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        היבטי� ביבליותרפיי� בהתמודדות ע� מוות אצל ילדי�היבטי� ביבליותרפיי� בהתמודדות ע� מוות אצל ילדי�היבטי� ביבליותרפיי� בהתמודדות ע� מוות אצל ילדי�היבטי� ביבליותרפיי� בהתמודדות ע� מוות אצל ילדי�

        תיאוריהתיאוריהתיאוריהתיאוריהסקירת סקירת סקירת סקירת 

        (B.O.T)      ומרפאה בעיסוק ומרפאה בעיסוק ומרפאה בעיסוק ומרפאה בעיסוק(M.A)ביבליותרפיסטית ביבליותרפיסטית ביבליותרפיסטית ביבליותרפיסטית , , , , דנדקרדנדקרדנדקרדנדקר����עמית שיינרעמית שיינרעמית שיינרעמית שיינר: : : : מאתמאתמאתמאת

        

  במקביל לתהליכי הצמיחה והיצירה . אובד� ופרידה מהווי� חלק בלתי נפרד מחיינו מרגע היוולדנו

החברה המודרנית אינה מכינה אותנו לאובד� , ע� זאת. אנו נפרדי� ומאבדי� חלקי� אחרי� מחיינו

קשיי� בהתמודדות ע� נושא המוות אצל המבוגרי� חוסמי� את התמודדותו ). 1985, גרנות(, ולמוות

להכיר בו ולהתמודד , היכולת להביט במוות. של הדור הצעיר ע� שאלות הקשורות בנושא המוות

  ).1995, אילו� ולהד(, לחיות חיי� מלאי� יותרעשויה להעניק לאד� את האפשרות לצמוח ו, עמו

  

  ,אד� האמי� פה ללחש הערב" 

  .  נשק כוכבי� במבט מעורפל

    הל% מביתו

    ועמד בדר%

  .  לראות א� כוכב מרקיע נפל

  ,דממות גלגלה את העשב�  רוח

  .  האופק קרב מרחקי� בחלו�

  ,  נשא תפילתו החול� אז על נס זה

  .  כאילו הערב ברכו לשלו�

  ,  הנה לרקיע יש אל& כנפיי�

  .  על כ� אי� כל פחד לגווע בשיר

    אבל א� רואות לפעמי� העיניי�

   –  כוכב שנושר 

  .  זה מוות בהיר

  ,  אד� האמי� פה ללחש הערב

  ,  שמע מקהלת האוויר במרומי�

    הל% מביתו

    ועמד בדר%

  ."  לראות א� כוכב והמוות דומי�

    אברה� חלפי�     

  "מול כוכבי� ועפר "          
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        המוות כחלק ממעגל החיי�המוות כחלק ממעגל החיי�המוות כחלק ממעגל החיי�המוות כחלק ממעגל החיי�. . . . אאאא    

  

  ,מתאווה אתה לדעת את סוד המוות"

  ? א% כיצד תגלנו בלא לחקרו בלב החיי�

  .לא יוכלו גלות את מסתרי האור,  עיני הליל של האוח העיוורות ביו�

  , וא� אכ� תבקש לחזות ברוח המוות

  , פתח לב% לרווחה אל גו& החיי�

  .כמו הנהר והי� שה� אחד,  חד ה� כי החיי� והמוות

  

 וברא� 'ליל ג'וברא� ח'ג �

  "הנביא  "

       

  ).1998, קלינגמ�(,  הוא חלק מטווח החיי� בכל התרבויות–המפגש ע� המוות הוא אוניברסלי 

השפיע על עיצוב התרבויות , מושג המוות תפס מאז ומעול� מקו� מרכזי בתורותיה� של כל הדתות

ההתעניינות והעיסוק בנושאי� הקשורי� במושג .  של גישות פילוסופיות רבותוהיווה מוקד לפיתוח�

מצד אחד קיימי� אצל האד� סקרנות ועניי� לחקור ולרדת : ערכיות�בדו, בדר% כלל, המוות מאופייני�

ומנגד מעורר נושא , בהיותו חלק משמעותי ובלתי נפרד מהווייתו האנושית, לעומקו של נושא זה

, משו� שהוא מעלה תגובות רגשיות בלתי נעימות כמו פחד, תייגות אצל רבי�המוות דחייה והס

  ). 1980, קלינגמ� והורובי*, רביב(, חרדה וסלידה

, הוא רוד& אותנו כל חיינו. הפחד מפני המוות אורב תמיד מתחת לפני השטח"טע� כי , )2000(יאלו� 

 לסייע לעצמנו להתמודד ע� מודעות  כדי– רבות מה� על בסיס התכחשות –ואנו בוני� חומות הגנה 

הכחשת המוות מקילה "מציינת כי , )1986(ויורסט ". א% איננו יכולי� להרחיקו ממחשבותינו. המוות

א% הכחשת המוות ג� מדלדלת את . עלינו להעביר את ימינו מבלי להביט בתהו� הפעורה לרגלינו

  ".חיינו

: בהיותו הסיו� הבלתי נמנע של כל חי למינהו, נוהמלווה את חיי, המוות הינו תופעה טבעית והכרחית

המוות הוא ג� תופעה שאי� לנו שליטה . אנשי� נפטרי�, כלבי� וחתולי� מתי�, פרחי� ועצי� נובלי�

האד� ניצב . אי� בידנו מענה לתעלומת הטבע, על א& שפענחנו סודות רבי� אחרי� של הטבע. עליה

  ). 1981, סמילנסקי(, ודד עמו בדרכי� שונותחסר אוני� וחרד אל מול המוות ומנסה להתמ

מציינת כי הבורות והפחד מפני המוות מאפילי� על החיי� ואילו ידיעה אודותיו , )1974(פינקוס 

ככל שהתנסותו של . והשלמה אתו מאירי� אפילה זו ומשחררי� יותר את החיי� מפחדי� וחרדות

 כאילו אהבה החיי� –ריד אותו פחות כ� נראה כי המוות מט, האד� בחיי� מלאה ועשירה יותר

ומ� הראוי שיהיה נושא מודגש , חינו% למוות הוא חינו% לחיי�, מבחינה זו. מסלקת את פחד המוות

  .באוניברסיטאות ובאמצעי התקשורת, בחינו% בבתי הספר
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        התמודדות ע� המוותהתמודדות ע� המוותהתמודדות ע� המוותהתמודדות ע� המוות. . . . בבבב

במחסומי� המעוגני� בחברה המערבית העיסוק בנושאי� הקשורי� במוות והתמודדות עמ� נתקלי� 

" טאבו"מעי� , כאשר נית� להבחי� בנטייה להימנע מלדבר על נושא המוות, )1998, קלינגמ�(, בתרבות

