
ויהי אור...ממעמקים

אתי אבלין  ר "ד
בית הספר המרכזי משרד הרווחה

המרכז הבינלאומי לחקר אובדן וחוסן  



משני צדי הדלת.......



במקומו  , השינויים בתפקיד

.של העובד סוציאלי

William Chandler 1785



,כולנו זקוקים לחסד

.כולנו זקוקים למגע

,לרכוש חום לא בכסף

.לרכוש מתוך מגע

לתת בלי לרצות לקחת

.ולא מתוך הרגל

,כמו שמש שזורחת

.כמו צל אשר נופל

בואי ואראה לך מקום

.שבו עוד אפשר לנשום

,כולנו רוצים לאהוב

.כולנו רוצים לשמוח

,כדי שיהיה לנו טוב

נתן זך..      כחשיהיה לנו 



ציקמסהשיר של 

אתה נולד"

,ומת למחרת

,והיום

,בין ערביים

"נושבת רוח סתיו



אבל פרטי בתוך אבל קולקטיבי

הליווי גם קונקרטי וגם רגשי

לתת לגיטימציה לכל !! ככה זה

ושהכל. מנעד הרגשות

!משתנה

 עצמי      "המטרה להשיג

.  הזמןעם " רציף

.את הרגשות הסותריםולקבל

 להיות  ההתמודדות מתפתחת ביכולת

.והדים, עדיםבנוכחות 

 תרבותיות ואמונות  הקשבה לתמות

ממקורות רוחניים

הבחירה של האדם בבניית הסיפור.



