד יותר סקרן לגבי ה אך -סכיזופרניה מהחלק של ה

 מטופל, הלקראת סוף התקופה שעבדנו יחד. בצל המוותבשיחות על החיים שעות בפסיכותרפיה 

י ברחבי ארה"ב כדי להיפרד מאחיו ובנ לנסועוהחל שלי שוחרר מבית החולים במסצ'וסטס, 

לשתף אותי שלו  נכונותהשלי אליי הייתה הפתיחות שלו ו מטופלמשפחותיהם. המתנה של ה

ות ללמוד יותר על מפגש עם . הודות לו, הייתה לי ההזדמנשנינושינה את הזמן שלנו יחד . בעולמו

 .נפשית חמורההפרעה  בעליעומדים בפני אובדן כמו גם על מפגש עם אנשים האנשים 

 תיבאובדן ושכול כחלק משמעותי מעבוד יקודעניין ומ שמרתי על, לתחוםבשנים מאז שנכנסתי 

מחקר ואינטראקציות עם , הדרכה, טיפול, הוראהב תרגולשל שעות  בבסיס אלפיהמקצועית. 

לקחים שלמדתי בשלב מוקדם ה. אחד , עדיין נמצאו הלקחים שנלמדו אזרחוקמעמיתים מקרוב ו

כלפי אחד ה ואכפתייםשני האחד עם הובדן הוא על איך אנחנו מעורבים לא השתנה. תחום הא

בה כאב נכון, יש הר המרכזי שבבסיסו העניין שלי בתחום.הציר ו האנושיבט ,  זה הוא ההיניהש

התמונה מתבהרת לכך שהקשרים הבין כאחד שחוקר את ההשפעה של אובדן לאורך זמן,  ךכאן, א

י כאן. במילים אחרות, אובדן ושכול הם וריאציות על הסיפור האמית אישיים של האדם הם

 וחיבור. האהב -החיים של  תהבסיסי מהיתה

 ?(mourning( לבין אבל )grief) יגון: מה ההבדל בין אלהש

וכל  -ביניהן לחליפין, כלומר, בפועל מחליפיםאלה  במושגים נעשה שימושלעתים קרובות, 

תהליך האבל" אבל" או "עם המוות של מישהו יכול להיות מכונה גם בשם " המפגשהתהליך של 

עדיין לא קל לדעת בדיוק שימוש בדרך זו,  ןלא נעשה בהכאשר גם ". יגון" או "תהליך היגוןאו "

  .תןכוונלמה 
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 לגליםלעתים קרובות  מתייחסים( grief) כאשר משתמשים במילה יגון, תמנקודת מבט פסיכולוגי

 חודשיםבשבועות או ב קרובמותו של קשר התגובה לים של עצב וכאב שמלווים את עזה

תהליך של ל מתיחסיםלעתים קרובות  (mourning) אבל כאשר משתמשים במילה. הראשונים

אדם , וזה יכול להעסיק עוד נו, כבר אינו איתממנוהתחככות עם העובדה שמישהו שאכפת לנו 

עשה על אובדן  20-מהספרות במאה ה עיקרי. חלק ארוך זמן דילפרק או באופן חלקי, באופן מלא 

 . בצורה זו "אבל"שימוש במונח 

כהיבטים הפסיכולוגיים של הסתגלות  "יגון"בספרות המדעית, לפעמים, אנשים מתייחסים ל

טכסיים או , יםחברתי מאפיינים, תוך שהם שומרים את המונח "אבל" להנלוותתגובות ללאובדן ו

מסורתית  תאורתודוקסילפי הגישה ה, כי ןציינ, היהודית דתאם נפזול ללאובדן.  יםהקשור דתיים

קרבה מוגדר ככזה, לאחר ששכל מערכת יחסים של אבל אדם הה "הלכתית",ביהדות ה או

זו של הפומבית ההצגה הג סימנים של אבל ציבורי. יהצעל פי הדת למחויב , . האבלמשפחתית

יכולה . החוויה הרגשית יגוןרגשיות של עצב או תחושות ח בה בהכראו תלויאינה קשורה  ,אבל