נדמה כי כיו� קל יותר להורי� . שרווח במאה הקודמת, המזכיר את האיסור לדבר על מי�, חברתי

). 1981, סמילנסקי; 1980, י*קלינגמ� והורוב, רביב(, לדבר ע� ילדיה� על מקור החיי� מאשר על סיומ�

מציינת כי למרות שנעשי� כיו� ניסיונות להתכונ� לקראת רוב המצבי� שיהיה עלינו , )1974(פינקוס 

הכנות שונות , חינו% מוקד� של פעוטות כהכנה לבית הספר, הורות,  לקראת נישואי�–להתנסות בה� 

נראה כי , עוד הכנות רבות אחרותהכנה להתמודדות ע� הפרישה וע� אשפוז ו, למשרות ומקצועות

העימות , העלולה לעמוד בפנינו בכל הגילאי�, אי� שו� הכנה למשימה הבסיסית והאוניברסלית ביותר

  .ע� מוות ושכול

  :סוברת כי החברה מתייחסת לנושא המוות בשלוש דרכי� מרכזיות) 1979(שאולוב 

. ווה את האנושות מראשיתה הניסיו� להתכחש לעובדת המוות כסופיות מוחלטת מל–הכחשה   .א

.  רציונלית–תהלי% הכחשה זה דוחה בתוק& את ההסברי� ההגיוניי� של תפיסתנו המודרנית 

ממשי% להתקיי� אצל כל אד� לצד השלב ) של החיי� שלאחר(השלב התיאולוגי בתפיסת המוות 

אד� לא תפיסה זו היא תפיסת הלב ולא תפיסת הראש וייתכ� כי ה. לפחות בתת מודע, ההגיוני

  .יהיה מסוגל לוותר עליה לעול�

הדבר נובע . להרחיק ולהימנע מלדבר על המוות,  קיימת נטייה להתעל�–חשיבה מאגית   .ב

 .מתפיסה מאגית שביטוי מילולי של רעיו� לא נעי� עלול להפו% למציאות

הל% לעול� , הל% לעולמו"כגו� ,  שימוש בסמלי� בזמ� דיבור על אד� שמת–המשגה מטעה   .ג

  .מהווה גור� מפריע להבעת רגשות אמיתיי�, "נשמתו צרורה בצרור החיי�, ו טובשכול

הבאה לידי ביטוי בריבוי ספרי� ומחקרי� העוסקי� , בשני� האחרונות חלה התעוררות מסוימת

  אותנו " תופס"אסו� . אול� הדבר אינו ניכר בהתמודדות ע� מוות בחיי היומיו�, במוות ושכול

  מורי� וכיוצא , משפחה,  חברי�–רות התמיכה הטבעית שלרשותנו ואת מקו, "לא מוכני�"

מוות במשפחה . הדבר בולט במשפחה הגרעינית המערבית.  נבוכי� ולעיתי� ג� חסרי אוני�–באלה 

שהפונקציות הרגשיות ממוקדות בה , המזעזע את המסגרת המערכתית, כזאת הוא מצב לח* קיצוני

  ).1998, ינגמ�קל(, במספר קט� יחסית של בני משפחה

הכולל היבטי� נוספי� של , )1981, סמילנסקי(, בישראל בולט שבעתיי� העימות המקי& ע� המוות

ובשל , )שירות חובה ושירות מילואי�, פעולות טרור, מלחמות(מוות ושכול בגלל המצב הביטחוני 

מי שנה לאירועי� מוספי� בעיתונות לציו� י, ימי זיכרו� לאומיי�: ההבניה החברתית של דפוסי האבל

ריבוי תאונות הדרכי� בישראל מוסי& ג� הוא להתמודדות הרחבה ע� נושא . טראומתיי� ועוד

  ).1998, קלינגמ�(, המוות

  



  4

        חוויית האובד� ותהלי% עיבוד האבלחוויית האובד� ותהלי% עיבוד האבלחוויית האובד� ותהלי% עיבוד האבלחוויית האובד� ותהלי% עיבוד האבל. . . . גגגג

  , קלינגמ�(, שבו על האד� להיפרד מהאהוב ומהיקר לו, קשה ומכאיב, אבל הוא מצב מתמש%

אילו� (, א% תהלי% ההינתקות הרגשית הוא ממוש% ומכאיב, פיזית היא מיידיתאמנ� הפרידה ה). 1998

, הוא שזור בדברי� הקטני� והגדולי� כאחד. תהלי% האבל עובר כחוט השני דר% החיי�). 1995, ולהד

בכל יו� ובכל שעה עובר האד� האבל מפגשי� המזכירי� את מה שאי� . יומיי��באלפי אירועי� יו�

היוצר את תהלי% , המפגש עמ� הוא העימות ע� האובד�. כורת צורבת של האובד�המהווי� תז, עוד

  )1985, גרנות(, עיבוד האבל

  על בני המשפחה לעבור שלבי� שוני� של ארגו� מחדש , בתהלי% ההתמודדות ע� אובד� במשפחה

כאב התמודדות זו מלווה תחושות של "). עיבוד אבל("של עולמ� הפנימי והחיצוני ושיקו� עצמי 

נוס& על התגובות הרגשיות מגיב המתאבל על . ואלה ממלאות תפקיד חיוני בתהלי% העיבוד, וסבל

תו% התנתקות הדרגתית , לצור% הבנייה מחדש של עולמו הפנימי, האובד� באופ� קוגניטיבי והתנהגותי

, ירומערכת היחסי� שנרקמה בי� האד� ליק). 1998, קלינגמ�(, מ� הנפטר וקבלת המציאות החדשה

זמ� רב לאחר הקטיעה משדר . משולה לגו& חי אשר נקטע ממנו איבר, אשר נקטעה על ידי המוות

, החלמתו של האזור הפגוע דורשת השקעה של אנרגיה מרובה. הגד� שידורי כאב למרכז העצבי�

  ). 1995, אילו� ולהד(

  כול להבי� את אבלו המתאבל בטוח כי אי� אד� י. ייחודית ואינטימית, תחושת האובד� היא אישית

  התגובה לאובד� אצל בני האד� מכילה מרכיבי� דומי� וקיימות, ע� זאת. עד שיגיע למקומו

תיאוריות ומודלי� שוני� אשר מתארי� את תהלי% ההתמודדות ע� אובד� ושכול ואת שלבי עיבוד 

  ). 1993, טמיר(, האבל

הוא הגדיר את האבל . לאבל כאל תהלי%היה בי� הראשוני� שהתייחסו , )1995, אצל קלינגמ�(פרויד 