החוויה היא שצל גדול של עומס נמצא  

ומעל הביטחון הבסיסי ביותר , מעלי



מאיזוניםכובד העבודה מוציאה את הבית כולו 



העומס מוציא את הבית כולו מאיזון



לדעת אותו עד סופו ולשמוט את  , יש לראות שיש צער"...המסע 

.בצער-להיות-שלא-הכמיהה

?מה פשר מסע החיפוש שלנו

ַסֵלק ֶאת ֶזה " ַמֵהר לְּ ַאל תְּ

ָך ִגיׁש ֶאת ֶזה ֹקֶדם, ִממְּ , ַתרְּ

ָאז ֶזה  ָך ַמֵהר ַיֲעֹזבוְּ אֹותְּ

ָיןֶזה . יֹוֵתר כּוִכית  ָהִענְּ ִעם זְּ

בּוָרה ָכְך : ׁשְּ ַהִכיר בְּ ָצִריְך לְּ

ֵדי ֶׁשלֹא  ֶלֱאֹסף אֹוָתּה כְּ וְּ

רוְך ָעֶליָה ַאַחר ָכְך ."ִתדְּ
ויקטוריה אריקסון



דיוק הכאב וטשטוש האושר
יהודה עמיחי

ָתֲאִרים ֶאת   ֵני ָאָדם מְּ ֲאִני חֹוֵׁשב ַעל ַהִדּיּוק ֶׁשבֹו בְּ

ֵרי רֹוֵפא ַחדְּ ֵאָבם בְּ .כְּ

ָכתּוב ֲאִפלּו דּו ָקרּוא וְּ ִקים ֵאֶלה ֶׁשלֹא ָלמְּ ַדּיְּ :מְּ

ֶזה ָכַאב קֹוֵרעַ  ֵאב מֹוֵׁשְך וְּ ַנֵסר, ֶזה כְּ מֹו מְּ ֶזה כְּ וְּ

ֶזה ֵקָהה ֵאב ַחד וְּ ֶזה כְּ ִדּיּוק  , ֶזה ֹפה. ֶזה ׂשֹוֵרף וְּ בְּ

ֹפה

ֵטׁש ָהֹאֶׁשר. ֵכן. ֵכן ַטׁשְּ ִרים. ַהֹכלמְּ ִתי אֹומְּ ָׁשַמעְּ

ַאַחר ֲחִגיגֹות ָלא, ַאַחר ֵלילֹות ָאֲהָבה וְּ ,ָהָיה ִנפְּ

מֹו ַבָשַמִים ִתי כְּ ַגׁשְּ  ִאיׁש ֶהָחָלל ֶׁשִרֵחףַוֲאִפלּו. ִהרְּ

ָלא: ֶבָחָלל ָקׁשּור ַלֲחָלִלית ַרק ָקָרא ֵאין  , ֶנֱהָדר, ִנפְּ

.ִלי ִמִלים

טּוׁש  ֵאבָהֹאֶׁשרִטׁשְּ ִדּיּוק ַהכְּ וְּ

רֹוֶצה ְלָתֵאר ְבִדּיּוק ֶשל ְכֵאב ַחד ַגםַוֲאִני 

ָלַמְדִתי . ֶהָעמּום ְוֶאת ַהִשְמָחהָהֹאֶשרֶאת 

.ְלַדֵבר ֵאֶצל ַהְכֵאִבים



שלמה טנאילהשאיר

;הכללומר לא 

גם העץ אומר רק גזע ועלים

.ומשאיר שורשים באפלה

;לא לעבור את כל הגבולות

,גם אלוהים מספר רק שמש

ירח וכוכבים

ומשאיר יקומים

.הדעת–מעבר למכאובי

.לא לפרוש את האדם עד תום



...המלווה במסע



ָיָדיו  ַוִּיַקח" ַהבֹוֵרא בְּ

רֹור ֶאת ַהצְּ

ַצו ַוִּיֵתן אֹמרָלָאָדם ַויְּ :לְּ

ָך רֹורְּ ,ֶזה צְּ

ָך-ֶלְך ,לְּ

ָכל ָמקֹום ָכל ֵעת, בְּ בְּ

!ֶזה ָעֶליָך ָלֵׂשאת



ַוַּיֵצא ָהָאָדם

חֹובֹות ָהעֹוָלם ִלרְּ

רֹורֹוַוִּיָׂשא ֶאת צְּ

רֹור  .."ִספּורֹו–ּוַבצְּ

(שמשון חלפי)





המלווה בדרך

נדיבות, מאזין, ללא שיפוטיות
א  רָּ ית בָּ ֵראשִׁ יםבְּ ֱאֹלהִׁ

ֶעֶצם ֵאינָּם ם ֶשבְּ ַמיִׁ ֶאת ַהשָּ

ַגַעת ם לָּ ה בָּ ה ֶשרֹוצָּ מָּ ֲאדָּ ֶאת הָּ .וְּ

א  רָּ ית בָּ ֵראשִׁ יםבְּ ֱאֹלהִׁ

ים ֵביֵניֶהם תּוחִׁ ים מְּ חּוטִׁ

ֶעֶצם ֵאינָּם ם ֶשבְּ ַמיִׁ ֵבין ַהשָּ

ה  מָּ ֲאדָּ ַשַּוַעתּוֵבין הָּ .ַהמְּ

ם הּוא יַָּצר דָּ אָּ ֶאת הָּ וְּ

הּוא חּוט ה וְּ לָּ יש הּוא ּתפִׁ אִׁ ֶשהָּ

ַמה ֶשֵאיֶננּו נֹוֵגַע בְּ

ַדּקּות ע ֶשל ֹרְך וְּ ַמגָּ .בְּ

רבקה מרים



מרכיבי חמלה עצמית

לעומת הזדהות יתר או  )–שיבותק
(  התעלמות

לעומת בידוד –שות להיות אנושיר
מאפשר לנו לקבל את  –עצמי 

עצמנו כואבים כחוויה אנושית  
.טבעית וכחלק בלתי נמנע בחיינו

ניכור או      , במקום נתק)