 מסווג כ"אבל".אך האדם השכול להיות נוכחת, להיות או שלא 

למשל קרוב החברתי,  ומכוח תפקיד אדם יכול להיות "אבל" כי המסקנה המתבקשת היא

ההפך נכון . ומהאובדן יחווה כל קורטוב של כאב וחוויה רגשית שהיא בעקבותועדיין לא   ,משפחה

שמגדירה אותו  קירבה משפחתית, חברתית או דתיתכל  היה לויכול שלא תאדם  - לא פחות

 .ההשפעה של האובדן תהיה עוצמתית ומרחיקת לכת נפשית ופיסיתועדיין  -כ"אבל"

 ואבל? יגוןשל  "מטרה"ש: מהי ה

 ,את מה שמתרחשלתאר יותר . קל כלשהי דאותובו שאלה זואני לא בטוח שאנו יכולים לענות על 

זמן. הבמשך  והתפתחר שואאדם המושרשים בלהסביר את המטרה של דפוסי תגובה  מאשריותר 

ואבל  יגוןשל  רגשייםתהליכים ההנפש יסכימו, עם זאת, כי הבתחום בריאות רבים אנשי מקצוע 

, וכי הכאב ותקרוב מערכות יחסיםקשרים הרגשיים העמוקים שנוצרו בההם השתקפויות של 

 .מידת העומק של החיבור בין האנשיםהוא השתקפות של בכך ך הכרו

הם תהליכים המלווים את ההסתגלות אבל ו יגוןכי לומר  ניתן, תמנקודת מבט פסיכולוגי

כתוצאה מכך.  העושהשכול האדם שינויים שאת השמישהו מת, ובכך  הכרהשל אדם להמחודשת 

כל כך הם  לשאלה מדוענדהם מהכאב הכרוך בתהליכים אלה, ולא היה לו הסבר פסיכולוגי  2פרויד

אנרגיה  תהסר . המטרה היאהבהיותו כמטרהיה  ל"תהליך האבל"שלו ההסבר המקיף  .כואבים

יכול לספק לנו  ואינ שכפי שהמציאות מראה,, או השקעה פסיכולוגית ממערכת יחסים עם מישהו

 חיים יכולים להעניק זה על זה.נשים ארק שכאלה , מציאותהמבוססות  תגובות

הנפטר הייתה המטרה של כלפי רגשית" עיון של פרויד כי "נסיגה מהשקעה במשך שנים רבות, הר

כי רעיון זה שכול. נראה הבתחום  ים שעסקו והתמחורבעל ידי  גםשלם התקבל בלב  ,ואבל יגון

, אובדןלאחר  תלתקופת זמן מסוימ דןאובוקים באנשים יכולים להיות עס השב עוצמהתפס את ה

 מקום למישהו אחר. פנותלהמשיך בחייהם ול יםלוהעובדה שמאוחר יותר הם יכאת וגם, 

                                                      
2
 1917באבל ומלנכוליה,  
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עשוי  השכול אחר שכול, בן הזוגלמתאים ביותר לפרדיגמה זו. זמן מה וא האולי אובדן בן הזוג ה

. ובכל זאת, עם לעולםליצירת קשר זוגי אחר  ןזמי הלא יהי ואהכי משוכנע להיות ו שלא להתנחם

מערכת יחסים חדשה. באופן ואכן יוצרים , רבים מהם יכולים (זמןהלא רק  ךמן )אחלוף הז

לתהליכי האבל.  אובדןלאחר  יםתפקדמבסיסי, פרויד קשר את הדרך בה אנשים מרגישים ו

, ושינויים אלה כרוכים םאדהשל  יחסיםהמערכות  םביצוע שינויים בעולב תהליכים אלה כרוכים

 לומר נוכל, זוג בחיי הנישואיןהעם הרעיון של  שאריבמרכיב חשוב של שינוי פסיכולוגי. אם נ

 הכנסתלשותף החדש.  נפשיתמוכנות  ת ומחייבתבן זוג חדש דורש כדלהלן: יצירת מעורבות עם

להיות חוויה  היכולבן הזוג חדש עם מעורבות יצירת הללא מוכנות נפשית ללזוגיות חדש שותף 

