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 תמצית מחקר

  רקע ומטרות המחקר . 1
להספקת יורק השיקה יוזמת מימון גדולה לפיתוח ו- הפדרציה היהודית של ניו, 2006בתחילת שנת 

שירותים מסוג זה לא  ,קודם לכן. בישראל ת תומכים רוחנייםהכשרלשירותי תמיכה רוחנית ותכניות 

: מטרת הדוח הנוכחי היא כפולה. נקודתיתבישראל והפעילות הייתה מוגבלת ולמעשה היו קיימים 

את המצב הקיים של יישום תכניות התמיכה הרוחנית ולסקור באופן שיטתי ומעמיק את , ראשית

לבחון את הצרכים בטווח הקרוב ובטווח הרחוק , ושנית; התפתחותן במהלך שלוש השנים האחרונות

ולזהות את ההזדמנויות ואת האתגרים הקיימים כדי להיטיב  החדש ז תחום מקצועיואת הכיוון של 

  .לתכנן ולקדם תמיכה רוחנית בישראל

  

והוא יכול , שמשמעה נשימה spiritusמהמילה הוא  (spiritual) "רוחניות"מקורה של המילה , באנגלית

של הפסיכולוגיים והדתיים , המוסרייםההיבטים של ואולי אף  ,פיזי או המטאפיזי-הלאלהתקשר אל 

 ,Puchalski, Larson & Post)( "החייםומטרת משמעות האולטימטיבית "כיש המגדירים אותה . החיים
, זקוק למערכת תמיכה ,או חילוניאם הוא דתי בין  ,םתמיכה רוחנית היא חיונית משום שכל אד .2000

י לשמור על הזהות האישית שלהם במצב אנשיםלנועדה לסייע תמיכה רוחנית . משבר תותבייחוד בע

. בדן וליצור יחסים וחוויות משמעותייםהמטרה שלה היא ליצור תקווה במצב של מצוקה ושל ָא. איום

מתעלמת מן הצדדים הרוחניים של המחלה  רך כללבסביבה הרפואית אשר בד הדבר בולט במיוחד

תמיכה רוחנית בהקשר הרפואי ניתנת לאנשים החולים במחלות  .ומתרכזת בהבטים הגופניים בלבד

בעת שהם נאבקים במחלה וניצבים , מטרתה לסייע לאנשים חולים להשיג רגעי שקט והשלמה. קשות

היא ) בארצות הברית ובקנדה spiritual supportו א pastoral careהמכונה (תמיכה רוחנית . בפני המוות

ההתייחסות האישית ולגבי האמונה ללא דעות קדומות לגבי , בלבדבאדם  תממוקדהטיפול צורת 

  .בהכרח בכיוון דתיה נאינלחיים והיא 

  

  הדוחונושא מערך המחקר . 2
יכה רוחנית ראיונות עומק עם אנשים המעורבים בפיתוח תמ שמוניםבמחקר זה ביצענו יותר מ

  :ביניהם; בישראל

 מנהלי תכניות הכשרה ושירות 
 בשירותי תמיכה רוחנית בכירים 
ובארגונים  ייםבמוסדות סיעוד, בבתי חולים, במשרדי הממשלה אנשי מפתחמנהלים בכירים ו 

 .התנדבותיים
 תמיכה רוחניתההכשרה לסטודנטים ובוגרי תכניות  
 רוחנית חולים ובני משפחותיהם שקיבלו שירותי תמיכה 

  

פליאטיביים /אינטנסיביים עם מנהלים בכירים של ארגונים רוחנייםמעמיקים ערכנו דיונים , בנוסף

  .מארצות הברית במהלך כינוסים בישראל ובארצות הברית

  

i  



 

היבטים שונים של התמיכה הרוחנית את ההישגים בכל אחד מהם מתאר , הדוח מחולק לשבעה פרקים

פי -על ,הפרק הראשון מציג את הרקע. בכל אחד מהם ואתגרים בישראל ומציג סוגיות עיקריות

. בישראל החדש ז תחום מקצועיומתאר את ההקשר שבו התפתח , הניסיון בארצות הברית ובאירופה

הסטודנטים  יהפרקים השני והשלישי מתארים את תכניות ההכשרה ומציגים ניתוח של משוב

והחמישי מציג , קות שירותים לחולים ולמטפליםהפרק הרביעי מתאר את התכניות המספ. והבוגרים

הפרק השישי דן . רלוונטיים נושאיםומנסה לזהות ממקבלי התמיכה הרוחנית שהתקבל את המשוב 

מקצוע אנשי בהתפתחויות עתידיות של המקצוע בישראל מנקודת מבטם של קובעי מדיניות ושל 

  .רוחנית בישראלההמתאימים לתמיכה  הפרק המסכם מתמקד באתגרים עתידיים ובכיוונים. ומנהלים

  

  סיכום הממצאים. 3
  תכניות הכשרה לתמיכה רוחנית. א

שלוש מהן מציעות קורסים . כיום קורסי הכשרה לתמיכה רוחנית מפעילותתשע תכניות , בסך הכול

חמש , )תומכים רוחניים( אינטנסיביים לאנשים המעוניינים לעסוק בתמיכה רוחנית באופן מקצועי

לאנשי מקצוע בתחום הבריאות ולימודי תמיכה רוחנית כדי עבודה מספקות הכשרה תוך תכניות 

הכשרה קצרה תוך כדי עבודה לאנשי מקצוע בתחום הבריאות  המציע תואח, והשירותים האישיים

  .ימי עיוןסדנאות ו, כינוסים כןו, ולציבור הרחב

  

  :כוללים בשלוש השנים שחלפו מתחילת הפעלת התכניותההישגים 

 .הוכשרו שישים תומכים רוחניים 
מחנכים ואנשי מקצוע מתחום הרפואה , מנהיגים קהילתיים, שלוש מאות וחמישים רבנים 

 .ובריאות הנפש עברו הכשרה תוך כדי עבודה
בכינוסים ובסדנאות שבמהלכם הוצגה בפניהם , ארבעת אלפים אנשי מקצוע השתתפו בימי עיון 

 .תחום מקצועי חדש זה
  

ירים בתכניות ההכשרה השקיעו מאמצים ומשאבים ניכרים בקידום ההבנה בקרב המנהלים והבכ

ציבור הרחב של התמיכה הרוחנית ובהסברת המהות והמטרות של התמיכה הרוחנית והתרומה ה

אחד האתגרים העיקריים העומדים בפני תכניות אלה . והנפשית תהפוטנציאלית שלה לבריאות הפיזי

אשר מצמצם באופן משמעותי את , מוסמכיםמדריכים ברוחניים ו מהמחסור החמור בתומכיםנובע 

  .יכולת התכניות הללו להציע קורסים המתמקדים יותר בעקרונות התמיכה הרוחנית

  

הכשרת  -תן הראיונות עם הסטודנטים ועם הבוגרים מראים שהתכניות מצליחות להשיג את מטר

 שיכולים לסייעשו קשת רחבה של כלים דיווחו שהם התמקצעו ורכהמרואיינים . תומכים רוחניים

כמורים למנחים הסטודנטים ביטאו הערכה רבה . לגבי התפקידאת הבנתם  והמקדמיםבעבודתם 

באופן לשלב הוא הם אמרו שהאתגר העומד בפניהם . בני אדם וראו בהם מודלים חשובים לחיקויכו

. הסוציאליים בישראל הטוב ביותר את התמיכה הרוחנית בבית החולים או במערכת השירותים

רות ְש מעט ִמ וקיימות המקצוע אינו ידוע מספיק , עם זאת. יש חשיבות רבהסטודנטים בעבודה  השמתל

הסטודנטים בהשמת משאבים עצומים מושקעים כיום , על כן .בשכר לתומכים רוחניים במדינה

ii  



 

  

  תכניות להספקת שירותי תמיכה רוחנית. ב

שבאמצעות  ,מממנת כיום תכניות לתמיכה רוחנית בשמונה ארגונים יורק-ניוהפדרציה היהודית של 

או קיבלו שירותים לפחות פעם אחת בשלוש השתתפו איש  7,000-כ ,התכניות שארגונים אלה מפעילים

. ל התמיכה הרוחניתלערכה שהארגונים תרמו מאוד להעלאת המודעות הציבורית . השנים האחרונות

ות או סופני/אנשים עם מחלות כרוניות ו, חולי סוכרת, בין הנהנים מהתמיכה ניתן למנות חולי סרטן

, נפגעי טרור ואנשים העומדים בפני בעיות קיומיות חריפות כגון מעברים, זקנים, ובני משפחותיהם

  .שכול ואבדן

  

: נובע מהעובדה שהארגונים שונים מאוד זה מזהתמיכה רוחנית העוסקים באתגר אחד העומד בפני 

תמיכה רוחנית מיישמים תכניות חלקם  ;בסביבה מוסדיתחלקם בסביבה קהילתית ופועלים  חלקם

. את עקרונות התמיכה הרוחניתומשלבים בהן " מוכנות"תכניות וחלקם מיישמים ייחודיות להם 

הגדרה לקבוע וקושי דרת התמיכה הרוחנית גבהאחידות שונות זו יוצרת לעתים קרובות חוסר 

ת ולהבטחת קבלתה במערכורוחנית התמיכה הקידום אשר יתרמו ל וטרמינולוגיה תסטנדרטי

  .ות והרווחה בישראלהבריא

  

ההשתתפות היקף כל הארגונים חותרים להגיע לאוכלוסייה רחבה ככל האפשר ולהגדיל את 

ומבטאים רצון עז לשפר  יהםכלים להפצה ולפרסום פעולות הם משתמשים במגוון. יהםבתכניות

באופן  המגביל, כל המרואיינים הדגישו את המחסור החמור בתומכים רוחניים. ולהרחיב את התכניות

 תתקציביפועלים במסגרת מנהלים רבים , בנוסף .בישראל ו של תחום מקצועי זהניכר את פיתוח

  .המשך מתן השירותיםשיאפשרו את גיוס משאבים בומשקיעים את רוב זמנם  תמוגבל

  

הם נגעו בנושאים . המייצגים חתך רחב של החברה הישראלית, או בני משפחותיהם/חולים ו 14ראיינו 

  :ובכלל זה, קלכבדי מש

הייחודיות והחשיבות של התמיכה הרוחנית בסביבה הבריאותית הנתפסת לעתים קרובות  

 . כמאיימת או קרה
 .בדןמוות וָא, בהקשר של מחלה, הרוחני מביא לתוך חייהם ךהאור שהתומ 
 .יחד איתם בנושאים קשיםלדון  הרוחניך התומיכולת  
 .יכולת התומך הרוחני להתמקד בכל אדם ואדם 
 .לתמוך בואו /יכולת התומך הרוחני להעצים את החולה ו 

 

iii  



 

  כלפי תמיכה רוחניתת אנשי המפתח וקובעי המדיניות עמדו. ג

ראיונות  15קיימנו , העומדים בפני פיתוח התמיכה הרוחנית בישראלהקשיים כדי להבין טוב יותר את 

  .רחב של קובעי מדיניות ואנשי מפתחמגוון עם 

  

  :יקריים שהעלו מנהלי בתי החוליםהסוגיות והנושאים הע

, הפליגו בשבחן של התרומהאשר , חברי הצוותמבני משפחותיהם ומ, החוליםממשובים ה 

שהתמיכה הרוחנית היא להכיר בכך גרמו להם , הרצינות והמקצועיות של התומכים הרוחניים

 ".משהו מיוחד"
ת של מערכות שירותי הם ראו בקידום ובשילוב התמיכה הרוחנית התפתחות חיובית וחיוני 

 .הבריאות והרווחה בישראל
יורק ליישום הראשוני של שירותי התמיכה הרוחנית -מימון שנתנה הפדרציה היהודית של ניוה 