כתהלי% נפשי אשר באמצעותו מצליח האד� המתאבל לנתק את הקשר הרגשי שלו ע� הדמות 

, לאחר שהמתאבל מגיע לידי עימות ואימות מציאותי ע� העובדה כי הנפטר שוב לא יחיה. שנפטרה

אשר נית� , קעה במתידי כ% משתחררת האנרגיה הליבידינאלית שהוש�הוא מפני� את דמותו ועל

שמקור� , תהלי% האבל מלווה ברגשות צער וכאב בלתי נמנעי�. להפנותה לעצמי� מציאותיי� חדשי�

  רובי� ). 1980, סמילנסקי(, בניתוק הפיזי מהנפטר בשעה שלא הושל� עדיי� תהלי% הניתוק הנפשי

מעותו כי תגובת האד� עיבוד האבל מש) 1: (סובר כי פרויד העלה חמישה רעיונות מרכזיי�, )1993(

) 3. (הכרה בסופיותו של המוות מהווה את מטרת תהלי% האבל) 2. (לאובד� מלווה בתהלי% תו% נפשי

אשר חייב להתפרס על פני זמ� רב מפאת , ההכרה בסופיות האובד� מתרחשת לאחר תהלי% קשה

� ייצוג הנפטר כמערכת רעיו) 5. (ישנ� חלקי� מודעי� וחלקי� לא מודעי� בתגובה) 4. (הכאב הכרו% בו

  . המחייבת התייחסות בהסתכלות על תהלי% ותוצאות האבל, רגשות וחוויות, שלמה של זיכרונות

שרטט סינדרו� של תגובות המתלוות ,  נבדקי�101אשר חקר קבוצה של , )1993, אצל רובי�(לינדמ� 

 התמקדות בדיוק� ,התגובות כללו תחושת אי מציאותיות. לאובד� בתקופה הראשונה לאחר המוות

מתח וחוסר שקט לצד , )כגו� בעיות אכילה(הפרעות סומטיות , אישיי��קושי ביחסי� בי�, הנפטר

כמו ג� אובד� היכולת התפקודית אשר אפיינה את , תוקפנות וחוסר סבלנות לאנשי� בסביבה, אשמה

למעשה שלושה סבר כי בתהלי% האבל קיימי� , )1995, אצל קלינגמ�(לינדמ� . האד� לפני המוות

  . התגברות על האובד�) 3. (פיתוח מודעות למצב החדש) 2. (זעזוע וסירוב להאמי�) 1: (שלבי�

הוא . התייחס לנושא עיבוד האבל דר% עיניה של תיאוריית יחסי האובייקט, )1993, אצל רובי�(בולבי 

  יה� את הגישה הוסי& על, גישר בי� העמדה האמפירית של לינדמ� והעמדה התו% נפשית של פרויד
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 (attachment)מקומ� החשוב והמרכזי של קשרי� : אישית והדגיש שני אספקטי� עיקריי��הבי�

וקיומו של איו� על האד� מפרידה בכלל וממוות , בהתפתחותו ובתפקודו של האד� לאור% החיי�

ל מה חיפוש אחרי כ) 2. (הל� ואי קבלה) 1: (בולבי חילק את תהלי% האבל לארבעה שלבי�. בפרט

תו% , ארגו� מחדש של העצמי) 4. (התפוררות והתמוטטות האירגו� הנפשי הקיי�) 3. (שקשור במת

השלבי� אינ� מהווי� שלבי� מובדלי� ומובחני� ויכולות להיות . השלמת התהלי% של איבוד האבל

 אשר תכליתו להביא את האד� לארגו�, א% ה� מתהווי� לתהלי%, עליות ומורדות, ביניה� חפיפות

  . מחדש

הדומי� , תיאר את ג� הוא תהלי% עיבוד האבל כמורכב מארבעה שלבי�, )1995, אצל קלינגמ�(פארקס 

אלא שאת עיקרו של התהלי% הוא ראה בהכרה במציאות שהשתנתה , במהות� לשלבי� של בולבי

  . ידי הבנייה קוגניטיבית חדשה�ובהפנמתה על

ודל השלבי שלה בתקופה בה החל הדיו� הפתוח הציגה את המ, )1998, אצל קלינגמ�(רוס –קובלר

רוס פיתחה את המודל על סמ% ראיונות שעשתה �קובלר. במוות ובאובד� וזה התקבל בצורה רחבה

א% על א& שהמודל תיאר במקורו את שלבי , בעבודתה ע� חולי� חשוכי מרפא ובני משפחותיה�

. התאבלות של אלה החווי� אובד�נהוג לראותו כמתאר את תהלי% ה, ההתמודדות של הנוטי� למות

. השלמה) 5(דיכאו� ) 4(התמקחות ) 3(כעס ) 2(התכחשות ובידוד ) 1: (המודל כולל חמישה שלבי�

וכי לעיתי� ה� באי� , מדגישה כי מש% השהיה בשלבי� השוני� משתנה באורכו) 1969(רוס �קובלר

  .  הללו הוא התקווההדבר האחד שמתקיי� בכל השלבי�. בזה אחר זה ולעיתי� זה בצד זה

כל שלב בהתמודדות ע� האבל הוא . המהל% הצפוי של תגובות האבל מתואר כמעבר משלב לשלב

אול� החוויות האישיות של . הנמצא ברמה אחרת, מעי� יציאה ממעגל סגור אחד אל תו% מעגל נוס&

 בי� תגובות יש הבדל. אלא מתרחשות במישורי� מקבילי�, י שלבי� אלה"עפ" מסתדרות"האבל אינ� 

מחלה ממושכת וחשוכת מרפא משדרת איתותי� ברורי� על . למוות פתאומי ולמוות צפוי מראש

על א& , ע� זאת. היא מאפשרת מש% זמ� לפרידה הדרגתית ולתהלי% של אבל מטרי�. הסו& המתקרב

 אי� ,לאפשר לומר שלו� ולהתכונ� לעתיד, שהכנה מוקדמת למוות צפוי עשויה לעזור בעיבוד הפרידה

עוברות תמורות ודורשות , תגובות השכול שונות מאד� לאד�. היא נוטלת מעוצמת� של תגובות היגו�

  ).1995, אילו� ולהד(, התייחסות מתו% הבנה ורגישות לצרכיו של היחיד

וגורמת טלטלה עזה , הפיזי והחברתי של האד� השכול, חוויית האובד� מזעזעת את כל המרק� הנפשי

החזרה , תקופת ההתארגנות. במחשבותיו ובעול� האמיתות וההשקפות שלו, ובמער% הרגשי של

אותו עובר , איטי ומורכב, מהווה תהלי% ארו%, כ% ההסתגלות לחיי� שלאחר האובד��ואחר, לתפקוד