(התייחסות לעצמי כחריג

לעומת הלקאה  )דיבות כלפי עצמנו נ
מרכיב זה כולל גישה ( עצמית

אוהדת כלפי הקשיים שלנו במקום  
.גינוי או פיחות עצמי, בושה



"?איך אוכל להתחיל משהו חדש כשכל האתמול בתוכי"
ליאונרד כהן



מה דרוש לשמירה עצמית

,  צורך בביטחון

צורך באוטונומיה

.  בתחושת מסוגלותוצורך 



הנחווה כתוצאה מהסיוע או הרצון לסייע לאדם  שנפגעהלחץ 

שחיקת החמלה



טראומטיזציה משנית

הרגש הדומיננטי  

בטראומטיזציה משנית  

, הפחדהוא

שבשחיקה מדובר  בעוד 

עייפות והתרוקנות  לרוב ב

.המצברים



וסדקים" חור"החוויה היא 



מישהו עובר עכשיו בתוך חיי

מישהו עובר עכשיו בתוך חיי

עקבותישם עקבות על 

משאיר סימנים בתוך חיי

,  תחושה, טעם, ריח, משהו

.הרגשה

אין אלו חיי

אני מכירה אותם הרי אלו חיי

כפולשמישהו עובר בתוך חיי 

כבמבוךמישהו עובר בי 

ההרגשה הזאת אינה רק שלי

1992וולך 



??"בראש שלנוהכל"אז האם באמת 

24



האירועים שנחרטים–" אפקט ההטבעה"

.תיאורים, מילים, תמונות



יונה וולך. גופי היה חכם ממני

גופי היה חכם ממני

כוח הסבל שלו היה פחות משלי

הוא אמר די

.כשאני אמרתי עוד

הפסיקגופי, גופי

כשאני עוד המשכתי

יכלגופי לא 

כשל

ואני קמתי ונאלצתי ללכת

וגופי אחרי



אגדת רבי יוחנן

.נכנס אצלו רבי יוחנן, חלהחייארבי 

?ייסוריןעליך חביבין: אמר לו

.לא הן ולא שכרן: אמר לו

.נתן לו את ידו והעמידו. תן לי ידך: אמר לו

.  חנינאנכנס אליו רבי . יוחנן חלהרבי 

?ייסוריןעליך חביבין: אמר לו

.לא הן ולא שכרן: אמר לו

.נתן לו את ידו והעמידו. תן לי ידך: אמר לו

?למה יעמיד רבי יוחנן את עצמו

אין אסיר מתיר עצמו מבית  : אומרים

.האסורים



אדמיאל קוסמן,  מבוקש

.מקום שקט עליו תונח הנפשמבוקש 

.לכמה רגעים בלבד

.מבוקש מקום שישמש מדרך לכף הרגל

.לכמה רגעים בלבד

שלא יקום, גבעול, עלה, מבוקש עציץ

לכמה רגעים . ויתקפל כשהיא תבוא

.בלבד

נעים וחם  , נקי, מבוקש דיבור אחד

קרובה  , למישהי, ספסל מקלטשישמש 

,נפשי שלי, יונה-ילדה, שלי

, לכמה רגעים, אשר יצאה מן התיבה

מצאה מאז מנוח ולא , בשעות הבוקר

.לרגלה



תרגול מגן? מה הכלים.....אז



אם אתה “: אמר רבי שלמה

רוצה להרים אדם השקוע  

אל תחשוב  , ברפש ובבוץ

שאפשר לך להישאר  

מלמעלה ודי לך שאתה  

עליך לרדת . מושיט את ידך

כולך למטה אל תוך הרפש 

תפוס אותו , כאן.והבוץ

בידיים חזקות ומשוך אותו 

”  ואת עצמך אל תוך האור

סיפורי  , מרטין בובר)

