
 םייחה תורוקמ תולגל :םילבא םוחינ
 
 

  זל קרפ תישארב
 :ףסוי ףרט ףרט והתלכא הער היח ינב תנתכ רמאיו הריכיו )גל(
 :םיבר םימי ונב לע לבאתיו וינתמב קש םשיו ויתלמש בקעי ערקיו )דל(
 :ויבא ותא ךביו הלאש לבא ינב לא דרא יכ רמאיו םחנתהל ןאמיו ומחנל ויתנב לכו וינב לכ ומקיו )הל(

 
 

  במ קרפ תישארב
 :הנלכ ויה ילע וחקת ןמינב תאו ונניא ןועמשו ונניא ףסוי םתלכש יתא םהיבא בקעי םהלא רמאיו )ול(

 
 
  ול קוספ במ קרפ תישארב י"שר
 :לוכש יורק םידובא וינבש ימ לכ - םתלכש
 
 
  זמ קרפ והיעשי
 עדא אלו הנמלא בשא אל דוע יספאו ינא הבבלב הרמאה חטבל תבשויה הנידע תאז יעמש התעו )ח(

 :לוכש
 
 
  דל קוספ זל קרפ תישארב שריה ר"שר
 ,הלילה תכשח= "לפא" :תוריהב רסוחו לופרע םלוכ םיאטבמ ול םיבורקה םישרשהו "לבא" .לבאתיו
 לכב ,ותעד תא ףילחמה דחאה ,םיטושה םה םיינש הנהו ."ילוא" ןכו ,הטוש ="ליוא" לש שרשה ,"לוא"
 ברו לפרועמה הטושה אוה .וחור בצמל םאתהב ואלו ןה רמוא אוהו ,רורב - יתלב לכה ול ;תע
 ענכושי אלש ,הנממ זוזי אלו ותעדב דמועה ,לבגומה םדאה :רחא הטוש ודגנכ .ליואה :תונוימדה
 תא דימת הליבגמ "לבא" רושיקה תלמ .ליסכה :"םילסכה הטוש" ,וילגר יתש לע חוכב ךמסנו ,רבדב
 ןרק לכו רשוא לכ לומ "לבא" דימעמה רבד עריאש םוקמב הנהו .טלחומו יתימאכ הכ דע קזחוהש המ
 ,םולשל דוגינה ,העירק :אוה וז תולבאל יוטיבה ."תולבא" הנשי םש ,ששואמ דעצו החמש לכ לומ ,רוא
 .תומילשה בצמל - םצעבו ,דימתמה רשואה בצמל
 אוה ןויקנ םשל סוביכ ךכ םושמ( "ורועל ותלמש" ,ףוגה ימורעמ תא הסכמה שובלה איה "הלמש" הנהו
 דע וידגב תא ערק בקעי .)"םידגב סוביכ" איה ,האמוט ידימ הלעמה ,הליבט וליאו ,"תולמש סוביכ"
 רעש :םיקש םישענ ונממש רמוחה( קשב הסכתמ אוה השימגהו הכרה הלמשה םוקמבו ,ורועל
 רזוחו ריכזמ קשה ירה ,חומשל שקבמ אוהש תמיא לכ ,ויתועונת לכב .תוחונ אלב וב עגונה ,)םיזעה
 גיצה דימת ,לבאב ומצע תא קיזחה אוה ,"לבאתיו" םג ךכ םושמ .החמשל יאכז וניאש ול ריכזמו
 !"ונניא ףסוי - לבא" ,"לבא" - ומצעל
 
 

  א דומע חי ףד ןטק דעומ תכסמ ילבב דומלת
 ,לאומש רמד הוחא סחנפ .לבאב לקימה ירבדכ הכלה :לאומש רמאד .לבאבו דעומב יסוי יברכ הכלה
 אל יאמא :היל רמא ,ןשיפנ ווהד ירפוטל והנזח .הינימ אמעט לאשימל לאומש לע ,אתלימ היב ערתיא
 אציש הגגשכ +'י תלהק+ יאוה ?יאה ילוכ היב תלזלזמ ימ ,הוה הידידב יא :היל רמא - ?והל תלקש
 והנילקש ,הינימ אמעט לאשימל הוחא סחנפ לע .לאומשב אתלימ היב ערתיאו ,טילשה ינפלמ
 תירבש ןינמ :ןנחוי יבר רמאד ?םיתפשל התורכ תירב ךל תיל :היל רמא ,היפאל והניטבח הירפוטל
 ינאו רומחה םע הפ םכל ובש וירענ לא םהרבא רמאיו +ב"כ תישארב+ רמאנש - םיתפשל התורכ
 .והייורת רודהד אתלמ אעייתסיאו םכילא הבושנו הוחתשנו הכ דע הכלנ רענהו
 