להקל את , עשויי� לזרז את ההסתגלות, תמיכה וסיוע לאור% תקופות האבל השונות. כל אד� לבדו

  ).   1993, טמיר(, חיי� שאחרי האובד�ולתרו� לאיכות ה, הכאב

        

        



  6

        תפיסת המוות אצל ילדי�תפיסת המוות אצל ילדי�תפיסת המוות אצל ילדי�תפיסת המוות אצל ילדי�. . . . דדדד

  

  לפעמי� אני פוחד"

  , מדברי� שאני חושב

   לפעמי� אני פוחד 

  , מדברי� שאני רואה

  לפעמי� אני פוחד

  , מדברי� שאני שומע

   אבל הכי אני פוחד

  ..." ממה שאני לא יודע

  

  אל�דליה בר �

  "? לתו% הלבאי% מגרשי� פחד שנכנס          "

  

 –בעבר נטו לחשוב כי ילדי� רחוקי� מבעיסוק באובד� . טעו� ומאייי� בכל גיל, נושא המוות מורכב

 וכי יש לגונ� עליה� ולחסו% מה� את הנזק העלול להיגר� לה� בעמד� מול –הכרתית ורגשית 

  ). 1998, קלינגמ�(, הנושאי� הקשורי� במוות

  .המחקר שהתפתח מאוד בארבעת העשורי� האחרוני�הנחות ותפיסות אלה הופרכו באמצעות 

מכיוו� , לעקו& את נושא המוות או להתחמק ממנו, ואולי א& בלתי אפשרי, הוכח כי קשה, יתרה מכ%

  ).1998, קלינגמ�(, שילדי� בכל גיל נחשפי� אליו באמצעות כלי התקשורת

צעיר מעניק הילד חיות רבה מגיל . המוות הוא אחד הנושאי� המעסיקי� ומלווי� את הילד כל חייו

הוא ניצב בפע� הראשונה מול עובדת , וכאשר הוא מאבד�, לחפצי� דוממי� כגו� צעצועי� ובובות

מאוחר יותר חווה הילד תגובות התאבלות של ממש כאשר נובל . היעלמות� של דברי� היקרי� לו

י הילד מגיל צעיר ביותר ג� המוות חול& על פנ). 1980, סמילנסקי(, פרח שטיפח או כשנדרס כלב שגידל

מקרי� ). 1980, סמילנסקי; 1995, אילו� ולהד(, בשולי הכביש ובטלויזיה,  בטבע�במפגשי� אקראיי� 

  . של מוות במשפחה הקרובה מעמיקי� עוד יותר את תהיותיו של הילד ביחס לנושא המוות

בה מהווה , ישראליתמעורבותו הבלתי נמנעת של הילד בנושא המוות מקבלת משנה תוק& בחברה ה

אוכלוסיית מדינת ישראל הקטנה יחסית ). 1980, סמילנסקי(, המוות חלק בלתי נפרד מהחיי�

, ישירות או בעקיפי�, והלכידות החברתית הגבוהה גורמי� לכ% שכמעט אי� משפחה אשר אינה קשורה

ותאונות המצב הביטחוני , המלחמות,  כתוצאה מהשואה–לאובד� או לפציעה של אחד מיקיריה 

  ). 1980, קלינגמ� והורובי*, רביב(, הדרכי�

הדר% להבהיר את המסתורי� ולקבל , למרות שהילד מתמודד בצורה זו או אחרת ע� כל ביטויי המוות

מסתתר מאחורי מס% של שתיקה מצד ' מוות'ה. מידע מהימ� על התופעה המאיימת הזו חסומה בפניו

נתקלת לרוב , הצגת שאלות אודות המוות מצד הילד). 1980, סמילנסקי; 1995, אילו� ולהד(, המבוגרי�

, יתרה על כ%). 1981, סמילנסקי(, התחמקויות והסברי� מוטעי�, התעלמויות, במס% של הכחשות

מבוגרי� ). 1980, סמילנסקי(, לעיתי� ג� צרכי ההתאבלות האישיי� והאנושיי� שלו מוכחשי�

הדיו� בנושא המוות .  האפשר מלגעת בנושא המוותהמתקשי� להשלי� ע� כאב האובד� נמנעי� ככל

, איו� סמוי בפרידה סופית מיקירי נפשנו, תזכורת למותו של כל אחד מאתנו: טעו� איומי� רבי�
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אזכור של אובדני� שמות� הותיר חלל בלבנו והידיעה כי ככל שנארי% ימי� כ� ירבו החללי� ויגדל 

לעיתי� קרובות ה� מעדיפי� . בפחדיה� של ילדי�המבוגרי� מתקשי� לשאת בצער� ו. כאב האובד�

מאשר לסייע לה� לרכוש לעצמ� כלי� , לגונ� על הילדי� מפני ההיבטי� המדכאי� של החיי�

  ).1995, אילו� ולהד(, להתמודדות

אינה מונעת מהילד , קבלת תשובות עמומות וחוסר בשלות שכלית לתפוס את מלוא משמעות המוות

דבר המוביל את הסביבה לחשוב כי הילד הבי� יותר משהבי� , מקומו הנכו�ב" מוות"להשתמש במונח 

  ). 1980, לינדסיי ומקארתי(, באמת

המנחה את המורי� ואת הגננות בתוכניות לימודי� ובנושאי� חינוכיי� השייכי� , ג� הממסד החינוכי

 אליו כמו מתעל� כמעט באופ� מוחלט מנושא המוות ומ� התחומי� הנלווי�, הספר�למסגרת בית

קלינגמ� , רביב(, אלמנות ומנהגי אבלות, יתמות, שכול, מחלה חשוכת מרפא, נכות, ניתוח, אשפוז

  ). 1980, והורובי*

  ). 1998, קלינגמ�(, כיו� ברור כי העיסוק של ילדי� במוות והסיוע לה� בתהלי% האבל ה� חיוניי�

יוצרי� , יה וניסיו� סרק להרגעהתגובות של הטע, התחמקות מתשובות לשאלות של הילד על המוות

, לעומת זאת. יחס של חוסר אמו� במבוגר ועלולי� לפגו� בסיכוי להישע� עליו בשעת משבר אמיתי

נכונות להקשיב לשאלות הילד ולהשיב לו תשובות אמת תו% כדי התחשבות , פתיחות מצד המבוגר

כישורי� הנחוצי� לו להתמודדות יגבירו את אמו� הילד במבוגר ויביאו לרכישת , ביכולת ההבנה שלו

  ). 1995, אילו� ולהד(, העתידה בשעת משבר

אי הידיעה והאיסורי� , הבורות. עיסוק� של ילדי� בנושא המוות אינו בהכרח עניי� מדכא או מפחיד

