
שבוע המודעות לשכול אזרחי 
בסימן ערבות הדדית בקהילה

רקע:
כל אחד מאיתנו מכיר לפחות משפחה אחת שחוותה שכול של בן משפחה צעיר ממחלה, תאונה או אסון טרגי- 

שכול אזרחי. למרבה הכאב, משפחות אלו 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, הוקם שבוע המודעות לשכול האזרחי.

במהלך שבוע המודעות כל אדם או קהילה מוזמנים: 
א. לבחור את המועד המתאים להם במהלך השבוע או השבת לציין את שבוע המודעות.

ב. לבחור את הדרך המתאימה להם לציין את השבוע )ראו בעמ’ 4: איך אני יכול לקחת חלק בשבוע המודעות?( 

השנה שבוע המודעות יתקיים בתאריכים 27.3.22-2.4.22, כ”ד אדר ב’-א’ ניסן תשפ”ב, ובסיומו שבת ר”ח ניסן.

מטרות:
*העלאת המודעות לחוויית האובדן ויצירת רגישות חברתית כלפי המשפחות השכולות.

*הבנה כי האובדן מלווה את המשפחה בכל רגע ולא נעלם. בשכול אין 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:
תכנים ודפי לימוד ושיח משפחתיים / קהילתיים

 דף הצעות לפעילויות בקהילה + חומרי עזר נלווים
רשימת מעבירי הרצאות בנושאי שכול, אובדן וצמיחה ממשברים

אסופות שירים שכתבו הורים ואחים שכולים
מערכי שיעור לבתי ספר ותנועות נוער

 סדרת שיעורים יומית מקוונת עם מגוון מרצים ואנשי רוח
ועוד...

 “אתם לא לבד 

בסיפור הזה”
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מה זה שכול אזרחי?
אובדן בן משפחה צעיר ממחלה או כל אסון טרגי אחר.

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

להעלאת המודעות ולמתן תמיכה במשפחות השכול האזרחי.
בשבוע המודעות ניתן לקחת חלק כאדם פרטי או כשגריר בקהילה או הסביבה הקרובה, באמצעות מגוון 
עבורכם,  מתאים  מה  לבחור  תוכלו  ומתוכם  מכינים  שאנו  שונות  לפעילויות  ורעיונות  ללימוד  תכנים 

כששתי מטרות עיקריות לנגד עיניכם:
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 בצערן לאחר פטירת ילדם, ללא מערך תמיכה 

והכרה מוסדר וללא יום זכרון לאומי ממלכתי מחבק ומאחד. 
אנו מאמינים שביכולתה של הקהילה והחברה כולה להקל מעט על הכאב והבדידות שחוות המשפחות 

השכולות. כמענה לכך הקמנו את שבוע המודעות לשכול האזרחי.
בכל שנה נפטרים בישראל מעל 1,400 ילדים, נוער וצעירים ממחלות, תאונות ואסונות טרגיים, המשאירים 

אחריהם הורים ואחים כואבים.
ככל שעובר הזמן, הרצון הגדול ביותר של המשפחות בנוסף לקבלת סיוע ותמיכה, הוא שישמעו ויספרו 
על הילדים שלהם. שהמתנה שהילדים שלהם הביאו לעולם, שהיה קצר מדי עבורם, תהיה נוכחת. גם אם 

הם נפטרו בגיל צעיר מאוד. 
אינו  לרוב  ילדיהם  של  החיים  סיפור  אחר-  טרגי  אסון  או  ממחלות  נפטרו  שיקיריהם  להורים שכולים 

מתפרסם. אבל הכאב שלהם לא פחות כואב. והפחד שלא יזכרו את ילדיהם מוסיף לכאב האובדן. 
ילדיהם,  וסיפור  סיפורם  את  ולספר  כאבם  את  לבטא  יכולים  הם  בו  מיועד  יום  אין  אלו  להורים  כיום, 

ולעיתים הם מוצאים את עצמם לבדם באבלם ויגונם עד יומם האחרון.
אנחנו מבקשים לקחת את האנרגיה המופלאה והחיבוק הציבורי האדיר שאנו מכירים כחברה, ולהרחיב 

אותו עוד טיפה מתוך ערבות הדדית קהילתית.
אנחנו מבקשים לפקוח מעט את העיניים, לראות האם יש בסביבתנו הקרובה משפחות שכולות, ולנסות 
ככל יכולתנו להיות איתם, ולתת להם מקום, תמיכה ותחושה שתביא לזקיפות קומה וליכולת להתמודד 

עם המשא אותו הם נושאים כל יום, כל היום, כל השנה עד יומם האחרון.

 שבוע המודעות לשכול אזרחי בישראל תשפ”ב 2022 

שאלות ותשובות נפוצות
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המשך...