 .היה הכרחיבמערכת בית החולים 
המרואיינים המבקשים להרחיב את פעילות  מצדבמיוחד , עתידהמימון בהובעו חששות לגבי  

 .רות בבית החולים שלהםהתמיכה הרוחנית למחלקות אח
  

במערכות הבריאות  והבכיריםקובעי המדיניות , רוב אנשי המפתח, מלבד מנהלי בתי החולים, אולם

ולמעשה הם חסרי עטות ומ תחום זהידיעותיהם לגבי . והרווחה אינם מכירים את התמיכה הרוחנית

  :ראיונות אלה האירו סוגיות וחששות רבים. בתחום ניסיון ישיר

 .לגבי ההבדלים בין רוחניות לדתיותבהירות -ואיע והבנת התמיכה הרוחנית ידחוסר  
 .חשש לגבי אופי הקשר בין אנשי המקצוע בשירותי הבריאות והרווחה לבין התומכים הרוחניים 
 .רעיונות חדשים ותכניות חדשות בישראלקשיים בהצגת  
 .בליםעל משאבים מוג אנשי מקצוע אחריםעם חששות לגבי המימון והתחרות  

  

שתחום מאמינים  -אם לאו בין אם הכירו את התמיכה הרוחנית ובין  -והבכירים רוב אנשי המפתח 

מלמטה "בגישת דוגלים הם כלומר , חיל בנותני השירותיםתולה, להתפתח בהדרגה ךצרי מקצועי זה

. מעורביםהבריאות והרווחה יכולים להיות יותר  יקובעי המדיניות בשירות, עיתוי המתאיםב. "מעלהל

שחשוב להמשיך את המימון הנוכחי של התכניות מסוג זה ולהשתמש בהן כזרז גורסים המרואיינים 

הכרה בחשיבות התמיכה הרוחנית בתוך שירותי לבקרב הקהילה הרחבה יותר ו להגברת העניין

  .הבריאות והרווחה

  

אנשי מפתח . םוהתמקצעות התומכים המקצועיי ת הסמכההיה מתן תעוד נושא חשוב נוסף שעלה

הם זקוקים , וקובעי מדיניות חשים שכדי לשלב באופן מלא תמיכה רוחנית בשירותי בריאות ורווחה

כולם הדגישו את הצורך הדחוף לנקוט צעדים כדי להבטיח . להכשרה מקצועית ולתעודה רשמית

ית הכרה רשמאקרדיטציה וושתינתן להם  המורשיםשהתומכים הרוחניים ייכללו בין המקצועות 

רישוי רשמי תספק תכנית הכשרה בעלת הכרה רשמית ומקצועית אשר נדרשת  ,לשם כך. בישראל

  .רפואיים אחרים-בדומה למקצועות פרה
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  בעתיד כיוונים לפיתוח התמיכה הרוחנית בישראל. 4
קיימות , על בסיס הראיונות. מסגרת לפיתוח עתידי של תמיכה רוחנית בישראלמוצעת דוח ב

ישות בסיסיות ליישום התמיכה הרוחנית ולשילובה באופן יותר מלא במערכות שתי גלהערכתנו 

  :הבריאות והרווחה בישראל

 .גיבוש והתמקצעות המקצוע בישראל .1
  .ויחושו בנוח עמו הרעיוןאת  וכיריבעלי העניין כך ש, יקף התמיכה הרוחניתהרחבת ה .2
  

תמיכה רוחנית מתפתחת כיום , ורקי-החיונית של הפדרציה היהודית של ניוהתמיכה נראה כי בעזרת 

. בהיבטים הקיומיים והרוחניים של היהדותהגובר בישראל בזמן הנכון ומתאימה לרוח הזמן ולעניין 

אלפי בעלי מקצוע ומקבלי שירותים לשדה שלמעשה אינו  והכניסהצעדים הראשונים שכבר ננקטו 

  .סמינרים וסדנאות, כינוסים, באמצעות טיפול אישי, מוכר

  

  :הצעדים שיש לשקול בפיתוח עתידי של התמיכה הרוחנית בישראל בין

אקדמית הסמכה שחבריה הם בעלי , לתומכים רוחנייםמינוי ועדת היגוי לפיתוח תכניות הכשרה  

 .הומקצועית מתאימ
תכנון תכנית לימודים להכשרת תומכים רוחניים תוך התאמה לתרבות הישראלית ולסטנדרטים  

 .מות אחרים בעולםהאקדמיים הנדרשים במקו
ידי המועצה להשכלה גבוהה שיקבל את -איתור מוסד אקדמי אחד או יותר בישראל המוכר על 

 .תכנית הלימודים
בתחום חשובות אלה פעולות פיתוח וארגון  התמיכה הרוחנית ולתיאום להטמעתיצירת משרה  

 . האקדמי ובתחום הכשרה
וייסוד  תכניות הכשרה דים ובוגרימתלמפיתוח ויישום מערכת השמה לתומכים הרוחניים  

 .בדומה למקצועות מוכרים אחרים בתחום הבריאותמקצוע התמיכה הרוחנית 
, בארצות הברית מלגות לימודיםמתן בניית מאגר גדול ופעיל של תומכים רוחניים באמצעות  

, אלבישר )CPE - Clinical Pastoral Care( קורסים אינטנסיביים לתמיכה רוחנית קלינית הספקת

המקצועי  התחוםתכנית הכשרה אישית מואצת למספר אנשים המעורבים כרגע בקידום  הכנתו

 .מספר התומכים הרוחניים בישראל בטווח הקצר הגדלתאלה יכולים לסייע ב. בארץ
, לתחוםחשיפה רחבה  שייצרוה ההדגמתכניות המודעות לתמיכה הרוחנית באמצעות  אתהעל 

ברגע שבעלי העניין . תפקיד התומך הרוחנילגבי  י להפצת מידעישמשו אמצעמודל לאחרים ויהוו 

ללא . מימון עתידי לתכניות כאלהסביר יותר שהם ימצאו , של התמיכה הרוחנית כהיכירו בער

 .תכנית חדשנית כזו נוממיהם לא יש להניח ש, התנסות ראשונית זו
פקה של שירותי אשר תאפשר אס, מאמצים להשגת הכרה רשמית מגורמים ממשלתיים שונים 

את התדמית הציבורית ואת יש צורך לפתח . תמיכה רוחנית בתוך מערכת הבריאות והרווחה

בקרב קובעי מדיניות ובקרב , כדי להשיג הכרה מקצועית במשרדי הממשלהבציבור נראות ה

הדרך המתאימה ביותר לעשות זאת היא באמצעות פיתוח יסודות התמיכה . אנשי מפתח

בשירותים רבים תאלץ תמיכה רוחנית ביצירת צורך . ")מלמטה למעלה" תישכלומר ג(הרוחנית 

v  



 

 
  מסקנות. 5

בתוך מעט פחות משלוש . ראוי לציון בתכניות התמיכה הרוחנית בישראלבתוך זמן קצר חל גידול 

הידע  בעזרת. לתחום חדש זהנחשפו  מקבלי תמיכה רוחניתאנשי מקצוע ו, אלפי אנשים, שנים

של הפדרציה היהודית של כוח המשימה תרם , רבותוכן המימון הנדיב של תכניות , והמומחיות שלהם

  .פיתוח התמיכה הרוחנית בישראללוי וההוספיס הריפ, בנושא הבריאותיורק -ניו

  

מקבלי תמיכה בקרב סטודנטים ורבנים מתלמדים ובקרב , בקרב מנהלי התכניות ומנהלי המוסדות

התרגשות אמיתית לגבי הערך וההשפעה הפוטנציאליים של התמיכה הרוחנית ואלה  שוררת ,רוחנית

  .להקשר החברתי הישראלי התאמה תוךמעורבים כרגע מאמינים שהתמיכה הרוחנית מיושמת ה

  

אבל השירות , רווחה בישראלהבמערכת שירותי הבריאות ו החלה להכות שורשיםרוחנית התמיכה ה

תוך טיפול והתחשבות בדרך הטובה ביותר , תהליך היישום צריך להתקדם במהירות. בחיתוליו עדיין

אנו מעלים מספר , בדוח זה. הלהשגת קבלת התמיכה הרוחנית בתוך מערכת שירותי הבריאות והרווח

  .רעיונות ושיטות להמשכיות ההישגים הרבים שכבר הושגו

  

ת בחברה והשונּו המגווןלקשרים קיומיים משותפים ולנקודות מפגש בין מקום  יוצרתתמיכה רוחנית 

רבים מהמעורבים כיום ביישום . משירותי הבריאות והרווחהנפרד -בלתילהיות חלק עליה . תהישראלי

תרבות שירותי הרווחה והבריאות בהתמיכה הרוחנית שיש לשלב את שפת  כה הרוחנית חשיםהתמי

תקוותיו את דרך להביע את פחדיו ו, ללא קשר לשיוך דתי או תרבותי, ושיש לספק לכל אחד, בישראל

  .בתקופות של מחלה ומצוקה
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  דברי תודה
ברצוננו , ראשית. להודות לכולם אנשים רבים סייעו לנו בביצוע המחקר ובכתיבת הדוח ואנו רוצים

 הליווייורק על -אורן מהמשרד הישראלי של הפדרציה היהודית של ניו- להודות לאלישבע פלאם

לקריאת הטיוטות , על מעורבותה ועל השעות הרבות שהקדישה לדיון, והתמיכה בתכנית ובמחקר

הפדרציה הטיפול של וועדת ברצוננו להודות גם לרוברטה ליינר ולסאלי קפלן מ. ולמתן הערות

גרוס אשר עמדו בראש כוח -לאן ירמן וללואיס פרלסון, לטינה פרייס, וכן, יורק-היהודית של ני

על תמיכתם והכרתם בחשיבות המחקר ועל הערותיהם , ריפוי והוספיס, המשימה בנושא בריאות

  .המועילות על טיוטת הדוח

  

אשר הקדישו , ת ושל תכניות ההכשרהרחשי תודה נתונים למנהלים של תכניות התמיכה הרוחני

תודה למנהלי . מזמנם היקר להעמקת הבנתנו לגבי התמיכה הרוחנית ולגבי עשייתם לפיתוח התחום

לתומכים הרוחניים , למנהלים במשרד הבריאות ובמשרד הרווחה והשירותים החברתיים, בתי החולים

תודה מיוחדת לססלי . ק שערכו עמנוהמשמעותי והמעמי, ולחולים ולבני משפחותיהם על הדיון הפתוח

על המידע והתובנות העמוקות שקיבלנו , The National Association of Jewish Chaplains-מאסקוף 

 Vitasל "סמנכ, ר בארי קינזברונר"אנו מודים מעומק הלב לד. ועל התלהבותה המידבקת מנהמ
Innovative Hospice Care,  ידיעותינוהקשר הממושך עמנו ועל העמקת על .  