רכישה של ידע והבנה משולה .  ה� מקורות הפחד אשר עלולי� להביא לעצירת הצמיחה הרגשית–

�ג� א� אלו לא יובנו על, מת� הסברי� לילד). 1980, אילו�(, דרו של ילד פוחדלהעלאת אור בלילה בח

נתינת ). 1980, גרולמ�(, יהפכו את מושג המוות למסתורי פחות ועל כ� למפחיד פחות, ידו במלוא�

עשויה לשחרר , רשות מטעמו של המבוגר לחקור במסתורי� שבתופעות הטבע ולהתקרב להבנתו

  ).1980, אילו�(,  ומעוותותילדי� מחרדות משובשות

  

  :היא אמרה. אימא לא סיפרה את האמת" 

  ."רק אנשי� זקני�. ילדי� אינ� מתי�. אל תפחד "

  הפסיק לנשו� ומת,  שלשו� ילד נפצע קשה בכביש

  ." אימא לא סיפרה את האמת

 אסי& �שלומית כה� �

  "גבעת הכפתורי�     "

        

        י�י�י�י�חוויית האובד� ותהלי% עיבוד האבל אצל ילדחוויית האובד� ותהלי% עיבוד האבל אצל ילדחוויית האובד� ותהלי% עיבוד האבל אצל ילדחוויית האובד� ותהלי% עיבוד האבל אצל ילד. . . . הההה

בתחילה מופיע . טוענת כי תהלי% עיבוד האבל אצל ילדי� זהה לזה שאצל המבוגרי�, )1985(גרנות 

הכאב והגעגועי� ובסו& לימוד , האשמה עצמית, ההל� ואחר כ% ע� ההפנמה מגיעי� הכעס וההאשמה

ו ההבנה העמוקה של הילד את משמעות האובד� תלויה ומושפעת מגיל. הדר% כיצד לחיות ע� האובד�

  .  ומהתפתחותו הנפשית והשכלית

אשר הבנת� חיונית , מציינת כי מושג המוות כולל חמישה אספקטי� עיקריי�, )1981, 1980(סמילנסקי 

  :לילד לש� התאבלות תקינה בשלביה השוני� ולצור% השיקו� שאחריו
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 ,ויתור לעולמי� על המת כאד� חי,  הכרה במוות כתופעה בלתי הפיכה–אי הפיכות המוות   .א

  .אי יכולת להחזיר את מהל% החיי� הביולוגי לקדמותו

תפיסת .  הבנה שהמוות הוא סיומ� של כל תהליכי החיי� הנראי� והסמויי�–סופיות המוות   .ב

, חילו& חומרי�: כמצב שבו נפסקות כל פונקציות החיי�, המוות כהיפוכו של מצב החיי�

 .תחושה ותודעה, תנועה

מלחמה , כמו מחלה, ביולוגיי� המביאי� למוות�פיזיי� הבנת הגורמי� ה–סיבתיות המוות   .ג

 .וזקנה

. בלתי נמנעת מטבעו של עול�,  התייחסות למוות כאל תופעה טבעית–הכרחיות המוות   .ד

 .החלה על כל חי, תפיסת המוות כתופעה אוניברסלית

משמעותו תפיסת הרצ& הביולוגי . א% לא להתאבלות,  מושג הקשור לתפיסת המוות–זקנה   .ה

 . הזדקנות ומוות, גדילה, לידה: יי�של הח

הילדי� שוני� זה מזה . אי� אפשרות לקבוע בדייקנות אילו מושגי� של המוות יובנו בגיל מסוי�

  התפתחות מושג המוות תלויה בהתפתחותו הקוגניטיבית ). 1980, גרולמ�(, בהתנהגות ובהתפתחות

הסיבתיות , כגו� הבנת מושגי הזמ�, שתפרי� הכלי� הקוגניטיביי� של הילדככל שמ. של הילד

  ).1980, סמילנסקי(, כ� משתפרת הבנתו הכללית את מושג המוות, וההכרחיות הקשורי� למוות

, סמילנסקי(, הסביבות השונות בה� חיי� הילדי� משפיעות ג� ה� על התפתחות והבנת מושג המוות

כפי שהיא , בה האישית של הילד מושפעת ג� מהסתגלותו אל העול�החשי). 1985, גרנות; 1980

ילד יהודי צעיר בגרמניה הנאצית הוא בעל תובנה . נתפסת במשפחתו ובמדרגי� החברתיי� שלו

ברורה יותר לגבי מציאות המוות מילד אמריקני אשר הוריו סבורי� כי יש להג� עליו מכל ידיעה 

, תאבלות תלויה בעיקרה בכושר זה לרכוש מושג של המוותהה. העלולה לעורר בו רגשות מכאיבי�

, הגיל הוא רק אחד הגורמי� המשפיעי� על הבנת המוות. והיא משתנה מאיש לאיש ומחברה לחברה

הפוליטיות והחברתיות הייחודיות של האיש והדינמיקה של חיי התרבות , להבדיל מהעמדות הדתיות

ת בתופעת המוות בעול� החי וקבלת הסבר נאות מכא� שהתנסויו). 1980, גרולמ�(, בקבוצתו

 ).1981, סמילנסקי(, עשויי� לסייע ולזרז את הבנת מושג המוות, מהסביבה

Bowlby  )1960( ,הוא סבר כי תהליכי . טע� כי כבר בגיל חצי שנה מראי� פעוטות תגובות התאבלות

 האבל קצר יותר אצל ילדי� זמ�) 1: (פרט לשני הבדלי� עיקריי�, האבל של ילדי� ומבוגרי� דומי�

מתרחש מוקד� יותר , שלב הארגו� מחדש ויצירת קשר רגשי חדש) 2. (בהשוואה לזה של המבוגרי�

על כל (טענו כי ההתאבלות במלואה ) Freud & Burlingham )1953 .  אצל ילדי� בהשוואה למבוגרי�

יות בלונדו� במלחמת העול� מחקר� שכלל תצפ. מופיעה לכל המוקד� בגיל שנתיי� עד שלוש, )שלביה

 תגובות –אשר מבדיל בי� תגובות ההתאבלות של תינוקות ומבוגרי� , הצביע על ממצא נוס&, השניה

כאשר נמצא תחלי& המספק את כל . האבל אצל תינוקות נמשכות כל עוד לא נמצא לא� תחלי& נאות

  רק בגיל ההתבגרות מסוגל כי ) Wolfenstein) 1966לעומת� סברה . תהלי% האבל נפסק, צרכי הילד

  .ההכרחי לקבלת המוות כמצב סופי ולהתאבל כמבוגר, הילד להבי� את מושג אי הפיכות המוות

Nagy )1948( ,אוכלוסיית . ערכה מחקר בבודפשט שמטרתו זיהוי רגשותיה� של ילד� כלפי המוות