(חסידים



מנרטיב שזה סוף העולם –המודל 

.לנרטיב של אבל ומשמעות חדשה
השמעת הקול המהדהד

מסייע לנו להטמיע את הסיפור  

,  מחדש ואף לייצר השתנות

.צמיחה

–דרך 

שיחה, דיבור, מודעות

מתח מהשריריםשיחרור–גוף 

נרטיב חדש



ההבנה והקבלה של הפצע

?רושי, אז איך אתה היום

!בסדר! בסדר

אין לך אף פעם  , באמת, נו

?ימים רעים

!בטח? ימים רעים

.בימים רעים אני בסדר

.בימים טובים אני בסדר



טויושיבטה -חסכונות 

כלפי אדיבותכשמגלים 

אני מפקידה אותה עמוק  

בליבי

כחסכון

כשבאה בדידות

אני מושכת מהחיסכון

ושבה אל כוחותיי

חסוך כך מעכשיו-גם אתה

זה הרבה יותר חשוב מפנסיה





שמים-המודל 
 על מה אני  , שליטה–ש

שולט ועל מה אני לא 

מה אני יכול  . שולט

.לעשות

 מיינדפולנס–מ

.התמקדות ברגע

 גמישות, יצירתיות–י  ,

.אומץ

 משמעות בניית  –מ

.נרטיבים חדשים



ויסות הרגשות

"קבלה של  " חלון הסבלנות

.הרגשות השליליים

אסטרטגיית יציאה"תירגול  "

לדוגמא הפסקה לצורך פעילות  )

(.הכנת אוכל, גופנית

  האימון בתהליך הזה להניח את

הרגשות בצד באופן זמני כדי 

לפנות מקום לרגשות ופעולות  

".כאן ועכשיו"של 

 להתבונן  " זום אאוט"כל פעם

.ולשנות



"  כלב שחור גדול אין דבר כזה"



כלב יש דבר כזה–המסע 



שינוי בנרטיב הכלב –סוף דבר "

"השחור



טויושיבטה , הבוקר בא תמיד

הדמעות הזולגות לאטן מפתח הברז

אינן עוצרות

משנה כמה קשה לךלא 

או כמה עצוב

אין טעם לשקוע בזה

את הברז עד הסוףפתחי 

הניחי לדמעות לגאות

נשתה יחד קפה טרי, בואיואז 





התיקון מתחיל מפירוק הנרטיב  

והרצף שהיה דרך הסליחה לעצמי  



יעקוב רז, יום אחד אני סולח

הגיע הזמן

שנהג להתייצב, הכעס

בסדירות של פעימות לב

לא עוד

.אפשר כבר לסלוח

אזלו השאלות

למה כל פעם למה אף פעם

אחת אחת נפרמו תשובות

.שנארגו לאורך שנים



יש מרחב נשימה עכשיו

יש סליחה

כמה ראוי לסלוח

גם לגדול באויביי

שהיה פעם אולי

אמי או אבי

כמה ראוי לערוך

לוויה שוקטת לכעס ההוא

שינוח בשלום



יָית ַהֵלב ֵטַלצְּ סְּ ,  ִאינְּ

ָׁשרֶעֶצב וכעס ועלבון ִעם ״ ֶאפְּ

ָבִרים  ֵני דְּ -ַלֲעׂשֹות ׁשְּ

בֹוׁש  ַווֵתר אֹותֹם ִללְּ ָעָליהםאֹו לְּ

ַווֵתר  ָׁשר לְּ ִרו-ִאם ֶאפְּ ַוותְּ תְּ

ָׁשר  ִׁשו-ִאם ִאי ֶאפְּ בְּ ִתלְּ

ֵאב  ִׁשיִבו -ֵיׁש מּוִזיָקה ֶׁשבֹוָכה כְּ ָלּהַתקְּ

בּו ַבֲחֵלב ֶעֶצב  תְּ ָפִרים ֶׁשִנכְּ -ֵיׁש סְּ

ִאו  רְּ אֹוָתםִתקְּ

ִכו  ֵבה ַלָּיםּולְּ ַהרְּ

ִעו  ַאטּוסְּ לְּ

ִרו  כְּ ִתזְּ ִגיׁשוְּ ַהרְּ ֶׁשָתִמיד ָעִדיף לְּ

ִגיׁש ַהרְּ ִמלֹא לְּ

ִנו  ָבכםָלגּור ָלכאב ּותְּ

ַאתםֶׁשהּוא ַתֲאִמיִנו ַרק ַאל 

ַעֵּייף ָהכאב, ַבסֹוף הּוא ִיתְּ

ֵיֵלְך ."וְּ



איננו יכולים למנוע "

מציפורי הצער לחוג  

אולם  , מעל ראשינו

נוכל למנוע מהן לבנות  

"  קן בשערותינו
פתגם סיני עתיק



יכולות לייצג גישות  האימרותשתי 

( מונתהאכסל)הפוכות לחיים 

מייצג  " דייםקרפה"שבעוד 

,  זרימה חסרת דאגות בחיים

מסמל גישה  " מוריממנטו"