  

ממשרד הרווחה , ולמרים בר גיורא, ל משרד הבריאות"מנכ ,אבי ישראלי' ברצוננו להודות לפרופ

ר "ל המרכז הרפואי שערי צדק ולד"מנכ, ר יונתן הלוי"לד, עקב קבילו מאשליל, והשירותים החברתיים

תרומתם להבנתנו על , ל בית חולים הרצוג על שיתוף הפעולה שלהם במהלך המחקר"מנכ, יחזקאל קן

  .את התנאים ואת האפשרויות לפתח את תחום התמיכה הרוחנית בישראל

  

מכון ברוקדייל אשר סייעו לנו בעבודה במתן ייעוץ -וינט'ג-אנו מודים מקרב לב לעמיתנו במאיירס

אנו מודים . אשר סייע לערוך ולשכתב באופן פורה חלקים בדוח, אברהם שטרןר "דבייחוד ל, ותובנות

על רעיונותיה המקוריים ועל התאמת השפה לתרבות , עורכת ראשית במכון, ני רוזנפלד'גם לג

וללסלי קליינמן על למטי מויאל על תרגום הדוח לעברית ועריכת הלשון תודה , לבסוף. הישראלית

  .ההפקה וההבאה לדפוס
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  מבוא להערכה. 1

  ומטרות המחקר מבוא 1.1
ובשנת  ,הטיפול הרוחני בישראל תחוםהחלה להתעניין ב יורק-ניוהפדרציה היהודית של , 2004בשנת 

עד . רהשירותים חלוציים לתמיכה רוחנית ותכניות הכש שכללה מימוןרחבה יוזמה ב היא החלה 2006

הפדרציה , 2007ביוני . נקודתיתלא היו קיימים שירותים כאלה בישראל והפעילות הייתה מוגבלת ו, אז

מצב המכון ברוקדייל לערוך מחקר הערכה לבחינת -וינט'ג-יורק מינתה את מאיירס-היהודית של ניו

  .ולהכין את הקרקע לתכנון עתידיבישראל תכניות התמיכה הרוחנית לאשורו של 

  

המצב הנוכחי של יישום תכניות  את ושיטתימעמיק  לסקור באופן, ראשית: ח יש שתי מטרותלדו

ולהראות  ,לזמן מוגבלולאחר שהתכניות הופעלו  לאחר שהתקבל מימון ראשוני, התמיכה הרוחנית

לבחון את הצרכים בעתיד הקרוב , ושנית; כיצד התפתח התחום במהלך שלוש השנים האחרונות

 פרק זה. בישראל בפיתוח ובקידום התחוםמיכה הרוחנית ולזהות הזדמנויות וקשיים והכיוונים של הת

  .מתאר את ההקשר שבו מיושמת התמיכה הרוחנית בישראל

  

 1.2  תמיכה רוחנית בעידן המודרני
  תמיכה רוחנית ורפואה. א

קשר של ההיבטים הפיזי או המטפיזי ולעתים ב-בהקשר הלא" רוחני" ניתן לפרש את המילה

משמעות המוחלטת של מטרת "רוחניות כיש המגדירים  .סריים הפסיכולוגיים והדתיים של החייםהמו

 Mcsherry and Cash טוענים ,בסקירה המקיפה שערכו). Puchalski, Larson & Post 2000" (החיים

כולם , חוקרים ומסטיקאנים, אנתרופולוגים, אידאליסטים חברתיים, פילולוגים, שבלשנים) 2004(

הוא והוא בעייתי ' רוחניות'המונח הם הסיקו ש. ו פרשנויות לרוחניותלים להציע תיאורים שונים איכו

אפשרית מבחינה -עלול להיות חסר משמעות והגדרה אוניברסלית של רוחניות יכולה להיות בלתי

שכל אחד , ובאופן ספציפי, בטבע האדםשרוחניות היא היבט אחרים טוענים  .תאורטית ותרבותית

  ).Okon, 2005(דרך החוויה של המחלה  צמוחל ליכו

  

מטרתה לסייע לאנשים חולים . תמיכה רוחנית בהקשר הרפואי ניתנת לאנשים החולים במחלות קשות

תמיכה ). 2007, "ברוח"(בעת שהם נאבקים במחלה וניצבים בפני המוות , להשיג רגעי שקט והשלמה

היא צורת טיפול הממוקדת ) בארצות הברית ובקנדה spiritual careאו  pastoral careהמכונה (רוחנית 

בהכרח  ואיננ כיוונהו ,ללא דעות קדומות לגבי האמונה האישית ולגבי ההתייחסות לחיים, באדם בלבד

  .בכיוון דתי

  

. במיוחד בעת משבר, הנזקק למערכות תמיכה, אם דתי ואם לאו, תמיכה רוחנית חיונית לכל אדם

 יםיכול האלוקיאו  משום שהיחסים עם הנשגב, רוחניות יש תפקיד הכרחיהניסיון הקליני מגלה כי ל

מספר  .)Puchalski & Sandoval, 2003(לשמחתם ובעת סבלם , לתת משמעות ומטרה לחיי האנשים

מחקרים הראו עד כמה חשוב להביא בחשבון את הרוחניות בעת טיפול בחולים והצביעו על הקשר בין 

 ;Levin & Schiller, 1987(לבין חוויית המחלה והחולי שלו ל החולה אמונתו הדתית או הרוחנית ש
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לעתים  .הזהות האישית והרוחנית שלהם ם ולסייע להם לשמר אתתמיכה רוחנית נועדה לתמוך באנשי

זוהי דרך ליצור  .מאיימות על זהותם זו רווחההבריאות או ה יסביבת שירותאנשים חשים ש ,קרובות

ליצור קשרים ולחוות חוויות משמעותיות בתוך מערכת המספקת טיפול רפואי אך אינה , תקווה

איכות החיים ). Scottish Executive Health Department, 2002(שיח לגבי תקווה ומשמעות מספקת 

 הידי אמונ-הן לעצב והן להתעצב על היכולהיא באמצעות מפגש עם הממד הרוחני וניתנת לשיפור 

התמקדות באמונות ובתקוות יכולה לסייע  .)Kaufman et al., 2007(בהחלמה מהמחלה ובבריאות 

להביא חה הקשורות לתוצאים המשופרים של המחלה או לעתים קרובות לאנשים לקדם תחושות רוו

  .)Flannelly, Handzo & Weaver, 2004(החיים - תגובה טובה יותר למצבי סוףל

  

  תמיכה רוחנית ודת. ב
שכל  חסידיה מאמינים. תמיכה רוחנית היא הכרה בערך האמונות האישיות המקבלות ביטויים שונים

  . ת ממערכות תמיכה רוחניתיכול להפיק תועל, דתי או לא דתי, אדם

  

אמונה . אנו חיים היום בחברה פלורליסטית שבה אמונות אישיות באות לידי ביטוי באופנים רבים

המטפלים והצוות אינם , מרבית החולים, יתר על כן. דתית ושמירת מצוות עברו גם הן שינויים גדולים

יבה רפואית נאלצים כיום להקדיש תומכים רוחניים בסב ,ולכן ,משתייכים לכל קבוצה דתית כלשהי

חלקם מבטאים אמונה , לקהילה דתיתהשתייכות את מרבית זמן עבודתם לאנשים שאין להם 

רוחניות . אלוקים או בצרכים הרוחניים שלהם בעת שהותם בבית חולים או בסביבה רפואית אחרתב

בנתו את המשמעות לכל חולה ומשפחה יש את תפיסתו או ה. רחבה מטבעה וייחודית לכל אדם היא

  .ואת המטרה
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כבר מהווה חלק  אם עשייה זו ,תומכים יכולים לעודד עשייה דתית ורוחנית עם החולים שלהם

ן לבקר חולה יכמו שא, אין לומר לחולה לא דתי לעבוד את האל, אולם. ממערכת האמונות של החולה

התומכים . )Post, Puchalski & Larson, 2000; Lo et al., 2002( הקפדת יתר על מצוותדתי מאוד על 

הם . יודעים כיצד לעבוד עם אמונות דתיות או רוחניות שונות, גם אם הם עצמם דתיים, הרוחניים

  .יכולים לעבוד גם עם אתיאיסטים ועם אגנוסטים

  

תמיכה דתית ניתנת . ארגוני בריאות רבים מבחינים כיום בין תמיכה דתית לבין תמיכה רוחנית

לעומת . ליטורגיקה ואורחות חיים משותפים של קהילה דתית, ערכים, ת דתיותבהקשר של אמונו

ללא דעות , היא ממוקדת באדם בלבד, "אחד לאחד"תמיכה רוחנית מקצועית ניתנת בדרך כלל , זאת

תמיכה . תמיכה רוחנית איננה בהכרח דתית. קדומות לגבי האמונה האישית ולגבי ההתייחסות לחיים

  .תמיד תהיה רוחנית, יותרהטוב ב במקרה, דתית

  

  תומכים רוחניים ואנשי מקצוע אחרים בתחום הבריאות. ג
אנשי צוות גם , באופן אידאלי. סעד רוחניהיחידים המציעים  ומנהיגים דתיים אינם תומכים רוחניים

התייחסות . וחבריםבני זוג , המגיעים לביקור קרוביםכמו גם , צריכים להציע תמיכה רוחניתאחרים 

על התומכים הרוחניים לחתור לדיון . נפרד מתכניות הטיפול-ית וחמלה צריכה להיות חלק בלתירוחנ

 ,.Post, Puchalski & Larson, 2000; Lo et al(בחששות אלה באופן מכבד ובהתאם לכוונת המטופל 
2002.(  

  

לדון בנוח וחשים שאין בידיהם המיומנות  אנשי צוות מרגישים לא, יום-בעת שגרת היום, אולם

 )Holloway )2005, לדוגמה. רובם אינם מקדישים מזמנם לצרכים הרוחניים של החולים. בנושאים אלה

בתחום התמיכה הרוחנית ואת הגישות כלפי רוחניות ודת  העבודה הסוציאליתבחנה את התפתחות 

א מצאה הי, )2004-והשני ב 1992-1990אחד נערך בין (ממצאים משני מחקרים  ביןה בהשווא. באנגליה

במקצועות אחרים  מאשרגבוהה  היא פחותבעבודה הסוציאלית " תמיכה רוחנית"שרמת האהדה כלפי 

. לימודי עבודה סוציאלית באנגליהבלנושא שקיימים חסמים והתנגדות מתמשכת , וכן, בשירותי אנוש

ה ת העבודמאחר שהיא מאמינה שצורך רוחני והתערבויות רוחניות יכולים להיות קשורים ללּב

גם לאחר שזיהו את , סוציאלייםהעובדים הניצבת בפני ההבעיה  עיקרהיא גורסת ש, הסוציאלית

בהיעדר התנסות מעשית בהקשר של עבודה  וכן, טמונה בהדרכה לא הולמת, סוגיית הצורך הרוחני

במחקר ארצי שנערך בארצות ) 2004(ועמיתיה  Westleyמצאו , בנוסף. כמו גם בחוסר הזמן, סוציאלית

ושרוב העובדים הסוציאליים חשים בנוח לטפל  ,הוספיס יצוות שתמיכה רוחנית קיימת בקרב ,בריתה

עובדים סוציאליים חשו לעתים . משמעות-ודו קונפליקט בתפקיד במקבילם מיקיי, להאבנושאים 

דיווחו אנשי , במחקר אחר. אמוניים מורכביםלעסוק בקונפליקטים מספיק מוכנים שאינם קרובות 

זמן והכשרה כחסמים מגבלות הם ציינו , שאף שהם האמינו שתמיכה רוחנית חשובה לחולים מקצוע

להגיב תפקידם שמרופאי משפחה מאשרים גם הם . )McCauley et al., 2005( זו הליישום אמונ

הגדרת תפקיד  ביניהם נמנים. חסמים למימושוציינו אבל הם , ת של החוליםוהרוחני לבטויותלהת

גורמים שיכולים לקדם שאלות רוחניות והכרה בעקרונות המנחים דיונים רוחניים  הכרת, הרופאים

)Ellis et al., 2002; Ellis & Campbell, 2004(.  
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עברו של אנשי מקצוע אשר  הייחודית םתתרומלאנו זקוקים , שבשירותי הבריאות כיוםאפוא נראה 

מקצוע אחרים בצוותים אינם  נראה שאנשי. יש להם זמן לתת אותהשו תרוחניהכשרה בתמיכה 

  .יומי-לוקחים על עצמם תפקיד זה על בסיס יום

  

שונה מהרפואה אופיינית זווית ראייה מ ,כמכלולתומכים רוחניים רואים את הבריאות 

, בעיות וטיפולים, רפואיים רואים חולים-רופאים ובעלי מקצועות פרהבו שבמקום . הקונבנציונאלית