ת חברתיות שונות שכבו, מקרב דתות שונות, משני המיני�, 10�3 ילדי� בגילאי 378המחקר כללה 

לחלק את התפתחות מושג המוות אצל ילדי�  Nagyממצאי המחקר הביאו את . ורמות משכל שונות

היכול להתרחש מספר , משול לשינה או מסע, תפיסת המוות כתהלי% לא סופי) 1: (לשלושה שלבי�

תפיסת המוות ) 2. (5�3שלב זה מופיע בגיל ). כאשר ההורה יוצא לעבודה או לסידורי�(פעמי� בכל יו� 
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תפיסת המוות כתהלי% ) 3. (9�5שלב זה מופיע בגיל . העלול לקרות לאחרי�, א% לא הכרחי, כאפשרי

שלבי התפתחות המשגת המוות מצביעי� על . 9שלב זה מופיע אחרי גיל . אוניברסלי ובלתי נמנע

  .  ואוניברסלילא הפי%, הפי% וספציפי להגדרתו כסופי, התפתחות תהליכית מהגדרת המוות כזמני

מביני� בצורה חלקית , )5�4גיל (מצאה כי  בישראל ילדי� רבי� בגיל טרו� חובה , )1981(סמילנסקי 

במיוחד , מגיעי� ילדי� רבי� להמשגה טובה של המוות, )6�5גיל (וכי בג� חובה , את מושג המוות

 המוות אצל ילדי� ההבשלה המוקדמת של יכולת המשגת. בנושאי אי הפיכות המוות וסופיות המוות

ייחודה ) 1: (ידי שני גורמי��פי סמילנסקי על�בהשוואה לילדי� בארצות אחרות מוסבת על, בישראל

פרק הזמ� הארו% יחסית המפריד ) 2. (בה העימות ע� המוות מקי& ורב יותר, של הסביבה הישראלית

  . בי� מחקרה ומחקרי� מקבילי� בארצות אחרות

        

        לילד בנושא המוותלילד בנושא המוותלילד בנושא המוותלילד בנושא המוותמשמעותה של עזרה ונעת משמעותה של עזרה ונעת משמעותה של עזרה ונעת משמעותה של עזרה ונעת . . . . וווו

  

  , איננו יכולי� למנוע מציפורי הצער לחוג מעל ראשנו"

  " אול� נוכל למנוע מה� לבנות ק� בשערותינו

    פתג� סיני עתיק�        

  .1995, אצל אילו� ולהד        

  

  :טוענת סמילנסקי כי ילד יכול להתייחס לתופעת המוות משתי נקודות ראות, 1981 –במחקרה מ 

הא� יחזור ? הא� המת מאבד כל תכונות חי? מה הקשר בי� מוות וחיי�?  מהו מוות�קוגניטיבית ) 1(

כשאד� מובל ? מה מרגישי� כשכלב מת?  מה מרגישי� כשמישהו קרוב מת–רגשית ) 2. ('אי פע� וכד

  ?מי אש� במוות? לקבורה

. טי� שלועל שני האספק, סמילנסקי סוברת כי לילד דרושה עזרת המבוגרי� בהתמודדותו ע� המוות

ולעזור לו להרגיש , בהתא� לרמת הבנתו, עליה� לעזור לילד להבי� את המוות בצורה נכונה ומהימנה

א� יוגש הסיוע רק . שני הצדדי� חשובי� ומשלימי� זה את זה. באורח נורמלי וטבעי את השלכותיו

& א� גדול רצונו א, ספק א� תהיה יעילותו גדולה, במקרי אסו� שבה� הילד קרוב מאוד למת ותלוי בו

מכיוו� שבמקרי� כאלו רגשות הכאב החזקי� של הילד המתאבל עלולי� , זאת. של המסייע לעזור

דווקא מקרי אסו� בה� דמות הנפגע רחוקה יותר . שלא לאפשר לו להבי� בצורה נאותה את המאורע

הרגשית של שכ� מעורבותו , יכולי� לשמש רקע טוב לעזרה מונעת בהתמודדות ע� המוות, מ� הילד

אישיות באר* , מות חיה(במקו� להתעל� ממקרי מוות הקורי� בעולמנו , לכ�. הילד בה� פחותה

אלו לש� הכנת " צדדיות"מ� הראוי לנצל הזדמנויות רחוקות ו, וא& לנסות להעלימ� מעיני הילד, )'וכד

  .להתמודדות רצינית ואישית יותר ע� המוות, קוגניטיבית ורגשית, הילד

  .הכנה נפשית זו דומה במידה רבה לחיסו� הגו& מפני מחלה מסוימת"מציינת כי , )1981(סמילנסקי 

, כ% ג� כא�, שבו עובר הגו& בצורה קלה את המחלה ועל ידי כ% מתחס� מפניה בעתיד, בדומה לחיסו�

חשוב . אשר מכינה אותו להתמודדות טובה יותר ע� מקרי אסו� קשי�, "התאבלות קטנה"עובר הילד 

אנו טועני� רק שבמצבי� . שאיננו טועני� שהילד יהיה מחוס� לגמרי במצבי מות הקרובי� לו, שלהדגי

ויש לו סיכוי רב יותר לסיי� התמודדות זו , ל"אלו יהיה לו קל יותר להתמודד א� עבר את ההכנה הנ

 יש בהכנה כזו בטר�, למעשה. וע� הבנה טובה יותר של תופעת המוות, ע� פחות תסכולי� נפשיי�

לעודד אותו , להסביר לו, אלא ג� למבוגרי� הנמצאי� ע� הילד, אסו� התנסות העוזרת לא רק לילדי�

  ". מאשר במצב של התאבלות על מות אד� הקרוב לה� מאוד, ולסייע לו ככל האפשר
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. קיימי� חילוקי דעות לגבי מקומה של תוכנית לחינו% בנושא המוות והצור% בהנהגתה בבתי הספר

ה בעיקר סביב השאלה הא� ראוי שההתייחסות למוות תהיה חלק מתוכנית הלימודי� המחלוקת נסב

או הא� יעסקו בנושא רק כאשר נאל* מישהו מבני הכיתה לעמוד מול מותו של קרוב , הרגילה

חסידי הגישה המונעת ממליצי� על בניית תוכנית לימודי� לחינו% ). 1980, אילו�(, משפחה או ידיד

תוכנית שכזו עשויה להשתלב במסגרת החינו% הפעיל או . נהגתה בבית הספרבנושא המוות ועל ה

כ% עליה� להתייחס , כש� שתוכניות חינו% לחיי משפחה כוללות בתוכ� חינו% מיני. החינו% הפסיכולוגי