בר על הצורך להתאבל על מערכת היחסים הקודמת ישני הצדדים. פרויד דעבור מאוד בעייתית 

אם נחשוב באופן חדש. הזוג העם בן  ליצירת מעורבות הנדרשתאנרגיה רגשית  תאימצ לצורך

חיבור הרגשות את לחלוטין צריך לנתק  דםאש הגיוני, ונסתכל על חיינו, נראה כי לא צריך להניח

 ,מציאותב. ביחסי הקרבה החדשים להשקיעמנת שיוכל על בן הזוג הקודם  כלפי יווזכרונות

 קשוריםו . אנחנלהם משמעותייםרבים שאנשים נהל קשרים מרובים עם לאנשים מסוגלים 

ואחינו, ילדינו אם הם יהיו אחד או עשר, בני הזוג שלנו, ולעתים  ינואחיותמהותינו ואבותינו, ילא

 הציפייה(. להם משמעותייםשואחרים , יהםם ואחיותה)כולל הוריהם, אחי יהםקרובות משפחות

אנו חייבים לעשות זאת על מנת להישאר ש או, נפטרש אדםלגמרי את הקשר לאנו ננתק , אובדןשב

לכולנו יש  בה מרובת המשתניםהדרך להכחיש את  מעותומשאו להתחבר מחדש לחיים,  יםמחובר

 .מערכות יחסיםמעורבות ב

 "אבל" כתהליך פסיכולוגי?למה מתכוונים כשמתייחסים ל: אלה ש

 מעורבהולך ונהיה  ככזה שבו האדם השכולתהליך האבל את תפש כאשר פרויד כתב, הוא 

מחדש ה יאיתו. על ידי חוו פתמשותה במערכת היחסיםזיכרונות של המנוח ובת בעוצמתיו

. פרויד חשב לקשר והתייחדות של האדם השכול עם הנפטר שקיעהמעין  נוצרתבנפטר, והיזכרות 

 השיגל , בסופו של דבר,שכוללאדם ה תאפשרמ, תוחווייתי ת, קוגניטיבית, רגשיהזו תמקדותההכי 

ה שקיע. עצמה זו של וחייב ותמשימות ומערכות יחסים אחרלטובת  להיפרד ולהשתחרר ,מרחק

הנחה  עד לאחרונה, ךחיים, אהתנאי הכרחי לחידוש משימות כנחשבה ובקשר עם הנפטר  אובדןב

 .זו לא נבדקה

אבל האדם ה מחייב את "תקיןאבל כי "היתה אנשי מקצוע  ת בקרבמקובלההנחה ה, במשך שנים

עסוק וממוקד מבחינה רגשית, קוגניטיבית  הלא היהאדם השכול . אם יגוןבשקוע  היותל

 ינהכבר אבעייתי. היום, נקודת מבט זו  היגון שתהליך תהנחה היהעם המנוח, ה מוטיבציוניתו

רבה יותר קבלה  ה שלואבל ועמד יגון לשמגוון סגנונות למודעות  ישנה ה,במקומ מובילה ושלטת.

 הןאת הדרכים השונות ב הממפה פסיכולוגימחקר  ם שלנתוני יותר . כמו כן, יש הרבהזו לשונות

מתנהגים בפועל, בעקבות אובדן. מסתבר שקיים מגוון רחב של תגובות והתנהגויות  אנשים

הן נמצאו מקיפות ורחבות הרבה יותר מההנחות התיאורטיות המבטאות את היגון והאבל. 

 המצומצמות והבהירות של פרויד. 