  .חייםוסיפורי רעיונות , חודי עם שאיפותהתומך הרוחני רואה אדם יי

  

מקצועות רפואיים וחברתיים תוך תיאום עם  ,צמהותמיכה רוחנית הוא מקצוע שיכול לפעול בע

יחידות , בתי חולים סיעודיים או גריאטריים, הוספיס: ויכול לתפקד בסביבות רפואיות שונות ,אחרים

  .Flannely, Handzo & Weaver, 2004)(שיקום או יחידות לטיפול נמרץ ובתי חולים כלליים 

  

  תפקיד התומך הרוחני. ד
שאלות , ההיבט הרוחני של טבע האדם מעלה שאלות לגבי המשמעות והמטרה האולטימטיביות, כזכור

סוגיות אלה דורשות שפה ייחודית שבה מעורבים . להן תשובות טרם מצאומדע הרפואה או האשר 

בצורת תקשורת זו בשימוש תומכים רוחניים מומחים . קסיותסיפור וט, לעתים קרובות סימבוליזם

בלשון אמונית ביטוי  מקבליםאלה  נושאיםחלק משאלות ו. ובעלי יכולת גבוהה לענות על שאלות כאלה

ובמקרים , במקרים מסוימים ניתן להשתמש בהצהרת אמונה בהתמודדות עם שאלות אלה. או דתית

. במונחים קיומייםיותר מסוים יכולות לקבל מענה הולם  שאלות לגבי מטרת החיים של אדם, אחרים

של רוחניות ושל מה , יות אלה במונחים של אופן התנהלות העולםגהתומך הרוחני יכול לעסוק בסו

  .שאנו מחשיבים כתמצית החיים או כמשמעות החיים

  

מה שמכונה  ,המטרה העיקרית של תומך רוחני היא לתמוך בחולה ולהיות נוכח למענו מבחינה רגשית

חשוב שהוא . יכולת פיזית ורגשיתבבעמדה לא שיפוטית ו, נוכחות זו מתמקדת בקבלת הטיפול. נוכחות

התומך הרוחני צריך להיות מסוגל לכבד , בסופו של דבר. ביניהם חולה אוטונומיה מלאה בקשריעניק ל

  .שונות ומשונות תפיסות

  

 יןי לברר האם הוא מאמאכד, החולה דתיאם . על אמונות החולה דיש צורך בהערכה כדי ללמו

את סבלו ואת , תפיסת החולה את מחלתו. קים או בכוח עליון ולעמוד על התפיסה הייחודית לוובאל

חשוב , אם החולה אינו דתי. המוות עשויה להיות מושפעת באופן משמעותי מהאמונה הדתית שלו

מה שיכול לתת לחולה תחושה , כל פניםעל . לעמוד על האמונות הרוחניות ועל העשייה הרוחנית שלו

חולים . של משמעות ומטרה יכול להיות בהקשר של אמונות מסוימות מוגדרות או מחוץ להקשר זה

, קשרים לקהילה. על חיות מחמד או על היבטים אחרים בחייהם, על יחסים, יכולים לדבר על קריירה

ההערכה יכולה לאפשר לתומך . ים לחולהיכולים להיות חשוב, ובין אם לאואם מדובר באדם דתי בין 

על הרכיבים העלולים לגרוע , וכן, הרוחני לעמוד על הרכיבים התומכים במערכת האמונות של החולה

  .מיכולת ההתמודדות שלו
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  פעילויות התמיכה הרוחנית. ה
או תרבותית היא עשירה בעשייה ובטקסים אשר מהווים מקור תמיכה חזק כל מסורת אמונית 

חולים רבים מקדישים זמנים מסוימים . הטקס הנפוץ ביותר הוא תפילה. במיוחד בעת משבר, למאמין

, אולם. אותהקל להם יותר לקיים , כלולה בתכניות הטיפול שלהםכאשר היא לתפילה ו במשך היום

 שעלתה בשיחה בין הן יכולות להיות מחשבה יחידה או משאלה ;להיות פורמליות חייבותתפילות לא 

בעת , זו יכולה להיות ברכה פשוטה או הנוכחות השקטה של התומך הרוחני בלבד. מטפללהחולה 

יכולה  מסורת הרוחנית של החולהה מן מקודשים קריאת טקסטים, בצד התפילה. מתפלל שהמטופל

בתכנית הטיפול כך שלחולה יהיה זמן המיועד  קריאה כזויש לכלול גם . להוות מקור תמיכה חשוב

 והתומך הרוחני יכול להציע לקרוא בפני, חולה חלש מכדי לקרוא טקסטים בעצמו כאשר .רכיב זהל

נספח מציג דוגמאות של תפילות וטקסטים בשימוש בתכניות תמיכה רוחנית ה(ים רטקסטים נבח

קיימים טקסים רבים אחרים . הן התפילות והן הקריאה מהוות שיטות יעילות להרגעה). בישראל

ולחלק מהמשפחות והמטופלים יש טקסים , שלהם-צוא נחמה מתרבותםשבהם המטופלים יכולים למ

כדי , חשוב שתהיה תקשורת טובה בין שירותי התמיכה לבין הקהילה של המטופל. שהם יצרו בעצמם

  .)Fitchett & Handzo, 1998(לסייע לו להישאר בקשר עם קהילתו 

  

רבותיות יכולה להיות גם השפעה על לאמונות דתיות ות .יכול לקיים גם טקסים אחריםרוחני התומך ה

תומך ה. דיאטה יכולה להיות היבט חשוב בקיום מצוות הדת של החולה, לדוגמה. החלטות מעשיות

  .מהווה מקור טוב למידע ולפתרון בעיותהרוחני 

  

בארצות הברית  )chaplaincy( ה הרוחניתתמיכהההיסטוריה של  1.3
  ובאירופה

נפשית וחברתית ולא , מצב של רווחה פיזית"כ" בריאות"העולמי הגדיר ארגון הבריאות  1948בשנת 

ת ותחומה אינו מוגבל ההגדרה כוללת איכות חיים חברתית ונפשי". היעדר מחלה או חולי בלבד

 ,פסיכולוגי זה כולל את יחסי הגומלין בין בריאות לרוחניות-מודל ביו. למצבים ביולוגיים ופיזיולוגיים

  .פיזיות ונפשיותלחולים במחלות " מזון רוחני"נכללת הספקת הרוחני ובתחום תפקידו של התומך 

  

בידי הכומר  בארצות הברית בשנות העשרים התמיכה הרוחנית בידי אנשי דתראשית פיתוח מקצוע 

Boisen של נפש האדם  ים הקשיםצריכים ללמוד על המאבק לימודי דתאשר האמין שסטודנטים ל

החלו להתפתח , שנים לאחר מכןמספר . )Ford & Tartglia, 2006(באמצעות התבוננות בחולי נפש 

. עומקה של המצוקה הרוחנית שמו דגש על בחינת חלקן, תומכיםאנשי דת ת ת להכשרות אחרותכני

 Clinical Pastoral( תומכים רוחנייםל יםהקליני הלימודיםשל התפיסה הגיע זמנה של  ,בהדרגה
Education CPE( עשורים ה. ותכניות לימודים משלהםלהכשרות ריטריונים ובתי ספר החלו לפתח ק

והקימו את  1967בשנת  הארגונים הגדולים התאחדו, דיאלוגבמפגשים ארציים וב אופיינוהבאים 

וקבעו לראשונה הגדרה אחידה של  )Association for Clinical Pastoral Education (ACPE)(ארגון ה

  .)Hall, 1992; Leas & Thomas, 2006(לימודים קליניים 

  

גיבשו מסמך רשמי שהיווה  רוחנית מקצועית תמיכהחמשת הארגונים הגדולים ביותר ל, 2000בשנת 

 "Professional Chaplaincy: Its Role and Importance in Healthcare" :נקודת מפנה שכותרתו
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פחות  ,בצורה שונה אם כי, )Kofinas, 2006(קיימת באירופה מזה עשורים רבים תמיכה רוחנית 

תמיכה רוחנית והדרכה לחולים  תומכים רוחניים מציעים אלפי. מזו שבארצות הברית ,מפותחת

ה באירופ התמיכה הרוחנית. רפואית במדינות האיחוד האירופיהולעובדים בתחום הבריאות בסביבה 

תלויה לעתים קרובות בהשפעה של ההקשר התרבותי והדתי ובגורמים ומאורגנת במספר דרכים 

ממלאים , לדוגמה, באנגלית התומכים הרוחניים. חברתיים ופוליטיים הקשורים במערכת הבריאות

 תוהדתי תהתרבותי שונותדבר המשקף את ה, תפקיד קטן הרבה יותר מאשר עמיתיהם ביבשת אירופה

רובם מיוחסים , תומכים רוחנייםברוב מדינות אירופה יש ארגונים ואיגודים רשמיים של  .בבריטניה

באירופה הם הרוחניים  התומכיםהקשיים העיקריים העומדים בפני . לאחד המסדרים הנוצריים

. זכות החולה לקבל תמיכה רוחנית והסדרת ההגנה עלהיעדר מעמד מקצועי בתוך מערכת הבריאות 

מאמצים ניכרים בשיפור שיתוף הפעולה  הבתחום הבריאות באירופה משקיעוחניים התומכים הררשת 

  .(Kofinas, 2006)והתקשורת עם הקהילה הרפואית 

  

 1.4  תמיכה רוחנית וההקשר התרבותי בישראל
אירופיים של התמיכה הרוחנית והרלוונטיות הניתן בהחלט ללמוד רבות מהמודלים האמריקניים ו

תמיכה רוחנית בישראל נמצאת כיום , מנםא. הבריאות והרווחה בישראלשירותי שלה למערכות 

תהליך יישומה טמונים בורבים מהאתגרים העומדים בפני  -בחיתוליה כמעט ניתן לומר  -בראשיתה 

 צריך להתבצע תוךהתמיכה הרוחנית יישום  ,עם זאת .חדש מקצועהחיוני של בנייה ופיתוח של 

, התקפת טרור( יםדרמטי יםאירועהמלאים בים של החיים בארץ מסוימ תרבותית להיבטיםרגישות 

מצב כך נוצר  .יומיים-ם ארועים יוםשכול וכאב ה ,מוות, בישראל .)מלחמה או גל בלתי צפוי של עלייה

ם סוגרים אנשיובה בעת , המעודד פתיחותמצב , פרדוקסאלי שבו אנשים רבים מבקשים תמיכה ונחמה

יש . נמנעים מלבקש עזרה מאחריםועל עצמם בלבד  רצון להסתמךמתוך  בותיהםומקשיחים את לִ 

. בישראל אדישות רבה יותר ותחושת חוסר אונים באוכלוסייהקיימת , שנים האחרונותהטוענים כי ב

סיונות להיות בקשר עם החושים יתגובות ציניות לרעיון התמיכה הרוחנית ולנ נשמעות ,לעתים קרובות

  .יום-ת הכואבת של חיי היוםעם הרגשות ועם המציאו, שלנו

  

מערימים קשיים בפני הבין דת למדינה בישראל היחסים המתוחים למורכבות זו יש להוסיף את 

מנהלי תכניות רבות . יומית-את רעיון התמיכה הרוחנית במסגרת התרבות היום שלבהמבקשים ל

אנשי מקצוע אחרים בעיני אמרו לנו שהם נתפסים בעיני לקוחותיהם ו במסגרת מחקר זהשרואיינו 

תפיסות כאלה נפוצות . והסבירו את תפקידם אחרתאף שהם הציגו את עצמם , "נציגי הממסד הדתי"כ

בקרב אנשים המגדירים את עצמם כחילוניים ויכולים להיות חשדניים כלפי כל דבר המזכיר דת 