. פרידה ומוות, זקנה, כמו מחלות, לתופעות אחרות המהוות חלק בלתי נפרד ממחזור חיי האד�

וכ� ,  ספקות באשר לכושר� של המורי� והמחנכי� עצמ� לעימות ע� הנושאיש המביעי�, לעומת�

, קלינגמ�(, רגיש וטעו� חרדה, באשר לכושרו של התלמיד בגיל הצעיר לעסוק בנושא שהוא כה אישי

1980.(  

מכיוו� שעימות פתאומי ע� המוות עלול . סוברת כי תוכנית מניעתית עדיפה על טיפול) 1980(אילו� 

חובתה של מערכת החינו% לעצב שיטות לימוד ולהכי� , ילד שלא הוכ� לכ% מראשלגרו� נזק ל

בתהלי% , הזדמנויות שבאמצעות� נית� יהיה לחשו& את הילד בהדרגה להיבטיו השוני� של המוות

במיוחד אות� , אשר בו הוא ילמד על עצמו וירכוש לעצמו דרכי� להתמודד באופ� פעיל ע� מצבי לח*

ניצב , כאשר מת אחד מבני משפחתו של ילד מהכיתה, יתר על כ�. בד� ובפירודמצבי� הכרוכי� באו

. האחד סובב סביב השכול. המובחני� זה מזה, המורה בפני הצור% הדחו& להפעיל שני תהליכי סיוע

התהלי% . ניסיונו הקוד� והצור% שלו בעזרה, על נטיותיו, זהו תהלי% תמיכה שבמרכזו נמצא היחיד

. בקרב קבוצת החברי� בני גילו,  הכיתתית המקיפה את השכול–ערכת החברתית המקביל מתרחש במ

מפחד ועד , או בילדי� בודדי� מקרבה ולעורר רגשות שוני�, קרבת המוות עלולה לפגוע בקבוצה כולה

ולספק , על המורה להבי� את הרגשות הסותרי� והמנוגדי� אשר מעורר המוות. קנאה ורגשות אש�

סוברת , לפיכ%. � והרגשיי� של הילדי� באמצעי� החינוכיי� העומדי� לרשותואת הצרכי� ההכרתיי

  :כי תוכנית החינו% בנושא המוות עשויה להיער% בשלוש דרכי� מקבילות, )1995(אילו� 

אשר , חוויות ופעילות גומלי� חברתית� הכוללת אימו� בדרכי� שונות של ביטוי�הכנה מונעת   .א

. בי לח* שוני� וג� באלה הכרוכי� במפגש ע� המוותיסייעו לילדי� בהתמודדות ע� מצ

אשר תקי& היבטי� שוני� של סיו� מחזור החיי� , אימו� זה יש לשלב בלמידה קוגניטיבית

 .החיי� ובחברה האנושית�בקרב בעלי, בטבע

חבר ב� אותו (שאינו ב� משפחה ,  נוכח מותו של אד� קרוב ומוכר לילדי�–התערבות ישירה   .ב

כגו� צער , מטרת ההתערבות היא לתת אפשרות לביטויי� רגשיי�). � או מכרשכ, מורה, הגיל

 .וללמד דרכי התנהגות מתאימי� של השתתפות באבל וניחו� אבלי�, ופחד

 מתו% רגישות לתהליכי האבל והתגובות לטראומה –סיוע במשבר במקרה של מוות במשפחה   .ג

וראוי לבדוק תמיד , תפתחות�יש להתאי� את התכני� לגיל הלומדי� ולרמת ה, של האובד�

בהשפעת� של חשיפה מוקדמת , מחדש מה� המשמעויות השונות אשר מייחס כל ילד למוות

של העמדות הרווחות במשפחה ושל מידת הבשלות הקוגניטיבית והרגשית של כל ילד , למוות

 . וילד

 חשוב ובלתי נמנע ומכיוו� שהמוות מהווה אספקט, הספר מחנ% לחיי��סוברת כי בית, )1979(שאולוב 

הספר לקחת על עצמו חלק נכבד מ� החינו% של הילד להתמודדות ע� נושא �על בית, של החיי�

  :היא מפרטת בעבודתה את מטרותיו של החינו% להתמודדות ע� נושא המוות. המוות
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אשלייתי (אשר יביא לתחושת שליטה , סיפוק מידע על האספקטי� השוני� של המוות  .א

 א מוכר למוכר ולכ� פחות מאיי� ולהמעטת השפעת� של פחדי� להפיכת הל, )בחלקו

  .לא רציונליי�

 .העלאת התייחסות אישית מודעת לאספקטי� השוני� של המוות  .ב

 עמ� ה� , הגברת הפתיחות והנכונות לחשו& בעיות אישיות הקשורות בנושא המוות  .ג

 .מתקשי� להתמודד

 . רגשות אמביוולנטיי�כולל הבעת, שיפור יכולת ההבעה וההמשגה בנושא המוות  .ד

אי� טע� להתאמ* : כגו�(תיקו� התייחסויות מזיקות או מסולפות לדברי� הקשורי� במוות   .ה

 ).התאבלות תמידית על אד� שנפטר, בחיי� שכ� ממילא נמות

 .עימות בי� התייחסויות אישיות והאספקטי� השוני� של המוות  .ו

געגוע וצור% שלא בא , גשי חוסרכלי� ואמצעי� להתמודדות ע� ר, סיוע ברכישת מיומנויות  .ז

 .סיוע במציאת דרכי� חלופיות למילוי צרכי� אלו. על סיפוקו בגלל מות אד� יקר

באמצעות , )כגו� ביקור אבלי�(ידי מצבי� שוני� �הקהיית רגשות בלתי נעימי� הנגרמי� על  .ח

  .   בצורה מבוקרת ובאווירה בטוחה, חזרה על אות� מצבי�

        

        כוחו של הסיפורכוחו של הסיפורכוחו של הסיפורכוחו של הסיפור. . . . זזזז

  .ודדות ע� המוות נתקלת בחברה שלנו במחסומי� המעוגני� היטב בתרבות ובנפש היחידההתמ

בכדי שנוכל לכלול את המוות כחלק . המוות מהווה איו� על שלמות האד� ומערכת קשריו הרגשיי�

. מפני האימה שהוא מטיל, עלינו למצוא בתחילה דר% להתגונ� מפני האיו� שבו, בלתי נפרד מהחיי�

להתנסות בו , לבחו� אותו מצדדיו השוני�, במוות " להצי*"אשר יאפשר , ש מאחז בטוחלש� כ% דרו

מאחז כזה מספקת לנו המטפורה המופיעה . לשרות עמו ולרכוש עליו שליטת מה, התנסות לכאורה