ו חשבמשנמשכים זמן רב יותר ואבל  כי יגון נה שלנולהבגם  הובילהרחבה של הרעיון האמור ה

הן לא הובנו עוד . גם כןהתחילו להתרכך  ,או שנה . הקטגוריות של זמן, כגון שבוע או חודשבעבר
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 ,זיהינו םמנים שבאמצעותיהס ,לא פחות מכךואבל.  יגוןהסוף של את  מסמנות בבירורככאלה ש

 ,יותר לומר הא כי יש נכונות גדוליהחלו להשתנות גם כן. משמעות הדבר ה נמצא בתהליך אבל,מי 

על  ולחוש יגון להתאבל ותהיחיד כיםלא הדר ןדבר על האובדן הלאו , לבכות עצובראות יכי לה

גלוי לצופה מן החוץ. ואף הוא לא  אובדןנוגע לכל ה. הרבה ממה שקורה בבאופן פסיכולוגי מישהו

נוטים שאנשים יש . של האדם האבל עצמו להתרחש מחוץ למודעותעשוי הרבה ממנו מעבר לכך, 

בותיהם וברגשותיהם הם מעדיפים לא לשתף אחרים במחשבמובן שלשמור יותר על פרטיותם 

 ומוכנים לחלוק את רגשותיהם משתפיםאנשים אחרים יותר  מי שאבד.אודות האובדן ו

 .אובדןנוגע לכל הבומחשבותיהם 

. מגוונותבדרכים רבות ו להתרחשיכול עם הנפטר יחסים מערכת השל אובדן ול הש מחדשעיבוד 

. הם יםמבוגרמאלו של הבדרכים שהן שונות  מתאבליםילדים שמזה זמן קיימת ההכרה בכך 

חרדה, פחד, דאגות גופניות )עצבות,  מרגע אחד שבו הם מגיבים לאובדןעשויים לעבור הלוך ושוב 

רת החיים שלהם )משחקים, אינטראקציה, מוסיקה, טלביזיה, שגלרגע אחר שהוא חלק מ'( וכו

אינה נחשבת . היכולת שלהם להתנהג כאילו שום דבר לא קרה המחשבים וכו'( וחוזר חליל

מניח ה ,המודל של יגוןלכך שיותר  הת גדוליש מודעוהיום " האובדן. באופן דומה, התגברות על"כ

, חרדה, כעס, חוסר הרבה עצב ודיכאוןב המלווה וגלוי של עיסוק באובדן עוצמתי, מוגבר ביטוי

מתרחש אבל. עבור אנשים מסוימים, החוויה  בהןהדרכים היחידות  אינו מייצג את ,אונים, וכו'

התרחש עבור אחרים, התהליך הפסיכולוגי של אבל יכול לאילו , וקצרהשל אבל יכולה להיות די 

אב שכול עלול לבלות חודשים בבניית  לדוגמה,אינן קשורות. לכאורה מגוון רחב של התנהגויות שב

ייתכן . ילדולאחר מות דיש את עצמו לשתילת גן ירק בשנה מודל עץ של בניין הסטורי או אולי להק

שויה לתרום פעילות שכזו ע ,, אבל יחד עם זאת"לא שייכת"בין אבל לפעילות , אינו נראהש קשר

אדם להעובדה שו, תף יותר והאחר פחותלשתהליך האבל. העובדה שאדם אחד יכול ולשרת את 

"אינן  שלכאורהאחר יעסוק בפעולות אדם ואחד יכול להיות צורך לדבר על האובדן והנפטר 

 תריחקב. יש ערך אובדןמשפחות בעקבות קרב בקושי לות מקור למתח וולה קשורות", יכולות

 .האנשיםהשונות בין יש גם ערך בכיבוד  ךההבדלים האלה, א

נה, הכוונה ב"אבל" כתהליך פסיכולוגי, היא שאנו תופסים אבל ויגון כחלק בשורה התחתו

מתהליך שבו האדם האבל מקבל את המציאות של חייו שהשתנתה ללא היכר. יש מעט אמיתות 

השכולים עוברים במעבר חד כיווני. תהליך הנפשי, אך רוב האנשים מבינים כי ב רוךלגבי מה כ

מעבר או מגוון דרכים בהן האנשים השכולים את הליך של אבל ויגון, במשמעותו, מכיל תה

 . האובדן, דרך האובדן ובהמשך חייהםלפני מרגע עוברים 

 להתאבל? נות: האם יש דרכים נכונות ולא נכואלה ש

ו זה? מה הם הקריטריונים שלנהנכון ולא נכון בהקשר ב היא הכוונה שאלה קשה מאוד. מהאכן זו 