עיונות שנראה חשדניים יותר כלפי ר ,המגדירים את עצמם כדתיים ,שומרי מצוות, מנגד. מאורגנת

נדרשים לדיון נוסף וללמידה  נושאים אלה. או מזרם לא אורתודוקסי ביהדות מחוץ ליהדות םשמקור

  .כדי לפתח גישות וכלים לטיפול בהם, ארגוניםה משותפת בין
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  הגדרת תמיכה רוחנית בישראל 1.5
ה לצרכים רבים מעסיקים אנשי דת תומכים כדי לתת מענ יםבתי חולים והוספיס, בארצות הברית

בעוד שיש סטנדרטים ברורים להכשרת . של בני משפחותיהם ושל הצוות, הרוחניים של החולים

, )Association of Professional Chaplains( רוחנייםה אשר פרסם איגוד התומכים, רוחניים ומכיםת

 תסקא עוישה משוםבחלקו , בודת התומכים הרוחניים היא משימה לא קלהמציאת הגדרה כשיטה לע

עבודתם של התומכים גם  ,לעתים קרובות, אולם .רוחניותברעיונות מעורפלים ומורכבים הקשורים ב

עבודת . בגבולות לא ברורים מאופיינתעם החולים ועם אנשים הזקוקים לתמיכה רוחנית הרוחניים 

ן וכמוב, מהמשפטי ועד הרגשי, מהרפואי ועד לפסיכולוגי, התמיכה הרוחנית חוצה תחומים רבים

  .הרוחני

  

לתאר כיצד  תמיכהמנהלי שירותי ממנהלי הכשרות לתמיכה רוחנית ומביקשנו . בישראל גםהמצב זהו 

כולם מרגישים שלתמיכה הרוחנית בישראל יש שורשים . הם רואים את התמיכה הרוחנית בישראל

  :עלו מדבריהםנוספים שנושאים . עמוקים ביהדות ובתפיסת החיים והרוח ביהדות

 .לאנשים מרחב וזמן לגעת בקיומיות וברוחניות של חייהם תאפשרמחנית תמיכה רו 
 .מטרה ומשמעות בחיים לצמיחה ולמציאתהיא משתמשת ביכולת ובכוחות של כל אחד ואחד  
 .לתקווה ולהתבוננות עצמיתהיא יוצרת מרחב  ,מערבולת של המחלה והכאבהבתוך  
מאפשרת להם להבין שהם יותר , שלהםהמצומצם חום המחלה מחוץ לתאנשים  מושכתהיא  

 .מעל לכול אותםשבהם מחלתם מגדירה , במיוחד במקומות כמו בית חולים -מהמחלה עצמה 
היא . ואהבה לאנשים חולים או לאנשים במצוקה ולבני משפחותיהם מזור, היא מספקת עידוד 

 .לתומך לחבק אותם פיזית ורגשיתיוצרת מרחב 
  

  ת המחקרושיט. 2
 שמוניםערכנו כ. תוך שימוש במגוון שיטות מחקר ,ספו ממספר מקורות מידעהמידע והנתונים נא

  :מסוגים שונים ראיונות

 ,וכן, )הכשרה ותמיכה( מנהלים של כל התכניותה 22ראיונות עומק שנערכו פנים אל פנים עם  

 .שאלונים למילוי עצמי שמילאו מנהלים אלה
ים את תחום התמיכה הרוחנית המפתח ובעלי ענייןראיונות עם אנשי מפתח  עשר-שישה 

 .בישראל
 .מנהלים בכירים במשרדי הממשלהשלושה  
 .שלושה מנהלי בתי חולים או מנהלים בכירים 
 .שלושה מנהלים של מוסדות סיעודיים 
 ).כגון האגודה למלחמה בסרטן(שלושה מנהלים בכירים של ארגונים וולונטריים  
 National-יים מארגונים בארצות הברית ומהפליאטיב/שני מנהלים בכירים של ארגונים רוחניים 

Association of Jewish Chaplains .הם רואיינו פעמיים עד שלוש פעמים בנקודות זמן שונות. 
ראיונות שהוקדשו במלואם לנושאים הקשורים באתגרים שבפיתוח (שני מנהלי תכניות הכשרה  

 )השירותים
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עם סטודנטים ובוגרים של תכניות  ,כשעהשכל אחד מהם נמשך , טלפונייםעשר ראיונות -שנים 

 .תוך שימוש בשאלות מנחות שהוכנו מראש, ההכשרה
 .עשר ראיונות פנים אל פנים עם חולים ובני משפחותיהם-ארבעה 

  

ו את נניתח, בנוסף. ותומללו בזמן אמת) ר"ב או ש"נ(יים תאו ש תאח תרוב הראיונות נערכו בידי חוקר

ו את החומר כדי נניתח, לאחר סיום הראיונות. יורק-ניוהיהודית של דוחות מנהלי התכניות לפדרציה 

ו מכמה נו וביקשנחזר, לאחר מכן. לקבל תמונה מלאה של המצב הנוכחי של התמיכה הרוחנית בישראל

  .לצורך אישור והעמקת ההבנהמרואיינים מידע נוסף 

  

 דנו בהםנוצ, יורק-ניו למנהלים מהפדרציה היהודית ש לאורך כל התהליך שמרנו על קשר רציף עם

  .לגבי הממצאים ולגבי התובנות העולות מהם םוראיינו אות

  

  תכניות הכשרה לתמיכה רוחנית בישראל. 3

  מבוא 3.1
, הנוכחיתערכה הלצורך ה. תשע תכניות הכשרה לתומכים רוחניים מקצועיים כיוםקיימות , בישראל

  :יעדולאוכלוסיית ה יעדיהןהן סווגו לשלוש קבוצות בהתאם ל

 .תמיכה רוחניתעסוק בשלוש תכניות להכשרת אנשי מקצוע ל 
לימודים לאנשי מקצוע משירותי הבריאות והרווחה להכשרה תוך כדי עבודה ולחמש תכניות  

 .שלהם באמצעות תוספת רכיבים של תמיכה רוחניתעשייה המקצועית שפר את הלהמעוניינים 
וכן , ודה לאנשי מקצוע בתחום הבריאותציעה הכשרה כללית קצרה תוך כדי עבהמתכנית אחת  

 .סדנאות וסמינרים, כינוסים
  

 גביציבור הרחב לקרב המנהלים ואנשי מפתח בתכניות ההכשרה מודעים היטב לצורך לפתח הבנה ב

לעתים יש ) בין אם שומרי מצוות ובין אם חילוניים(התמיכה הרוחנית ומכירים בכך שלאנשים רבים 

המנהלים משקיעים מאמצים ניכרים ומשאבים רבים . ם מסוג זהקרובות חששות לגבי שירותי

. לבריאות הגוף והנפששלה והמטרות של התמיכה הרוחנית והתרומה הפוטנציאלית  מהותלהסברת ה

סוקר בזמן צפיית שיא בטלוויזיה הישראלית ואחד מראשי  שערך אחד הארגונים מינר שבתס, לדוגמה

כתבות בתקשורת המיועדות . ובמהות של התמיכה הרוחניתתכניות ההכשרה הוזמן לדון בתכניות 

לאנשי מקצוע ולציבור הרחב מסייעות בהגברת המודעות לתמיכה הרוחנית ומספקות מידע על 

  .מטרותיה ותרומותיה

  

  :נרשמו מספר הישגים, בשלוש השנים שחלפו מתחילת הפעלת התכניות

 .תומכים רוחניים מקצועיים 60הוכשרו  
 .הכשרה תוך כדי עבודה עברוראשי קהילות ומחנכים , רבנים מאתיים וחמישים 
 .תוך כדי עבודההכשרה מאה אנשי מקצוע מתחומי הרפואה ובריאות הנפש השתתפו בקורס  
כינוסים , באמצעות סמינרים יותראו  אחתאנשי מקצוע נחשפו לתחום בדרך ארבעת אלפים  

 .וסדנאות
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ממצאי . אשר מתוארות בפירוט בהמשך, ישראלשונות בההכשרה התשע תכניות את מציג  1לוח 

  .תכניות מוצגים בחלק הבאעל הראיונות עם סטודנטים ה

  

  )2008ספטמבר (תכניות הכשרה לתמיכה רוחנית בישראל : 1לוח 
  כ משתתפים"סה  תכניתה  סוג התכנית  קבוצת ההכשרה  פעילויות
הכשרה בנות תכניות 
, שעות 800-500 -שנתיים 

הכוללות רכיבים אקדמיים 
  ומעשיים

"  "ברוח

  כל אנשי המקצוע
תכניות להכשרת 
  תומכים רוחניים

60  
  מזורים

 
  שכטר  סטודנטים לרבנות

קורס קיץ אינטנסיבי
הכולל רכיבים אקדמיים 

  ומעשיים
יחידות לתמיכה רוחנית 

בתוך תכנית הכשרה 
  נתיתש- כללית דו

  אבי היישוב
  רבנים ובנות זוגם

הכשרה תוך כדי 
  עבודה לרבנים

250  
"

 
  "ביחד

שבעה מפגשי הכשרה
  וסמינר שבת

מנהיגים , רבנים 
  קהילתיים ומחנכים

  רטורנו
חמישה מפגשי הכשרה בני

  תשע שעות
סדנאות במשך שנה 

ה של התקשורת לסימולצי
  עם שחקנים

תכניות הכשרה 
תוך כדי עבודה 
לאנשי מקצוע 

בתחום הבריאות 
  ובריאות הנפש

אנשי מקצוע בכירים 
  בתחום הבריאות

  שבר ותיקון 
100  

אנשי מקצוע בתחום  
  בריאות הנפש

  נוה ירושלים
סדנאות כחלק מקורס

  הכשרה לטיפול משפחתי
, אנשי מקצועי

חולים ובני , מחנכים
  משפחותיהם

הכשרה כללית 
  ומתן שירות

  תשקופת כינוסים, סדנאותסמינרים   +4,000

  

  היקף פעילות התכנית 3.2
  ומכים רוחנייםתכניות להכשרת ת. א

ת הכוללת שני סמינרים ות ארגוניובמסגר, מקצועית שלוש תכניות מכשירות אנשים לתמיכה רוחנית

מו את לימודיהם או מחציתם סיי, הן מכשירות או כבר הכשירו שישים איש. לרבנים ובית חולים אחד

ים אינטנסיביים התכניות כוללות לימוד. ואחרים נמצאים בשלבים שונים בתכנית, עומדים לסיימם

עם , הן תכניות בנות שנתיים "ברוח"מזורים ו. שטח המתמקדת בתמיכה רוחניתב ה מונחיתועבוד

אקדמיים בקבוצות או  ללימודי תוכן וללימודיםכשני שלישים מהזמן מוקדשים . שעות לימוד 800-500

גם הסטודנטים משתתפים . בחברותא וכשליש מוקדשים להתנסות מעשית ולהנחיה אישית

 התכנית. .)ר.ס.מ( במרכז הישראלי לסימולציה רפואית, ומקבלים משוב, בסימולציות עם שחקנים

עד כה נערכו שני קורסים השווים בערכם למחצית . קורסי קיץ אינטנסיביים תכולל ,בשכטר ,השלישית

סיס על ב) שטחמונחית ב הכולל עבוד, כמאתיים שעות) (CPE( יםקליני םלימודייחידה אמריקנית ל

 יורק-ניומ National Association of Jewish Chaplaincy-המפקח מטעם  בליווי, המודל האמריקני

  ).בלבד משתתפים 8-6(קבוצות קטנות מאוד בהכשיר סטודנטים במהלך הקיץ כדי ללישראל  הגיעש
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  תכניות הכשרה תוך כדי עבודה. ב
אנשי מקצוע את ההיבטים הרוחניים של תכניות ההכשרה תוך כדי עבודה מתוכננות כדי להציג בפני 

