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ענת זכאי

י
ענת זכאי

מאמר דעה

"לקחת ילדים 
ללוויה?"

יש לפחות שלושה נושאים שקשה לדבר עליהם, 
אפילו למטפלים )פסיכותראפיסאטים(: כסף, סקס 
ומוות. אנחנו באים עם נרטיב איתו גדלנו, כזה שעיצב 
את ההתייחסות המורכבת שלנו לכל אחד מהנושאים 
הרגישים האלו, ושהשפיע על היכולת והאופן בו 
אנחנו גם משוחחים עליו. כלפי נושאים רגישים יש 

בדרך כלל נטיה להימנע מלהתקרב אליהם. מה 
שמאפיין נושא בזהירות שבשיח עליו, הוא אלמנטים 
שתורמים לסבך הרגשות שהוא מעלה: עמימות, 
מסרים סותרים או לא עקביים, רגשות קשים כמו 
אשמה, בושה או חרדה, חוסר ביטחון והעדר כלים 

כיצד לדבר עליו באופן פתוח.

לנושא המוות יש תפיסות שמשתנות בהתאם לתרבות. 
כהכללה גסה על ההבדל בין תפיסת המוות בחברה 
המערבית מול החברה המזרחית, אפשר להניח שבחברה 
המזרחית יש נטיה לקבלה טובה יותר של עובדת המוות, 
וזו משפיעה על תפיסת החיים. בעבודות שנעשו לאורך 
השנים ראו שבתרבויות ובבתים בהם המוות הוא חלק 
מהחיים, יש פחות חרדות. ככל שנושא רגיש יותר וכתוצאה 
מכך פחות מדובר, הוא הופך להיות מפלצתי יותר. ככל 
שיש עליו פחות ידע ריגשי להתמודדות איתו, יותר דמיון 
ייכנס אליו, וכך גוברות החרדות ותחושת הבדידות לגביהן. 
בחברות מזרחיות אנחנו יכולים לראות איך ילדים מצטרפים 
לתהליך הפרידה מהמת. בין אם נפרדים מהמת בבית עוד 
לפני הקבורה, או שגם הילדים הקטנים מצטרפים להוריהם 
בהליכה לאורך הנהר עד שריפת גופתו, המסר בכללותו הוא 
שהילדים הם חלק בתוך מסע הפרידה. תמיד אזכור את 
קטע הפתיחה בסרט "לחזור" )Volver( של הבמאי הספרדי 
פדרו אלמודובר, בו הילדה בת ה 7 מצטרפת לאמה כל 

שבוע בביקורה את סבתה בבית הקברות. שם היא משקה 
את האבן שעל האבן, ומקפצת בין הקברים; בית הקברות 

נעשה ידידותי למשתמש מוקדם מאד בחיים.
אצל חלק גדול מאתנו, נמנעו מלקחת ילדים ללוויות, גם 
של אדם יקר וקרוב מדרגה ראשונה. התפיסה שלקחת 
ילד ללוויה "תעשה לו טראומה" היא ברובה השלכה של 
המבוגרים, ותוצאה של חוסר בכלים כיצד לתווך לו את 

המוות ואת הקבורה. 
יש הבדל בין עצב גדול לטראומה. בהקשר הזה, עדות 
למוות אלים יהיה טראומתי. לא הייתי חושפת ילד לתמונות 
גראפיות אחרי פיגוע טרור. אבל לקחת אותו ללוויה של 
אדם קרוב מאד – כן. למה זה חשוב? כי לראות שכאן יהיה 
קבור לעולם ועד ולהיות עד לאיך שהגיע לשם, למקום 
שהיקר יימצא בו כעת, מסייע בתהליך השיקום של האובדן. 
יש מקום שאפשר להצביע עליו. זה קונקרטי. זה גם משליך 
על הבנת המוות בכלל, עד כמה שאנחנו מבינים אותו, 
שבאדמה אנחנו נטמנים, ושכאן זה מסתיים. זה עונה על 
שאלות שמרחפות בכל מקרה, גם לנו, המבוגרים, שגם לא 
באמת מבינים לגמרי את המוות. אנחנו מכירים את הטענה  ענת זכאי, MSW - עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותראפיסטית, 

anat1691@gmail.com .מדריכה ומנחת קבוצות



33 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך ל"א חוברת מס' 2 | אוקטובר 2019 |

הנפוצה של הורה שבנו חייל נעדר שאין לו "קבר אפילו 
להשתטח עליו". זה גם מקשה עוד יותר על התפיסה שאכן 
מת, ולעיתים תכופות המוח שמרגיש כאילו הוא נחטף, 