יותר רבות מוביל למחלות גופניות ההסגנון  ונכון? אם השאלה היא מה מה נכון ומה אינולהחלטה 

יותר, אז אנו יכולים לתאר מספר גורמי סיכון. גישות רפואיות רב או לחוסר נוחות פסיכולוגי 

 נותסגנוה םדרך זו. אם השאלה היא מהאובדן בה נושאאת  בוחנותלעתים קרובות  ובדןלא

תשובות  אחר שלסט נעדיף  אזיובידוד,  ה יותרי נוחות חברתית או משפחתית גדוללא יםובילמה
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בדרכים  לעודד אנשים להתאבל האם עלינו . ואם השאלה היא,שאלהתשובתנו לאת  עשוי לקדםש

 מספר נקודות:צריכים לטפל בתחילה ו מסוימות, הייתי חושב שאנ

יש ין אנשים שונים, הבדלים אלה יש לכבד. קיימים הבדלים בעלי חשיבות ב –נקודה ראשונה 

לדבר על דברים שמטרידים אותם. אחרים הם יותר  אוהביםאנשים שהם יותר מילוליים, 

יש אנשים שהם מאוד שהם אוהבים לעשות דברים ולא לדבר עליהם.  מובןב ,אינסטרומנטליים

ף מה חים יותר לשתאחרים, ואילו אחרים פתועם את אשר על לבם  שתףל שלא בוחרים, פרטיים

הבדלים ה של חשובשונות האת ה זונחת יתנהגו באופן דומהכולם הציפיה שנפשם. בבם וילשב

אנשים חיים  בה הדרךוים מאפיינים חשובים של והמהתרבותיים ומשפחתיים אינדיבידואליים, 

 את חייהם.

רואים הם יננו . מה שאנו רואים ומה שאאינם זהיםגלויים וסמויים תהליכים  –נקודה שניה 

חשובים של תגובות של אנשים לאירועי חיים משמעותיים. אנשים יכולים יבטים ה הםשני

. איבדו םמה שהללמוות ו יםמודעמאוד אובדן, ועדיין להיות על " התגברולגמרי "כאילו להיראות 

אחרים יכולים ישנם ו ים את רגשותיהם מדרמהיטב, אחרים  יהםרגשותאת  יםסוומיש אנשים ש

 .אופן סימולטנילהיות פתוחים להיבטים של חיים ואובדן ב

במהלך תהליך  מסוים ואבל עשויות להתאים לזמן יגוןתכונות מסוימות של  -ית שישלנקודה 

עניין אובדן ללא בשקוע במוות ו להיותבזמנים אחרים. לדוגמה,  מותבלתי הוללהיות ו האובדן,

ייתכן היות מתאים ליום, שבוע, חודש או שנה, אבל יכול ל ,מישהו אחררגשי או מקום למשהו או ל

  .אובדןלאחר ה רצופותשנים  10או  5-לא יהיה מתאים לש

מסלולי דו ההמתייחס למודל אובדן, פרק אני חושב על   בה הדרךעל  פרקבזאת הבהיר אנסה ל

 תהליך מיון ובהבנתב המועילמוצאים אותה על אובדן ושכול שרבים  הביחש. זוהי דרך שכולל

 האובדן.

 ואיך זה יכול לעזור לי להבין מה אנשים שכולים 3שכולדו מסלולי לה מודל: מה הוא האלהש

 ?חווים

אנשי מקצוע להבין איך לאלה שאינם הוא דרך לעזור לאנשי מקצוע ו שכולהמסלולי ל הדומודל ה

האדם על  לחשוב על תגובה לאובדן. לעתים קרובות לאחר שמישהו מת, אנחנו שואלים שאלות

ה" ת" לעתים קרובות התשובות הן די קונקרטיות כגון: "היא בכאיך הוא ? ?מה שלומו: "שכולה

חוויה. האו "הוא נראה בסדר". למען אמת, התגובה לשכול מתרחשת ברמות רבות ושונות של 

ם המושפעים תחומי, הם בין היםאחר אנשיםרוח, במערכות יחסים עם השינויים בבריאות, במצב 