ניתן לסווג את תכניות . ודהתמכרויות וע, אישיות-בעיות בין, בדןהתמודדות עם סבל וָא :כגון ,סוגיות

  :שלהן אוכלוסיית היעד לפי הההכשר

ליועצים , מיועדות לרבנים) ורטורנו" ביחד", אבי היישוב(שלוש תכניות תוך כדי עבודה  

אוכלוסיית היעד של שתי התכניות הראשונות : קהילתיים שאינם רבניםולמנהיגים רוחניים 

והקורסים ניתנים באופן חיצוני לסטודנטים בכל קורס הכשרה , כוללת רבני קהילה ונשותיהם

, שלושה חודשיםבמהלך  סמינר שבתאחת התכניות כוללת שבעה מפגשי הכשרה ו. לרבנים

) שנתיים(וחנית במסגרת קורס ארוך יותר יחידות לימוד תמיכה ר תהתכנית האחרת כוללו

, פסיכיאטרים: המרצים בשתי התכניות הם מומחים בבריאות הנפש. להכשרת רבני קהילה

 .אחרים ייםמקצועמטפלים ו מומחים לטיפול משפחתי, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים

ביר את השימוש כדי להג, שיקוףכגון צילום בוידאו ו ,התכניות עושות שימוש במגוון טכניקות

אוכלוסיית היעד בתכנית השלישית , בנוסף לרבנים. אישית-מיומנויות תקשורת ביןלספר בשפה ו

התכנית כוללת . תחום החינוךמקהילתיים  נהיגיםמאנשים ממוסדות חינוכיים ו תכולל) רטורנו(

בנוסף לאנשי . תשע שעות כל אחד, הכולל חמישה מפגשים, קורס אינטנסיבי במהלך חודש

 .הם מחנכים ורבניםחלק מהמרצים  ,מקצוע מתחום הבריאות
  

, אלא גם להקנות ידע, תכניות היא אינה להכשיר תומכים רוחניים בלבדההמטרה של כל שלוש 

  יותר . קהילתיהמנהיג ההמורה או , מיומנויות וניסיון בהכללת תמיכה רוחנית בעבודת הרב

  .איש השתתפו בשלוש תכניות אלה 150-מ

  

ניות הכשרה תוך כדי עבודה לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש ובתחום הבריאות שתי תכ 

 :לפיתוח צוות אנשי מקצוע הכשרתקורסים ו-אשר כוללות מיני, הכללית

אחיות ועובדים , רופאים: כגון, תכנית אחת מיועדת לאנשי מקצוע בכירים בתחום הבריאות 

, הנמשכת שנה, זוהי תכנית אינטנסיבית .בעלי זהויות דתיות וחילוניות שונות, סוציאליים

שהוא בית מדרש פלורליסטי שבו ישראלים , קולות: במשותף ידי שני ארגונים-המיושמת על

דתיים וחילונים נפגשים ללימוד טקסטים יהודיים קלאסיים והרלוונטיות שלהם לחיים 

צי ללימודי שהוא מרכז אר, ).ר.ס.מ( והמרכז הישראלי לסימולציה רפואית ;בישראל כיום

את תרבות הרפואה ולשפר את ביטחון  המרכז חותר לשנות. רפואה על בסיס סימולציות

באמצעות פיתוח ושילוב סימולציות  ,החולה ואת מיומנויות התקשורת בין המטפל לחולה

הוא משתמש בקשת רחבה של טכניקות . לימודי הבריאות וההתנסות הקלינית תחוםב

 . מציאות וירטואלית ועוד, םמאמני, )שחקנים" (ים מדומיםחול"סימולציה רפואית כולל 

מספקת לימודים על תמיכה רוחנית לאנשי מקצוע בתחום , נוה ירושלים, התכנית השנייה 

עובדים סוציאליים הלומדים ופסיכולוגים  ייחודב, בריאות הנפש שהם דתיים או חרדיים

ות וסמינרים לאנשי מקצוע הרצא במסגרת התכנית נותנים. לתואר שני בטיפול משפחתי

 .לפסיכולוגים ולעובדים סוציאליים ולקהילה בכלל, בתחום הבריאות
אנשי המקצוע נפגשים למספר , באחת מהן. הללוכמאה אנשי מקצוע השתתפו בשתי התכניות 

בתכנית . שבת אינטנסיביסמינר  נערךשבסופם , פעם בשבועיים במהלך תשעה חודשים) 4-3(שעות 
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  הכשרה כללית והספקת שירות :תשקופת. ג
איש את תחום התמיכה הרוחנית באמצעות  4,000-הציגה בפני יותר מ -תשקופת  -התכנית התשיעית 

סדנאות או סמינרים בני מספר שעות וכלה ביומיים מרוכזים של , החל מהרצאות, קשת של פעילויות

. לויותרים השתתפו במספר פעיאח; מספר משתתפים השתתפו בפעילות אחת בלבד. כינוסים וימי עיון

יותר , במספר מקרים; וחולים ובני משפחותיהםאנשי חינוך , בין המשתתפים ניתן למנות אנשי מקצוע

  .מאוכלוסיית יעד אחת השתתפה באותה פעילות

  

או ) כמו בנווה ירושלים(אם באופן שגרתי , חלק מהארגונים האחרים הציעו הרצאות לאנשי מקצוע

 לצייןחשוב ). "ברוח"כמו מזורים או (ידי בית חולים או ארגון אחר -ות זאת עלכאשר הוזמנו לעש

  .לאומי-שיתוף פעולה ביןמתקיים לעתים יותר מארגון אחד מעורב בארגון סמינר או הרצאה ולעתים ש

  

  מאפייני התכניות 3.3
טות כולל מידע דמוגרפי על המשתתפים ושי, המאפיינים של תשע התכניות יםתוארמבחלק זה 

  .הפרסום והגיוס של התכניות

  

  תכניות להכשרת תומכים רוחניים. א
  מאפיינים דמוגרפיים ומקצועיים

מיזגנו את הנתונים משלוש תכניות הכשרה לבחינת המאפיינים הדמוגרפיים של הסטודנטים לתמיכה 

, נייםאינם שומרים מצוות או חילו 24%: הסטודנטים מייצגים טווח רחב של קשר ליהדות .רוחנית

. גברים 27%-שבעים ושלושה אחוזים הן נשים ו. דתיים 45%-קונסרבטיביים ו 13%, רפורמיים 18%

  .בצפון אמריקה 41%-חמישים ותשעה אחוזים נולדו בישראל ו

  

כל ). רב או מורה, עובד סוציאלי, אחות, רופא: כגון(כמעט לכל הסטודנטים בתכנית היה רקע מקצועי 

כשני שלישים הם , תאחר תכניתב. הם או רבנים או סטודנטים לרבנות המשתתפים באחת התכניות

, בתכנית השלישית. עובדי קהילה וסטודנטים, אחרים הם עובדי שירותי בריאותהמורים או חוקרים ו

עובדים , שליש מהם אחיות, כשליש מהמשתתפים הם רבנים :יש אף טווח רחב יותר של מקצועות

  .חרים הם מחנכים או מטפלים בשיטות אלטרנטיביותוהא, סוציאליים ופסיכולוגיים

  

  השלמה של תכנית-תהליך הקבלה ואי, קידום תכניות הכשרה/שיווק

, האינטרנט: כל התכניות עושות שימוש באמצעים רבים לקידום קורסי ההכשרה לתמיכה רוחנית

ייבים להיות בעלי המועמדים ח: בכל התכניות יש קריטריונים לקבלה. מדיה כתובה וכמובן מפה לאוזן

אחת התכניות דורשת רקע אקדמי (הרוחני תחום ל ואוריינטציה) תואר ראשון לפחות(תואר אקדמי 
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ולעבור ריאיון  להגיש קורות חייםנדרשים המועמדים : תהליך קבלה מסודר מתנהלות בכל התכני

המסביר מדוע הם רוצים בשתיים מהתכניות המועמדים נדרשים גם לכתוב מסמך . או קבוצתי/אישי ו

שיעורי הקבלה נעים . מנהלי כל התכניות אמרו שאין להם כל בעיה לגייס מועמדים .להשתתף בקורס

מועמדים נדחו בדרך כלל אם הם . בתכנית אחרת 20%-שים מהמועמדים בתכנית אחת לבין שני שלי

אף לא אחד ממנהלי התכניות חושב . לא היו מסוגלים להתחייב לשעות ארוכות או שלא הפגינו בגרות

המועמדים שניים היו רוצים להרחיב את טווח  ךא, שיש צורך לשנות את תהליך הקבלה הקיים

אחד המנהלים רצה גם להציע ). ולים מברית המועצות לשעבר ואוכלוסייה ערביתע, גוןכ(המצליחים 

  .תכנית הכשרה לסטודנטים לתואר שני

  

רק מנהל אחד דיווח שמשתתפים עזבו לפני תום התכנית וציין שהסיבה לכך הייתה שינוי בדרישות 

לעמוד כלו עוד לא יחלק מהמשתתפים כך ש, הקורס שהוגברה האינטנסיביות של התכנית והעובדה

ושל יישומן על חדשות המנהל הדגיש שזהו חלק מתהליך הפיתוח של תכניות  .בהתחייבויות החדשות

  .בסיס שוטף

  

  השמה בעבודה ותמיכה בבוגרים

שנים עשר מהם . שלושים וחמישה אנשים השלימו או עומדים להשלים את שלוש תכנית ההכשרה

שונים וארבעה אחרים מצאו עבודות דומות  כתומכים רוחניים במקומותעבודה בשכר מצאו 

 יורק-ניוידי הפדרציה היהודית של -המשרות בשכר ממומנות ברובן על. בהתנדבות וללא שכר

 חשוב ביותר. לעידוד תמיכה רוחנית בישראל המתפתחת כחלק מהתנועוה, ארגוני ההכשרה אמצעותב

. ובקהילה )אולי אף בארבעה( וליםמימון לאחוז מתוך המשרות בשכר הובטח בשלושה בתי חש לציין

קיימת תקווה שהמימון המתקבל מהפדרציה מעודד בתי חולים אחרים וארגונים קהילתיים להתחיל 

  .לקחת אחריות למימון תומכים רוחניים

  

אחות בבית חולים , כגון, שאר הבוגרים משתמשים במה שלמדו בהכשרות בסביבות מקצועית שונות

ים הביעו חשש לגבי האתגרים העומדים בפני בוגרי תכניות ההכשרה מנהלי הקורס. ורב בקהילה

 שכנוע מקשה עלחוסר מודעות והבנה לגבי התמיכה הרוחנית  .במציאת עבודה הולמת ששכר בצידה

את  צריכים לממןגם אם אינם , כללבבתי חולים ומרכזים קהילתיים להעסיק תומכים רוחניים 

  .המשרה

  

 תקבוצתי הנחיהבאמצעות מפגשי פיקוח אישיים שבועיים ו פת לבוגריםתכנית אחת מציעה תמיכה נוס

  .ליישם תכנית תמיכה דומה לבוגרים שלהן מתכוונותשתי התכניות האחרות . אחת לחודש

  

  שיטות הערכה

, )verbatim(כל התכניות מנהלות הערכה שוטפת של פעולות הסטודנטים באמצעות תמלול מפגשים 

שתי תכניות מעריכות נוסף על כך את ; התנסות מעשיתעל משוב ו, םעבודות שכותבים הסטודנטי

מנהלי כל התכניות חשבו שרוב המשתתפים סיימו  .ביצועי הסטודנטים במרכז לסימולציה רפואית
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בקביעות את התוצאות  ותלבמבוגרים ומהשטח ומש ,התכניות גם מקבלות משוב שוטף מהסטודנטים

  .כיוםכבר בקורסים 

  