ממשיך לחפש אותו.
אפשר להכין ילד ללוויה שחשוב שיהיה בה. ראשית, 
להסביר לו את התהליך שעומד להיות. כדאי להכין אותו 
רגשית לעובדה שיראה אנשים עצובים ובוכים, בגלל 
שזה מה שמרגישים כשמאבדים אדם יקר. חשוב להדגיש 
שילווה אותו כל הזמן מבוגר משמעותי שחש ביטחון לידו. 
אם ההורה של הילד אינו יכול להיות איתו בגלל מצב רגשי 
קשה, לומר לו מי המבוגר המשמעותי שהוא ממנה לדאוג 
ולתמוך בילד במקומו בזמן הלוויה, כך שלא יהיה לבד באף 
רגע, ושאחרי הלוויה, יבוא ההורה לחבק אותו שוב. ניתן 
להכין אותו, לכך שסביר להניח שגם ההורה יביע רגשות 
עצב באופן שהילד לא רגיל לראות, ושלא ייבהל מכך, כי זה 
טבעי, וחלק מהתגובה למה שקרה. כך הוא לא נוטש את 
הילד לטובת יגונו שלו, גם כשהוא לא יכול להיות בשבילו 

באופן שהיה רוצה להיות, ובאופן שהילד שלו זקוק לו.
לקיחת ילד ללוויה של קרוב מדרגה ראשונה היא נושא 
שנוי במחלוקת, שמעורר כל מיני רגשות. בשני העשורים 
האחרונים גוברת המגמה להכליל ילד בארוע הזה, עם הכנה 
רגשית מותאמת. אני מצדדת בתפיסה הזו. מעבודתי לאורך 
השנים עם בני משפחה שחוו אובדן אדם יקר בצעירותם, 
ילדים שבגרו, כשילד לא נכלל בהלוויה הוא פיתח כעס 
ותחושת בדידות קשה סביב הארוע, ומורכבות שהשאירה 
השלכות נוספות שקשורות ביכולת לקירבה ואמון בתוך 

יחסים.
אם ילד מתנגד, הייתי מבררת אתו את החששות שלו, מעבר 

למה שאנחנו מניחים ומבינים. הייתי מביעה אמפתיה 
ונותנת לגיטימציה מוחלטת כלפיהם ואף משתפת את 
הרגשות שלי, היום כמבוגרת וגם כילדה. רק לאחר מכן, 
הייתי מסבירה את הרציונל לחשיבות הצטרפותו לפרידה 
מהאדם היקר לו. הייתי אומרת לו שרוב הסיכויים שירגיש 
טוב יותר בעתיד הקרוב והרחוק ושישמח על כך. הייתי 

מספקת לו תשובות ונותנת לו מענה למה שמעסיק אותו.
רק במקרים בהן הילד מתנגד בכל תוקף, אחרי שיחה 
כזו, הייתי מניחה לזה. אבל, אז משוחחת אתו על רגשות 
אפשריים בעתיד. הייתי פורסת בפניו שיש אפשרות שירגיש 
אחרת בהמשך כלפי ההחלטה שלו עכשיו, ושבמקרה כזה, 
שיגיד לעצמו שזו היתה ההחלטה הנכונה עבורו והנאמנה 
לעצמו בזמן הנוכחי, כדי להפחית ואף למנוע רגשות חרטה 

או אשמה.
כל השיח הזה מלמד ילד על התמודדות עם רגשות קשים, 
על סבך רגשות, ועל יכולת לשוחח על כך. זה מלמד אותו 
על התייחסות לרגשות לא נעימים, ומה עושים כשהם 
קורים; שעצובים ובוכים, שנשארים קרובים ולא לבד, 
שתומכים אחד בשני, ושכשמשתפים אנשים קרובים בהם 
זה מביא לתחושת הקלה ומפוגג תחושת בדידות. זה גם 
משקף איך רגשות יכולים להיות תנודתיים, מנוגדים 
וסותרים אחד את השני, ולכן מורכבים. זה מפתח את 

היכולת שלו לשאת מורכבות.
כשהחיים  שלנו  הילדים  על  להגן  יכולים  לא  אנחנו 
מסתיימים, אך אנו יכולים להיות אלה שנמצאים לצידם 
ומראים להם מה עושים אז. בכך אנו מקנים להם כלים, 
ומהווים בשבילם מודל להתמודדות יעילה אותו יראו ויקחו 

לכל חייהם.
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