 היגון ותהליך האבל, עדייןכאשר אנשים מתאבלים על האובדן של מערכת יחסים חשובה. וית רגש

אל מול האדם שכבר  ומנהל את חייהשכול  האדםסביב הסידור מחדש של הדרך בה  יםגם סובב

כל כרונות שעולים, יזהסוג כאב, כמות והעצב או הלא בחיים. הכמיהה לאדם האהוב, ייסורי 

בעולם  שאינו נמצא עודאדם שחשוב לנו, עם הקשר השינוי של ביטויים של משמעות  םהאלה, 

אדם שחי  למערכת יחסים עםאיתנו. ניהול המעבר ממערכת היחסים עם אדם חי הזה הפיזי 

שכול. בהוא היבט משמעותי  ,מוותהרוחניות או חיים שלאחר בספירות אחרות של זיכרון או 

                                                      
3
-681(, 8)23לימודי מוות,  .יופרוספקטיב ירטרוספקטיב סקירה ומבט : הדו מסלולי לשכול(. המודל 1999) ש. רובין 

714. 
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לאפשר להתייחסות  , על מנתגן את ההבנה של תהליך האובדןמאר שכולמסלולי לדו ההמודל 

זיכרונות, המחשבות ת עם היחסים המתמשכמערכת ה" ה שלעושה" ומה טיב אדםנפרדת לאיך "

 .המשנה אות הוא כן ךת אינו מסיים מערכת יחסים, א. מוו"והרגשות הקשורים לנפטר

קושי בעקבות האו  התהליך תר אתלזהות ולא הינו מודל אשר מיועד שכולל מסלולי הדומודל ה

 עודב ,שכולה האדםבהיבטים הרבים של תפקוד המאפיינים את המסלול הראשון מתמקד אובדן. 

כרונות, הרגשות, יזכלפי ועם המתמקד בטיבה של מערכת היחסים המתמשכת  שהמסלול השני

ומאוד  יםמבולבלתפקוד, ועדיין להיות היטב בתחומי ניתן לפעול ה. נחווה המנוח דרכים בהןוה

 תיחסים מאוזנמערכת מנוח. בדומה לכך, ניתן להגיע לפי הלכיחסים מערכת הבתחומי  יםבוכא

קשיים בתחומי התפקוד שמופעלים על ידי האובדן. הבחנה זו  ממספרעם המנוח, ועדיין לסבול 

הרבה  ( ועםראשון השלכות מעשיות. לדוגמה, אנשים המגיבים בדיכאון מג'ורי )מסלול היא בעלת

 כשלעצמו זקוקים ליותר מאשר טיפול בדיכאון כ ושני( נמצאלנפטר )מסלול  וכמיהה געגועים

להפיק תועלת  יםאדם השכול, הקלינאי והמשפחה עשויהלעתים קרובות,  .(ושותריינולדס )למשל 

 שכול עלולים להתרחש. הקשיים בעקבות היכןלהבהיר  יםמלהיות מסוגל

עם אובדן  לחיותש ,רעיוןאת ה ,להפוך לחלוץגם סייע  שכולמסלולי לדו המודל ה, נוספתברמה 

שזה עשוי להיות נכון  בזמןרבים ומשפחות.  יםאינדיבידואלחיים עבור הלהיות חוויה לכל  יכול

במשך חודשים או שנים,  עשויים להיפתר  הראשון במסלול יםתרואשמהפרעה בתחומי התפקוד ש

הוא משהו מסלול השני בת טיבו של הקשר המתמשך לנפטר ידמד , כיבאותה מידהלומר, נכון 

 פעיל שנים רבות ועשורים בחייו של אדם.שיהיה 

, נראה היה 1981בשנת  שכולמסלולי להדו מודל האת לראשונה ברמה אישית יותר, כשהצעתי 

פרי שהוא מחקר תוצאות כמו גם מועיל לארגן את החשיבה שלי לצורך הבנת הספרות המדעית 

 מעקב אחרמודל זה התרחב לכלול: דרכי חשיבה על אובדן, בהשימוש . במהלך השנים, תיעבוד

של  תהליך ההטמעהבבעיות בעקבות  ותהתערבאובדן, אודות ואבל, מחקר  יגוןהתהליך של 

השכול. כפי שנכון בכל תחומי המדע  ות לאדםסייעמ ןדתות ותרבויות כפי שה ינתחף באובדן, ואה