  תכניות הכשרה תוך כדי עבודה. ב
לרבנים ולאנשי מקצוע בתחום  –יש שני סוגים של תכניות הכשרה תוך כדי עבודה , כפי שצוין לעיל

  .כל אחת תתואר בנפרד להלן –הבריאות 

  

  תכניות הכשרה תוך כדי עבודה לרבנים

  יםמאפיינים דמוגרפיים ומקצועי
כמחציתם חרדים והיתר באים מרקע , בתכנית השלישית. כל המשתתפים בשתי תכניות הם דתיים

, בתכנית השלישית; רבניותכל המשתתפים הם רבנים או , בשתי התכניות. קונסרבטיבי ורפורמי, דתי

. והשאר הם יועצים או מנהיגים רוחניים קהילתיים שאינם רבנים, מהמשתתפים הם רבנים 60%רק 

. בלבד 35הגיל הממוצע עומד על , 60-30אף שטווח הגילים נע בין . הם גברים) 70%(ב המשתתפים רו

  .ולשני שלישים יש השכלה אקדמית) 70%-80%(רוב המשתתפים הם ילידי הארץ 

  

  השלמה של התכנית-תהליך הרישום והקבלה ואי, קידום התכנית/שיווק
באמצעות ידי הזמנות אישיות לרבנים או -על, וגהתכניות מפורסמות במדיה הכתובה ובאמצעות ייש

   .קשר עם קבוצות מתאימות

  

שהמועמדים יהיו רבנים קהילתיים ושנשותיהם מסכימות להצטרף  םתנאי הקבלה בשתי התכניות ה

השכלה , לימודי דת פורמליים: קריטריונים נוספים לקבלה כוללים. אליהם ולקחת חלק בתכנית

 ספק סעדרצון ל, לדוגמה(ותר את הצרכים הרוחניים של אנשי קהילתם אקדמית ורצון להבין טוב י

  ).רוחני

  

בתכנית . את הרבנים המועמדים ובנות זוגם יםראיינמהמנהלים של שתיים מהתכניות , בתהליך המיון

יהיו מחוברים המועמדים ש כךלחשיבות  מיוחסתהשלישית אין קריטריונים מיוחדים לקבלה אבל 

שאינם מתקבלים  מועמדיםיש . לתם או שיהיה להם תפקיד מנהיגותי בקהילתםקהיוקשורים לחברי 

כל מנהלי התכניות ציינו את הקושי לרבנים . מפני שאין להם קהילה או משרת הוראה מתאימה

באחת התכניות צוין שמספר רבנים נשרו , אכןו. זמן ולהתחייב לקורס פנותולנשותיהם ולמחנכים ל

, מנהלי התכניות אינם רואים צורך בשינוי תהליך הקבלה. לוח הזמניםמשום שלא הצליחו לעמוד ב

ולכלול רבנים בשלטון המקומי , אבל היו רוצים להרחיב את אוכלוסיית הפונים לכלל המדינה

  .וסטודנטים בסמינרים אחרים לרבנים
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  שיטות ההערכה
ורסי הכשרה תוך כדי באף לא אחת משלוש התכניות יש מתודולוגיה שיטתית להערכת ההשלכות של ק

שתי , אולם. עבודה ומשתתפים אינם נדרשים לעבור בחינות או לכתוב עבודות על תמיכה רוחנית

מנהלי התכניות חשים שהמדד החשוב . משוב באמצעות צילום והקלטת הפעילויות נותנותתכניות 

בסוף הקורס מנהלי הקורסים מקיימים מפגש מסכם , בנוסף. ביותר להצלחה הוא השלמת הלימודים

תגובות המשתתפים היו מאוד , ככלל. הם משלבים בפיתוח התכנית אותו, משוב תמיוחד לקבלה

להתחיל בפעילות התמיכה הרוחנית בקהילות שלהם ומביעים  ייחליםממהתלמידים ורבים  ,חיוביות

  .עניין להמשיך בקורס נוסף

  

  תכניות הכשרה תוך כדי עבודה לאנשי מקצוע בתחום הבריאות

  פיינים דמוגרפיים ומקצועייםמא
משתתפים אינם שומרי השאר , באחת התכניות. שליש מהמשתתפים הם דתיים, בשתי התכניות הללו

לגבי . שני שלישים מהמשתתפים מהוותנשים , באחת התכניות. מצוות ובתכנית האחרת הם חרדים

הם ) 70%(הרוב , ייהובתכנית השנ, מהמשתתפים הם ילידי הארץ 90%, באחת התכניות, ארץ המוצא

 ,בתכנית אחת. בשתי התכניות יש תואר שני) 90%(כמעט לכל המשתתפים . ילידי ארצות הברית וקנדה

שליש פסיכולוגים , כמחציתם רופאים( בתחום הבריאות ות שוניםמקצוע בעליהמשתתפים הם 

כנית השנייה הם כל המשתתפים בת). רפואיים-מקצועות פרה בעליועובדים סוציאליים והיתר אחיות ו

  .מטפלים מתחום בריאות הנפש

  

  השלמת הלימודים-תהליך הקבלה ואי, קידום התכנית/שיווק
ואילו בתכנית האחרת , אחת התכניות מקדמת את הקורסים באמצעות המדיה הכתובה ומפה לאוזן

ות שתי התכני. קשרים בוועדות מקצועיותמגייסים משתתפים בשיטה יותר אישית באמצעות עלונים ו

  .מפורסמות באינטרנט

  

שרמת המודעות , תנאי קבלה דורשים שהמועמד יהיה בעל מקצוע בתחום הבריאות, בשתי התכניות

באחד הקורסים  .העצמית שלו תהיה גבוהה מספיק ושיגלה פתיחות לגישה טיפולית יותר הוליסטית

כחלק מתהליך בשתי התכניות מראיינים את המועמדים  .נדרש תואר שני בתחום בריאות הנפש

מלבד בזמן מלחמת לבנון , משתתפים לתכניות ומנהלי הקורסים טענו שלא היו בעיות בגיוס ,הקבלה

  .מקצוע מתחום הבריאות בעלישבה אחת התכניות התקשתה לגייס גברים , השנייה

  

הדבר ). כגון לידה(עקב לחץ בעבודה או מסיבות אישיות , מהמשתתפים נשרו מהתכנית מזעריאחוז 

לאור העובדה , את ההנעה הגבוהה של כל המשתתפים ,וכן ,את הצלחת תהליך הקבלהאולי ף שקמ

  .זמן ניכר ואנרגיהלתכנית הקדיש להיות שרובם נאלצו לוותר או לדחות דברים אחרים בחייהם ו

  

  שיטות הערכה
ר יכולת הביצוע של ופידרכים לש לשם איתוראחת התכניות השתמשה בסימולציות עם שחקנים 

הם קיבלו משוב . מנהל התכנית מאמין שרוב המשתתפים השלימו את התכנית בהצלחה. שתתפיםהמ

  .ועשו בו שימוש להמשך הפיתוח של התכנית
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 3.4  סיכום
מציעות דרכים שונות להפוך לתומך מהן שלוש . תשע תכניות הכשרה לתמיכה רוחניתקיימות , כיום

, ות ולרבניםינתוך כדי עבודה לסטודנטים לרב חמש תכניות אחרות מציעות הכשרה. רוחני מקצועי

סמינרים , תכנית נוספת מציעה מגוון הרצאות. למחנכים ולאנשי מקצוע בתחומי הבריאות השונים

  .וכינוסים לכל אנשי המקצוע ולציבור הרחב

  

הראו התקדמות משמעותית בשיפור תדמית התמיכה הרוחנית  כל תשע התכניות לתמיכה רוחנית

רים והמעורבים בתכניות ההכשרה סב גורמיםכל ה, אולם. יאות והרווחה בישראלבמערכות הבר

אנשי המקצוע את ההשלכות החיוביות שיש לתמיכה בפני  ציגהם כדי להשעדיין יש עבודה רבה לפני

אחד הקשיים העומדים בפני תכניות אלה הוא המחסור בתומכים רוחניים מוסמכים . הרוחנית

המתמקדים יותר  ,להציע קורסיםהתכניות יכולתן של ן משמעותי את באופ גבילאשר מ, נחיםובמ

אתגר נוסף הוא הצורך לפתח סטנדרטים אחידים לגבי שיטות ההוראה  .בעקרונות התמיכה הרוחנית

  .בקורסים ולגבי הסמכתם כמומחים במתן תמיכה רוחנית

  

  ההכשרה ועם בוגריהן ראיונות עם משתתפי תכניות. 4

  מבוא 4.1
סטודנטים משלוש התכניות המספקות הכשרה אינטנסיבית לאנשים המעוניינים להיות  12ראיינו 

קורס וארבעה מהם כבר עבדו בשכר לימודיהם בבאותה עת הם היו לקראת סוף . תומכים רוחניים

שבעה שומרי מצוות וחמישה , בין הסטודנטים היו תשע נשים ושלושה גברים. כתומכים רוחניים

אני מציגים חלק מהנושאים הכלליים אשר רווחו בקרב רוב . היו חצי מובנים הראיונות. חילוניים

הם ההנעה שלהם ללמוד תמיכה רוחנית ומדוע מקור נשאלו הסטודנטים לגבי , ראשית. המרואיינים

 שהיו בשימושהתבקשו גם לחוות דעתם לגבי שיטות ההוראה ולגבי הכלים סטודנטים . בחרו במקצוע

ביקשנו מהסטודנטים לדון בהשפעות האישיות והרוחניות של , בנוסף. בתכניות שבהן השתתפו

  .עבוד כתומכים רוחניים בישראלל עריך את סיכוייהםביקשנו מהם גם לה. התכנית

  

  ראיונותב ם שעלונושאי 4.2
  סיבות להפוך לתומך רוחני. א

נושאים הקשורים ב, רבים מהסטודנטים דיווחו על משיכה טבעית ועל עניין קודם בנושאים רוחניים

סטודנטים . ללמוד נושאים אלה קסמה להםשנגלתה בפניהם כך שהאפשרות , בסוף החיים ובמוות

להוסיף , כרבנים לעתיד, השתתפות בתכנית העניקה להם הזדמנות ייחודיתהשגם במכון שכטר חשו 

 אתה, כרב" :סטודנט אחד אמר לנו. ידע ולפתח את יכולתם להתמודד עם נושאים קיומיים קשים

רבים מהם , אולם" .שאלות על החיים, עולות שאלות קיומיות ;מתמודד עם אנשים ברגעים קשים

, כל כך קשיםשלא יכלו להבין מדוע הם רוצים ללמוד נושאים  נתקלו באנשיםלעתים קרובות דיווחו ש

  .לכך האף שאחרים הביעו הערכ
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  ההכשרהקורסי . ב
 מידת, גיל(דה שחבריהם לקורס באו מרקעים אישיים רוב הסטודנטים ראו באור חיובי את העוב

אחד "(צפויים -הם אמרו שהדבר עודד פתיחות ויצירת קשרים בלתי. ומקצועיים שונים) דתיות ומין

אלא מה שמתחת לפני , לא מה שהסטודנט חושב או עושה, הדברים היפים זה שפוגשים את הגרעין

קבוצות הומוגניות יותר והם דיברו על רצונם בהיו מספר סטודנטים שהשתתפו בקורסים  )."השטח

שני משיבים הציעו שאולי יהיה טוב יותר להפריד משתתפים , אולם. לפגוש מגוון רחב יותר של אנשים

טיפול שהם כבר  טכניקותמשום שחלק ניכר מההוראה עוסק ב, בעלי רקע בשירותי בריאות הנפש

  .מנוסים בהן

  

בחלק זה נדווח על . ים כוללות רכיבים אקדמיים ומעשייםל שלושת הקורסתכניות הלימודים בכ

  .הרכיבים שהיו חשובים ביותר לסטודנטים המרואיינים

  

