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הדינאמיות של ההתמודדות עם השכול - מבט מעמיק 
 סדרת מפגשים פיזיים, במסגרת שבוע המודעות לשכול אזרחי, יקיר לי, מכון הרטמן, החלוץ- המדרשה באורנים, רבנות ישראלית,

יוצרים זיכרון, החברה למתנסים, ארגון 929, מרכז אלה, עמותת נט"ל, חמניות, בשביל החיים ועוד.

להרשמה

ראשון | 19.3
20:00 | עומר שפריר, עין כרמל

נפרדים לשלום
סדנת כתיבה ושיח לעיבוד חוויות אובדן מקרים שכבר 

אינם איתנו

18:00-21:30| Nefesh B’nefesh
Making Space for Grief.
An Inspiring and a meaningful evening focus-
ing on grief education, awareness, and support. 
Nefesh B’nefesh Yitzchak Rabin 10 Jerusalem
 לרישום

17:00-20:30 | מרכז הנצחה קרית טבעון
 שכול. בין התעלמות למודעות.

לרישום

18:30 | מכון הרטמן, רח’ גדליה אלון 11, ירושלים
 אני הולך אליו והוא לא ישוב אלי.

לרישום

שני | 20.3
20:30 | זיו רעי קורן, חקוק

מפגש קפה מוות

שלישי | 21.3
19:00 | נמרוד דרורי, רחוב החי”ש 4, כפר סבא

מפגש קפה מוות

20:30 | תהלה קארו וצפורה וינסטון, פרדס חנה
סדנת לימוד וכתיבה על דיבור ושתיקה

לרישום

רביעי | 22.3
20:00 | אילת ויל נבנצל וצפורה וינסטון, מרכז 

 זמארין, 
רח’ שירה 5, זכרון יעקב
מה יש לך בבית?  

מפגש ושיח על כאב וריפוי דרך טקסטים ויצירה
לרישום

19:30 | דניאל בר, מרכז פסג”ה - חיים לנדאו 5א 
רמת גן 

מילים של געגוע
סדנה דינמית בה נשתף בטקסטים פרי יצירתנו, 

הנוגעים לחוויית אובדן של אדם יקר וקרוב
לרישום

20:00 | נורית דגן עובדיה, יעד )משגב(
שקט מחריש אזניים

אובדן הריון כשכול ללא הכרה. מפגש של שיחה 
והכרות עם השכול

20:00 | אליזבת טופר, מכון הרטמן- ירושלים
צער ללא צורה

הקהילה מתקשה להכיל, לתמוך ולנחם בעת אובדן 
בהריון, בלידה או בסמוך אליה. באמצעות מעגל 

קריאה והתבוננות, ננסה להבין יחד כיצד להתייצב 
לצד המשפחה שחווה צער ללא צורה

לרישום

20:00 | אורלי מליכאל, מרכז קהילתי ״לב העיר 
זינמן״, בית שמש

על הפלא שבקימה ממשבר
סדנת לימוד

לרישום

20:00 | מיכל זמיר, במרכז לאודר, חטיבת הנגב 37
ביום חולין כזה דרכנו נפרדות

חמישי | 23.3
7:00 | אפולוניה

יום הליכה 
במיזם ״נפגשים בשביל ישראל״ 

עם הרבה הדס זריז רון
לרישום

20:30 | אורנה תנעמי גרמי, ירושלים
אימהות ללא אם

מעגל שיח בנושא אימהות ללא אם

19:00 | ליזה פוטרמן, ״חוות בארי״ באר שבע
צומת לב 

מפגש עם סופרת עבור מבוגרים שרוצים לשוחח על מוות 
עם ילדים בגובה העיניים 

לרישום

שבת | 25.3
ג׳ בניסן, לאחר תפילת הבקר, הרבנית אסתר פישר

קיבוץ מירב
יְִתגַַּדּל וְיְִתַקַדּׁש

לימוד ומחשבות עם סיום שנת קדיש

11:15 | רבה ד״ר סגלית אור, בית כנסת שורשים
בָּכוֹ ִתבְכֶּה בַּלַּיְלָה

קריאה בסיפור תלמודי

21:00 | מוצאי שבת, ג׳ ניסן, מכון הרטמן- ירושלים
איך עושים דברים עם המתים

 השקת גיליון כתב העת ״הליקון״ 
המוקדש לסגירת שבוע המודעות לשכול האזרחי

יוצרים
זיכרון

https://www.eventbrite.com/e/making-space-for-grief-tickets-556386195087
https://forms.gle/EFsf3cCtrDghX23N6
https://forms.gle/dVd88rU5tnFyeMFm9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb7zipv2uXWCExPZRS-cG2l7h9LJOAFT86Vz49UaclTIBPfg/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRXmXjf5SZ7asg2kefbuIk2b3oCpLjGBkTb9fjjTAnFA5taw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=R9jsQpgBP022UiWIAyKZPVEkNFI-8GVDpAYXOeuNmotUNTYwQlIxNlcySjExWlpUN0ZCRlNWTTI3RC4u
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HeLAG6iAMl75HzjZf5jPpxOGD5AFmq8gAVqHNiFzhQE/edit?usp=drivesdk
https://forms.gle/sJ553SVXUY6fWG2v6
https://www.avi-beshvil-israel.org.il/IdkunYomi.php?yom=23-03-2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjkuVVOFv6XfHyM-5tcfpx7HW1fMBBEanW3gj8wZpEN_43Tg/viewform