אחראית ומלאת ענווה כלפי  

.הקיום האנושי



שתי האמרות יכולות לייצג גישות 

הפוכות לחיים 

שמחה בונים היה אומר  רבי 

לחסידיו

לעולם יהיו לאדם שני כיסים

ואנוכי  "באחד יהיה כתוב 

"עפר ואפר

ובשני תמיד יהיה כתוב  

"בשבילי נברא העולם"

!!!גם וגם

עבודת  

.הכאב

,זיכרונות

,מחשבות

עצב

עבודת  

.החיים

,שמחה

משמעות  

חדשה



החיפוש אחר משמעות  ...הסדקים

...מצאתי לזה מילים...



בנייה מחדש של הסיפור

re-constructing, re-authoring



(הרב אלימלך בר שאול)שתי לידות לו לאדם 

אחת  –שתי לידות לו לאדם "
.שלא מדעתו ואחת מדעתו

–ואחת , אחת על ידי אחרים
.על ידי עצמו

נתברכה בחבלי -ראשונה  
,לידה

נמשכת כל ימי חייו של  –שנייה 
.האדם

.לידת הגוף–ראשונה 

.לידת הנשמה–שנייה 

,יציאתו מבטן אימו–ראשונה 

".התגלמות מהותו–שנייה 



ַתֲהִליְך  ַמן בְּ נּו ָכל ַהזְּ גּועַ ֲאַנחְּ ֶׁשל ַגעְּ

ָמָצה ַתֲהִליְך ֶׁשל ַהחְּ ַמן בְּ ָכל ַהזְּ וְּ

ֹמר ַעל  ָקבּועַ ִאזּוןָצִריְך ִלׁשְּ

ֵבין ָמה ֶׁשֵאין ָלנּו

ָצא ָמה ֶׁשִנמְּ לְּ

ֹחר ֹמַח ַגם ִמתֹוְך ַהֹחֶׁשְךִלבְּ ִלצְּ

עֹוָלם ֵאב הּוא לְּ ֹכר ֶׁשַהכְּ ִלזְּ

ָלַדַעת ֶׁשֵּיׁש ֶדֶרְך ַגם ִמָמקֹום ֶׁשל   וְּ

ֹחֶסר

יֹות ֶאת ַהַחִּיים  לֹוָאםִלחְּ .ִבמְּ

על פי רונה רמון



כוחה של עבודת עם התקווה



לא יהיה ניצחון של האור  "

,על החושך

כל עוד לא נעמוד על  

,האמת הפשוטה

,שבמקום להילחם בחשך

"עלינו להגביר את האור

(1836)ד גורדון "א



כוחה של עבודת עם התקווה

טויושיבטה | בוקר בא 

מרגע שהחלטתי לחיות לבדי

נעשיתי לאישה חזקה מאוד

הבנתי כי אומץ משמעו

לקבל בהכרת טובה

כל הושטת יד המופנית לעברך

..."רע לי"

כשאת נאנחת כך

זכרי שהבוקר לעולם יבוא

ושמש הבוקר תזרח גם עליך



רונה רמון,  כמו בסערה בלב ים

אני  , כמו בסערה בלב ים

.מתמודדת עם גלים

,זרמים מטלטלים

.מותשת

הלב  , אין כבר אוויר לנשימה

–משמיע זעקה 

שאיפה עמוקה

.נערכת אל הגל הבא

הים נרגע , קרן שמש יוצאת

מעט



,  ראש מעל פני המים

.נחה, נאחזת בגלגל הצלה

נערכת אל , ועוד שאיפה

אני  , הים נרגע. הגל הבא

צפה

מעלי שמש זורחת

.עד הגל הבא

:נינוחה בטוחה אני יודעת

השמש תמיד זורחת

.למרות הגל הבא



...אינטגרציה מחודשת בתוך הסדקים



ואז ראיתי את קרני השמש שמנחות  ... 

....אותי למצוא את הדרך בחושך