 

 תורבדיה
 ,וילע התמ ותשאש שיאה רפיס .ל''צז רלפייטסה ןרמ ינפל ורעצ הניתו אבש ביבא-לתמ ידוהיב השעמ
 רמ יל םג ,המ ןמז הזמ ןמלא ,ךומכ בצמב ינא ףא" :ול רמאו ודי תא ברה לטנ .דאמ רמ ול השענו

 ."רוקמל ףילחת ןיא םלוא ,בוט רתויה דצה לע יב םילפטמ םנמא .דאמ
 ינב ינש ןיאש ה''בקה ארבש האירבה עבטש יתיארו ,ןינעה לע הברה יתבשח" :רמאו ףיסוה ךכ רחא
 ונייה וליא ףאו .ותתיממ לבוס ראשנש ינשהו ,וגוז ןב ינפל תמ דחאה אלא ,תחא תבב םיתמ גוז



 לע ה''בקל תודוהל יח ראשנש ותוא בייח ,ךכיפל ...תרחא םירמוא ונייה אל ,וננוצרל הזב םילאשנ
 ."גוזה ינב תתימב ךופה רדסה היה אלש
 
 

3 Things to say to a Griever  
1. I Remember Your Child 
2. I Stopped By Your Child’s Grave 
3. Anything That’s Not Patronizing 
 

 
  י קרפ ארקיו
 :ןרהא םדיו דבכא םעה לכ ינפ לעו שדקא יברקב רמאל קוקי רבד רשא אוה ןרהא לא השמ רמאיו )ג(

 
 

  חי קרפ תומש
 תא קוקי איצוה יכ ומע לארשילו השמל םיהלא השע רשא לכ תא השמ ןתח ןידמ ןהכ ורתי עמשיו )א(
 :םירצממ לארשי
  חי קרפ תומש י"שר
 :קלמע תמחלמו ףוס םי תעירק ,אבו עמש העומש המ - ורתי עמשיו )א(

 
 
  די קרפ ארקיו
 :ןהכה לא אבוהו ותרהט םויב ערצמה תרות היהת תאז )ב(
 :עורצה ןמ תערצה עגנ אפרנ הנהו ןהכה הארו הנחמל ץוחמ לא ןהכה אציו )ג(
 
 

  המ קרפ תישארב
 :םהל ןימאה אל יכ ובל גפיו םירצמ ץרא לכב לשמ אוה יכו יח ףסוי דוע רמאל ול ודגיו )וכ(
 ותא תאשל ףסוי חלש רשא תולגעה תא אריו םהלא רבד רשא ףסוי ירבד לכ תא וילא ורבדיו )זכ(
 :םהיבא בקעי חור יחתו

 
 

  א דומע חי ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
 םילעפ בר יח שיא ןב עדיוהי ןב והינבו +ג"כ 'ב לאומש+ :רמאנש ,םייח וארקנ ןתתימבש םיקידצ ולא
 ,יח שיא ןב ;גלשה םויב רובה ךותב יראה תא הכהו דרי אוהו באומ לארא ינש תא הכה אוה לאצבקמ
 יח יורק ותתימב וליפאש - יח שיא ןב ,אלא ?והנינ יתמ ינב אמלע ילוכ וטא
 

 הרותל םיינזא
 ללובתה רענהש ובשח תונוז לש קושב ףסוי תא ושפחש םיטבשהו םייח םיארקנ םיקידצש עודי

 יחו ,שממ יח – תיעמשמ-וד התיה םהיבאל םהלש הנושארה הרושבה ןכל .המזה יפוטש םירצמב
 שבכ ךיא ועמש אמתסמו האמטה "םירצמ ץרא לכב – ורציב – לשומ אוה יכו" ותמותו ותקדצב דמוע
 יחתו – ודומלת ףסוי חכש אלש – תולגעה תא אריו" ןכו .םהיבאל הזמ ורסמו רפיטופ תיבב ורצי תא
 שדוקה חור וילע התרשש "םהיבא בקעי חור
 

 
  ב דומע די ףד ארתב אבב תכסמ ילבב דומלת
 +'י םירבד+ :ףסוי בר ינתד ,ףסוי בר ינתדמ היל אקפנ ?היל אנמ ןוראב ןיחנומד תוחול ירבש אלא
 .ןוראב ןיחנומ תוחול ירבשו תוחולהש ,דמלמ - םתמשו תרבש רשא
 
 
  הכ קרפ והיעשי
 םינפ לכ לעמ העמד קוקי ינדא החמו חצנל תומה עלב )ח(
 
 ל"ז רמה דבכוי הליג נ"על