הבנה שלנו. בין האנשים ד אין מונופול על דרכים חשובות של ארגון הוהפסיכולוגיה, לאף אח

אנשים איך בעוסקת המעמיקה עבודתו  .ניימררוברט  נמנהבתחום זה  המאוד מועילשעבודתם 

כדאי  האובדן. עודאת סיפור חייהם בעקבות  נהליםאובדן ואיך הם מלמשמעות  ומוצאים יםיוצר

רות מלקינסון, אליעזר  ,חברים שליו ותקולגשהם גם  ותאורטיקנים,בקלינאים עכשוויים  להיוועץ

פארקס, פיליס סילברמן, ורבים מחברי קבוצת העבודה הבינלאומית למוות, . ויצטום, קולין מ

 ושכול.לקראת המוות 

 ? זה לזה יםהבה ואובדן קשורא אלה : איךש

 תאהבה רומנטים של יחסימערכת  .יוצר שאדםיחסים הרתי קודם, יש משמעות לסוג כפי שאמ

. חברויות או אינטראקציות עם ילדהורה ובין  מקשראחים, או  ם ביןיחסימערכת מ השונ יאה

היבטים דומים. ישנם מספר , עדיין.. וחיבורובינאישית רמה אחרת של מעורבות  ןלנשק ה םחברי

. דברים מסוימות ובמשך הזמןנסיבות ב נוצרותנו עם אנשים שחשובים ל מערכות יחסים

ניתן לנו ולא  יםחשוב נשים אלה, ואלנוחשובים  גורמים לאנשים מסוימים להיותמתרחשים ש

יש שלוש דרכים לנהל כי לומר  ניתןמסוגלים למלא את אותו התפקיד. העל ידי אחרים  להחליפם
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 ות. רבקשור-, או להיות "בלתי"ן, לא להתמודד איתר אותןלשמאחרים: עם התקשרויות את ה

מעורבים  עת, ולמרות שאנו לא נמצאים כרגעכ ותלהיות לא פעיל ותת היחסים שלנו עשויממערכו

באופן פעיל עם אנשים מהעבר שלנו, המוות של אנשים שהיו חשובים לנו יכול לגעת בנו ולעורר 

 עשרות שנים. במשך שנים או מיםמחדש מחשבות ורגשות שנותרו רדו

המעצבות שלנו )כגון הורים,  יםבשנובעצמה חזקה,  חשובים לנומאוד כשזה מגיע לאנשים שהיו 

ו של אחד מהאנשים מות על העיידה(, וחברים ים, אחים ואחיות, או קרובי משפחה אחריםגיס

המאוחסנים  מחשבות ורגשות לעורר מחדשו ,שנים של ריחוק וחוסר קשרעל לדלג  היכול האלה,

לידי ביטוי בתגובה  יםבאך הם נו, אבהיסטוריה האישית שלמושרשים  אצלינו ואשר מקורותיהם

 הווה.ברגשית 

 ?את האדם השכול האם יש דרך נכונה לנחם שאלה: 

, תיהודיה. במסורת אדם שכולם וחיתרבויות שונות יש דרכים שונות להגיב למשימה של נל

, היא זמן שבו בני משפחה, חברים, עמיתים לעבודה, מכרים, ההשבעקרי, שבוע אבל, התקופה של 

בית כדי לספק תמיכה עבור ל/או יבואו להלוויה ו הקשורים למנוח,אחרים  ומעגלים םשכני

של נסיבות מחדש  הסיפורור ופיסהכל כך הרבה מבקרים,  המסופק על ידי. הגירוי יםשכולה

 הם בעלישונות וסיפורים שאנשים מביאים , השיתוף של אנקדוטות יםשכולהאובדן על ידי ה

 ם.השפעה רבת עצמה על האבלי

פעיל וחלק הוא יותר הוא שכול. חלק מהתמיכה לאדם התמיכה היא משהו שהוכח כחשוב לסיוע 

דברים הרגעה אקטיבית של השכול כי הפסיבי. במונחים של תמיכה פעילה, יש פעילויות כגון 

, ןנצחויונמצוקות  מרגיש, שיתוף בסיפורים אישיים של הואכיצד ם השכול דלת האי, שאוישתפר