נושא המוות מקבל בספרות מגוו� עשיר ביותר של ביטויי� . באגדה, במיתולוגיה, בשירה, בסיפורת

ולעיתי� קרובות ה� כרוכי� ואחוזי� ,  התיאור הריאליסטי ועד לדמיוני ולמיתולוגימ�, ותיאורי�

). 1995, אילו� ולהד(, מקרבו והופכו לנודע,  נודע–המעביר לנו את הלא , זה כוחו של הסיפור. יחדיו

הדבר ניכר במיוחד במיתוס . הסיפור טומ� בחובו את האפשרות להתגבר על מגבלות המרחב והזמ�

בה� היסודות העל טבעיי� משמשי� כאמצעי ללכידת דמיו� הקוראי� ותורמי� , יה העממיתובמעשי

: שאי� כל אפשרות לעצב� באופ� אחר, מציאותיי� וחווייתיי��לעיצוב מטפורי של  עולמות על

ידי כ% שהוא מעניק לקורא שליטה מאגית על החיי� �המיתוס מסייע להתמודד ע� המוות על

, המבטלת את הדיכוטומיה בי� החי והמת, ואילו הסיפורת העממית, חיי�באמצעות השליטה על ה

  ).1995, אילו� ולהד; 1993, אילו�(, עשירה במוטיבי� של הישארות הנפש ושיחות בי� חיי� ומתי�

הספרות היא כלי המאפשר לילד את המפגש הקרוב ביותר למציאות שלא באמצעות אירוע חרי& 

הילד עובר את החוויה . צירה על הקורא היא מיידית וישירההשפעת הי. שהתרחש הלכה למעשה

מעורבותו של הקורא מושגת באמצעות תהלי% . המסופרת כאילו התנסה בה בעצמו הלכה למעשה

או שהבעיות שלה� נוגעות , הוא מזדהה ע� דמויות ספרותיות שיש לה� קשיי� דומי� לשלו. ההזדהות

דהות מתעוררי� בקורא רגשות אשר בפורקנ� הוא עשוי דר% ההז. בזיכרונות שה� טעוני רגש אצלו

התנסות הקורא בפריקת מתחי� רגשיי� מאפשרת לו להפנות את האנרגיה . למצוא ער% מטהר

שחרור . ומתו% כ% ג� להשיג זווית ראיה חדשה של הבעיה, הנפשית לעימות ע� הנושא עצמו

אשר כלפיה , וא דמות ספרותיתכיוו� שהאובייקט המעורר אות� ה, המתחי� נעשה בדר% בטוחה
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יו� �מה שאי� הוא מעז כלפי דמויות בחיי היו�, מרגיש עצמו הקורא חופשי לבטא רגשות באופ� מיידי

זאת מבלי , בכ% מאפשרת היצירה הספרותית לקורא למצוא דר% עקיפה לעיסוק בבעיות דחופות. שלו

  ).1980, קלינגמ�(, שיזדקק לבטא אות� באופ� ישיר

המכי� אותו , "חיסו� נפשי" בשיר המפגישי� את הילד ע� המוות אפשר להשתמש כבמעי� בסיפור או

  , אילו� ולהד(, תו% הבנה מתואמת יותר של תופעות המוות, להתמודד ע� אירועי אובד� עתידיי�

משו� שיש בה , קריאת� של יצירות ספרות העוסקות במוות עשויה להוות ביבליותרפיה מונעת). 1995

, כה�(,  חוויית החיי� ומילויה במשמעות מחודשת דווקא משו� נוכחותו של המוות בחיי�העמקה של

כוחה של היצירה הספרותית הוא ביכולתה להתרומ� ממועקת רגע המוות ולתפוש אותו כרגע ). 1990

אחרית , ביכולתה להעלות את המחזוריות המופלאה של חיי� ומוות, אחד בזמ� הקוסמי האינסופי

  ).1995, כה�(, הוראשית חדש

, ציי� כי יתרונה החשוב של היצירה הספרותית כאמצעי לעיסוק בנושא רגיש כמוות, )1980(קלינגמ� 

יתר ובי� מעורבות רגשית �יתר לריחוק�הוא בכ% שהיא ממוקמת בנקודה האופטימלית שבי� מעורבות

צל את היצירה נית� לנ, לדבריו. חזקה לבי� הביטחו� הנובע מ� המרחק שהיא מאפשרת לקורא

באופ� שבו היא תאפשר לילד להשיג תובנה לרגשותיו , הספרותית הנוגעת בנושאי הפרידה והמוות

, תסייע לו בפיתוח עמדות חדשות ושינוי עמדות וערכי� קיימי�, ולהתנהגותו כלפי הנושאי� הללו

ות שלו תו% ותרחיב את טווח ההתנס, תצייד אותו באמצעי� שוני� לפתרו� בעיות ולקבלת החלטות

  .הפחתת תחושת הבדידות המתלווה לעיתי� להתייחסות לנושא כה רגיש

        

        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�. . . . חחחח

  ,לידה וזיווג ומוות"

  ,כאשר אתה יורד לעצ� העניי�,  זהו סיכו� העובדות כול�

  ."לידה וזיווג ומוות

  אליוט. ס.   ט�    

  1974, אצל פינקוס    

  

ואובד� זה . שאי� עליה עוררי�,  בלתי נמנעת, זוהי תופעה כלל עולמית–האובד� הוא חלק מהחיי� 

  ).  1986, ויורסט(, עוזבי� ומרפי�, הוא הכרחי משו� שאנחנו גדלי� תו% כדי כ% שאנו מאבדי�

א� תסוכ% על הקניוני� : "מציינת כי המוטו העומד בעיני רוחה בעבודתה הוא זה, )2002(רוס �קובלר

שאת� לא , פירושו של דבר"ומסבירה כי , "גילופיה�לעול� לא תוכל לראות את היופי של , מהסערות

הדבר . כי את� ממילא לא יכולי�, עליה�" להג�"שאת� לא צריכי� , צריכי� לסוכ% על הילדי� שלכ�

". בעוד שמה� תמנעו הזדמנות לגדול ולהכי� את עצמ� לחיי�, היחיד שתשיגו הוא הגנה על עצמכ�

במקו� , ילדי� איפה אנחנו נמצאי� ומה אנחנו מרגישי�א� נהיה כני� יותר ונוכל להעביר ל"מנגד 

א� לא נהיה נבוכי� לבכות או להביע את הכעס והזע� שאנו חשי� , להפו% את המוות לסיוט נוראי

אז , אלא ננסה לשת& אות�, וא� לא ננסה להג� על הילדי� מהסערות של החיי�) א� אנחנו חשי�(

  ".כ% ע� מוות וגסיסה�כללילדי� של הדור הבא לא תהיה בעיה איומה 
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