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

שנוח להם- ולכן נקבע שבוע שלם.

מתי שבוע המודעות מתקיים?
השנה שבוע המודעות יתקיים בתאריכים 27.3.22-2.4.22, כ”ד אדר ב’-רח’ ניסן תשפ”ב, ובסיומו שבת 

ר”ח ניסן- יום חנוכת המשכן ופטירתם של נדב ואביהוא -”וידום אהרון”.

מה מתקיים במהלך השבוע?
עבור שבוע המודעות הכנו מגוון תכנים ללימוד ורעיונות לפעילויות שונות אותן תוכלו להעביר במקום 

מגוריכם. התכנים בהתאמה עבור קהלי יעד שונים- קהילות, ישובים, ערים, מוסדות לימוד, תנועות 
 נוער ואנשים פרטיים.

איך אני יכול לקבל את כל התכנים של שבוע המודעות?
yakirli.org/index.php/awareness-week :ניתן להוריד את כל התכנים מהאתר שלנו

או לשלוח אלינו את כתובת המייל שלכם לווטסאפ מספר: 050-5335148 ואנו נעביר אליכם את החומרים 
לכותבת המייל אותה שלחתם. 

 שבוע המודעות לשכול אזרחי בישראל תשפ”ב 2022 
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https://yakirli.org/index.php/awareness-week/


עמותת יקיר לי )ע”ר( - יד ולב לשכול האזרחי הוקמה במטרה לתמוך במשפחות שחוו אובדן של בן משפחה 
צעיר ממחלה או בנסיבות טרגיות אחרות. העמותה הוקמה בשנת 2015 ע”י פיני - אביה של דסי רבינוביץ 

שנפטרה לאחר מאבק ארוך ועיקש במחלת הסרטן. 

yakirlyorg@gmail.com | 058-7542929 | www.yakirli.org
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כאדם פרטי/משפחה:
לקבל דפי לימוד או לערוך פעילות בקהילה או הסביבה הקרובה באופן עצמאי. 

ניתן להירשם בקישור הבא ואנו נשלח לכם כמה ימים לפני שבוע המודעות קישור להורדת כל החומרים. 
https://forms.gle/CBZbQbJQWthPdPDB6 :להרשמה

כשגריר בקהילה:
להיות שגרירים של שבוע המודעות בסביבתכם הקרובה: 

להעביר את המידע לחברים ושכנים ולבקשם להעביר ולשתף הלאה
לבקש מהמתנ”ס האזורי שיזמינו הרצאה בנושא )ראו רשימת מעבירי הרצאות רלוונטיים בנושא באתר שלנו( 

 להציע לרכז/ת הקהילה ליזום שיחה, מפגש או הרצאה בנושא 
)ראו רשימת מעבירי הרצאות רלוונטיים בנושא באתר שלנו(

לבקש מרב הקהילה לשאת דרשה בנושא
לערוך מפגש בביתכם עם אדם שחווה שכול אזרחי שיספר את סיפורו האישי

לבחור פעילות מתוך דף ההצעות לפעילויות בקהילה )ראו באתר שלנו( ולהעבירה בסביבתכם הקרובה

כאדם בתפקיד ציבורי )רכז/ת קהילה / רכז/ת תרבות / רכז/ת תנועת נוער(:
להביא הרצאה לקהילתכם בנושא )ראו רשימת מעבירי הרצאות רלוונטיים בנושא באתר שלנו( 

לארגן מפגש קהילתי עם הורים/אחים מקהילתכם שחוו שכול אזרחי
לבקש מרב הקהילה לשאת דרשה בנושא

לבחור פעילות מתוך דף ההצעות לפעילויות בקהילה )ראו באתר שלנו( ולהעבירה בסביבתכם הקרובה

כרב קהילה / עיר / ישיבה / מדרשה:
להעביר שיעור/מפגש בנושא השכול האזרחי באחד מימות השבוע.

 לשאת דרשה בנושא במהלך שבת ר”ח ניסן- יום חנוכת המשכן ופטירתם של נדב ואביהוא, 
וזעקתו האילמת של אהרון הכהן -”וידום אהרון”.

חשוב! 
 חומרי הלימוד והפעילות מתעדכנים כל הזמן. ניתן למצוא את החומר המעודכן ביותר באתר שלנו:

 https://yakirli.org -< שבוע המודעות.

 אנו מודים לכל אחת ואחד מכם שיסייע להצלחת השבוע בו נאמר יחד למשפחות: 
“אתם לא לבד בסיפור הזה”.
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 איך אני יכול לקחת חלק 
בשבוע המודעות?

https://forms.gle/sNkUxa1kXrQ8okQe9
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