שכול, האדם המקומות עם ל יציאהסיוע בטיפול בילדים, עזרה בדרכים מוחשיות )כגון  תהצע

 ותשנלשכול, אולי לא אדם הלהיות זמין להקשיב ללרעיון של וכו'(. תמיכה פסיבית קשורה יותר 

בולטת יותר לבקר. באופן כללי, תמיכה פעילה היא  להגיעו וחוזר על עצמ ואאת הנושא כשה

ארוכות יותר.  זמן , בעוד שהצורה הפסיבית יותר ממשיכה לתקופותשל האבלבשלבים מוקדמים 

 זה ואני מקווה לעשות זאת בעתיד הקרוב.נושא ביש עוד הרבה מה להוסיף 

 שכול?האדם הנכונה להתנהג כלפי שאינה האם יש דרך אלה : ש

תנהג או להשכול האדם היסיונות להפעיל לחץ על עם נ"התנהגות רעה"  קשרההטיה שלי היא ל

מראש. הצעות שנמסרו כהצהרות צפויות להחמיץ את  קבועה ומגובשתלהגיב בצורה מסוימת 

 ותאישיותו הייחודיות של האדם האבל. לפעמים, הצעות שמנסות להיות מועילאת הנסיבות ו

הם שהם להרגיש כי: נאמר ל יםעשוי יםיכולות גם להישמע כהצהרות ומרשמים. השכול

ת; כי הם יופעילולבכות פחות; כי זה זמן לחדש שהם צריכים אולי  או תר,יו לבכות ""צריכים

ולים לא יכ דוקא או שהם עם בני זוג פוטנציאליים ולהתחיל לצאתלבלות  "צריכים" לצאת

 , וכו 'התחיל לצאת עם בני זוג פוטנציאלייםל

של קרובי משפחה וחברים. שונים סוגים  להם שישברור שיש כל מיני סוגים של אנשים שכולים 

חריגים מספיק אין לו ש, אובדןבעקבות  נכון אינונכון ועל מה  הסכמהשאין לומר אולי מספיק 
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נושא זה במועד  . עוד עלהואל תעש השל עשדיה  מדויקת ונסיבות מקילות כדי לעשות רשימה

 מאוחר יותר.

קבוצות אתניות בישראל. קשר לדת, תרבויות משנה, ומידת הברבות, רמות : יש דתות אלה ש

 4האם כל קבוצה יש טכסים משלהם ומנהגי אבלות?

טקסי הקבורה הן אחראיות על  ,קדישאחברה . עבור הרוב היהודי בישראל, קבוצות 5עיקרון, כןב

 יםישראלעבור , מרבה הצער. לאורתודוקסיטכס יהודי הם לשל לפירושבהתאם  והפולחנים

, ולעתים קרובות כואבים ופגיעיםכאשר הם  חייהםשלב בחילונים רבים, חברת קדישא מגיעה ב

רוב בין ביניהם ו הקייםעל הפער התרבותי העצום  תגשרמאינטראקציה עם חברי הארגון אינה ה

 .נושא זה בקרוב הישראלים. עוד על

 הפניות נוספות

 

ה עם השכולים: עדשות מרובות על אובדן עבוד(. 2012א. ויצטום )וש. רובין, ר. מלקינסון 
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אובדן ושכול טראומטיים ולא טראומטיים: (. 2000ר. מלקינסון, ש. רובין וא. ויצטום )ע( )

 . אינטרנשיונל יוניברסיטי פרס. תיאוריה ופרקטיקה קלינית

 נורטון. . ניו יורק:טיפול קוגניטיבי ביגון( 2007ר. מלקינסון )

                                                      
4
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(. ניו יורק: 65-80: מוות ושכול באסיה, אוסטרליה וניו זילנד )עמודים 4מוות ושכול סביב העולם, כרך  , ע.ופ.לנגיני
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