  תות לימודים אקדמיותכני. ג
  שתיים מתכניות ההכשרה בישראל משתמשות בשיטת תמלול השיחות  :תמלול שיחות 

)the verbatim method( ,בהכשרת אנשי דת רכיב בסיסי  אשר בארצות הברית הוא מהווה

זהו תהליך שבו סטודנטים מתעדים אינטראקציה עם חולה ואז מנתחים את הנושאים . תומכים

וככלי , מרכזי בתהליך ההכשרה, ניתוח תמלול שיחות נתפס ככלי חשוב. והסוגיות שעלו מהשיחה

הסטודנטים שרואיינו דיווחו . למתלמדים להתפתח ולצמוח כתומכים רוחניים המסייע

תהליכים , ה הגדולה ביותר של תמלול השיחות היא הדרך שבה מוצפים נושאיםשהתרומ

סטודנט אחד אמר . ורעיונות רבים שלא שמים לב אליהם בזמן השיחות והמפגשים הטיפוליים

והוביל " להיפתח"למשל שבאמצעות תמלול השיחות הוא למד איזה רכיב בדיאלוג גרם לחולה 

סטודנט שמהם ה, ם גם עוזרים לאתר תחומים בעייתייםהתמלולי, בדומה לכך. לשיחה נוספת

סטודנטית אחת סיפרה כי בעקבות תמלול שערכה היא גילתה , לדוגמה. ללמוד ולצמוחיכול 

  ".ברחה מזה"והיא , שהחולה ניסתה מספר פעמים לדבר איתה על מוות

קבוצת  המוערכת מאוד היא פתשיטה פדגוגית נוס :לצמיחה אישית כניקותקבוצות לימוד וט 

 .מהקבוצה כוח וחיזוק שאבוהסטודנטים אמרו שהם הפיקו תועלת מלמידת העמיתים ו. לימוד

אחרי אך , אחת הסטודנטיות סיפרה כי בהתחלה נרתעה משירה בקול רם יחד עם חולה, לדוגמה

סטודנט אחר . שינתה את דעתה והתחילה להשתמש בכלי הזה, עושה זאת תלמיד אחרשראתה ש

: חולהקושי שחווה עקב מותו של בהתמודדות שסייעה לו ה שקיבל מהקבוצה תיאר את התמיכ

לא הופך להיות , אתה מתחסן. אתה נשבר, אחרת. מעלה, מדבר, מלבן. אתה מביא לקבוצה"

  ."אלא מקבל כוחות, אפטי

בקרב , כגון שרטוט מפות חיים, רגשית- עבודה אישיתשל בקורסים נעשה שימוש גם בטכניקות 

חלק מהסטודנטים הביעו גישה חיובית לשיטה . התבוננות בדינמיקה הקבוצתיתהסטודנטים ו

סוגיה זו . בתהליך הלמידה )touchy feely( יתרה נותאף שחלק חשו שניתן לצמצם את רגש, זו

הועלתה בעיקר בידי סטודנטים של אחת התכניות המדגישה את תהליך הדינמיקה הקבוצתית 

ים בתכנית זו גרסו שיש לתת עדיפות לטכניקות יותר חלק מהסטודנט. ואת השינוי האישי

  .דינמיקה קבוצתית/פני פיתוח אישי-מעשיות על
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הם למדו להשתמש ככלי בש חשובים אחרים אמצעיםהסטודנטים דיברו גם על : כלים טיפוליים 

הקניית , שירהקריאת , שירה בקול רם, קריאת טקסטים, תפילה: כגון, טיפול בתמיכה הרוחנית

חלק מהסטודנטים היו רוצים  .שימוש במרכז הישראלי לסימולציה רפואיתויות שיחה מיומנו

, עבודה קולית, לימוד טקסט: של לימודי כלים מסוימים להרחיב ולהגביר את האינטנסיביות

הצעה נוספת הייתה שהסטודנטים עצמם יקבל ליווי . תפילה אישית או הרחבת הידע התיאורטי

 .לחוות את התהליך הטיפולי על מנת לאפשר להם, רוחני
  

  התנסות מעשית. ד
, אולם. אשר הסטודנטים תופסים כרכיב חיוני בהכשרתם, כל שלוש התכניות כוללות התנסות מעשית

על קבלת פנים עוינת  וווחירבים מהם ד. את האתגר הגדול ביותר בפני הסטודנטים ציבזהו הרכיב המ

הדבר הובע ישירות , במקרים אחדים. מו לעבודהבמחלקות בית החולים או במקומות אחרים שהוש

מספר משיבים אף דיווחו שהצוות במחלקה . מעורפל או לא ישיר הוא קיבל ביטוי –ובמקרים אחרים 

סטודנטים אחרים דיווחו על . חולים ולא הפנו אליהם") כאילו היינו אוויר("התעלם מהם לגמרי 

ועל תחושה ") אתה מרגיש שאתה מפריע לה, תךגם אם האחות מדברת אי("מתיחות בשיתוף הפעולה 

למשל בעובדה שהם לא הוזמנו לאכול בחדר ממשי דבר שקיבל ביטוי , שהצוות אינו מקבל אותם

  .האוכל של האחיות

  

  :הסטודנטים הציעו הסברים שונים להתנגדות לנוכחות שלהם במחלקות

ת התנגדות במקומות יש הרבה פחו. הכנה לא מספיקה של צוות המחלקה לתמיכה הרוחנית 

 .שהצוות קיבל הסבר על תמיכה רוחנית

חוסר , יחודבי. מחלקהלמקצוע חדש הכנסת החשש בקרב אחיות ועובדים סוציאליים מפני  

 .בתפקידם" ינגסו"המקצוע החדש ופחד מהבאים החדשים ש גבולותביטחון לגבי 

אבל הם , תפקידםמהתנגדות של עובדים סוציאליים רבים אשר ראו בתמיכה הרוחנית חלק  

עובדה החשים תסכול מ, ולכן ,בגלל הדרישות הרבות של עבודתם בצע אותואינם יכולים ל

 .שהדבר מבוצע בידי בעל מקצוע אחר

ואינם נוגעת בהן התמיכה הרוחנית שחלק מחברי הצוות אינם מעוניינים לטפל בסוגיות קיומיות  

בשביל הרופאים והאחיות חולה זה : "כפי שאמר אחד הסטודנטים. רואים כל טעם ביישומה

משהו שלא רוצים . אלא מגננה, זאת לא אטימות. משפחה, רגש, לא נפש. ]תרפיה[גידול וכימו

 ".להיות מוצפים בו
  

באחת התכניות דווח על התנגדות חריפה . התנגדותאותה מידה של לא כל הסטודנטים חוו , אולם

. מתונה יותר וכמעט שום דבר לא נאמר בגלוי ואילו באחרת הייתה התנגדות, במיוחד לסטודנטים

בהתאם למקום שבו עברו , זאת, ההתנסות של הסטודנטים בתכנית השלישית לא הייתה אחידה

תרומתה של התמיכה הרוחנית וחברי צוות ב כירהם אמרו שכאשר אחד מחברי הצוות ה. אותה

אנו יכולים  ,אשר על כן. להיה להם קל יותר להתחי, אחרים קיבלו הכנה יותר מפורטת ומעמיקה

  .תפחת ההתנגדות, תרומתותרחב ההכרה בלצפות שככל שהתחום ייחשף יותר וככל שת
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  הנחיהייעוץ אישי ו. ה
 מספר תפקידים עיקריים ציינווהנחיה כל הסטודנטים הכירו בחשיבות העצומה של הייעוץ האישי וה

, נים זוויות ראייה נוספות על המצבנות, העבודה שלהם חשוב עלהם מסייעים להם ל, ראשית. לכך

ההדרכה נותנת המון : "אחד מהם אמר למשל. פגישה הבאהומכינים אותם לקראת הכלים  יםומספק

התמודדויות , רגישויות למצבים, שפותחות פתח לשיחה, כלים מבחינת סוג השאלות שאפשר לשאול

וי וייעוץ מאפשרים עידוד והרגעת ליו, שנית." איך להתמודד בביקורים, עם קשיים שלי יש בביקורים

היא הרגישה שעשתה שגיאה שגרמה לה , אחת מהם אמרה שלאחר פגישה עם חולה. הסטודנטים

: היא נרגעה, עוד באותו יום, שלה נחהרק לאחר ששוחחה בטלפון עם המ. רצות לעזוב את התכניתל

ראוי , עם זאת ."וה זהבהיה שו, ולהבין מה קרה, הלוקסוס שיכולתי לדבר באותו יום עם המנחה"

מפני שפסיכולוג לא יכול תמיד , לציין ששני סטודנטים אמרו שהמנחה צריך להיות תומך רוחני בעצמו

  .תמיכה רוחנית נכונה לגבילהעיר 

 
  הוראה בקורסי ההכשרהאיכות ה. ו

ה כל הסטודנטים דירגו את כל המובילים והמנחים בשלוש התכניות ברמה גבוה, לגבי צוות ההוראה

הם רואים במדריכים ". את המנחה: "השיבו רבים" ?מה הייתם רוצים לשמר בקורס"לשאלה . ביותר

זה : "ל הכריזמה והאישיות של המנחהעלנו  סיפראחד הסטודנטים . מודלים לחיקוי ומקורות השראה

 הסטודנטים בתכנית עם מנחה, יתר על כן." השפעה של להיות ליד אנשים גדולים. זה משרה, מדבק

לא כל המורים הרגילים , אולם. מארצות הברית לא היו מוטרדים מהעובדה שהיא איננה ישראלית

לגבי כאשר נשאלו אחת החולשות הבולטות שציינו סטודנטים . בתכניות קיבלו הערכה כה גבוהה

  .מורים פחות מוערכים הייתה חוסר יכולת להקנות ידע וכלים יישומיים

  

הצוות של מרצים אורחים מאשר  להרצאות ש וצים לשמוע יותרשהיו רחלק מהסטודנטים אמרו 

במיוחד המנחים , ואילו אחרים ציינו שהיו רוצים ללמוד ממורים חילוניים שהם מכבדים, הקבוע

דרך מראה , לדוגמה, הם הציעו להרחיב את מעגל ההזדמנויות לצפות במנחיהם בשעת מעשה. בקורס

  .םכלי שלא משתמשים בו כיו –כיוונית -חד

  

  תוצאי הקורס להכשרת תומכים רוחנייםתפיסת הסטודנטים לגבי  4.3
 שרכשוהם דיווחו . להכשיר תומכים רוחניים: הסטודנטים חשים שהתכנית משיגה את מטרותיה

, לדוגמה .ופיתחו הבנה של מקומם מול החולה כלי הטמעה שפיתחו, שהטמיעו תכנים, כלים מקצועיים

וביכולת שלי להבין ) כמו טקסטים(בכלי זיהוי שאני יכול להשתמש התמקצעתי " :סטודנט אחד אמר

גם כיצד השתתפותם בתכנית  והסטודנטים שרואיינו תיאר." לראות איך אני יכול לעזור לו, את החולה

הם גם דיווחו . סייעה להם להתפתח ולצמוח כבני אדם ואפשרה להם להביע את הנטייה הרוחנית

הקשר  והדגישו את, יכולת להתמודד עם חולים ועם סוגיות קשותה פתח אתשהתכנית סייעה להם ל

הרגשתי מה : "סטודנט אחד אמר. בין ההתפתחות האישית והרוחנית לבין עבודתם כתומכים רוחניים

שקיבלתי בתכנית ולהעביר הלאה לחולים בדרכים ' רוחניות'ויכולתי לקחת את ה, זה עושה לי

  ."אחרות

  

18  
 



 

  מציאת עבודה לתומכים רוחניים 4.4
רק משרות מעטות  קיימותהמקצוע אינו מוכר מאוד ו, כאמור. השמה בעבודה היא חשובה ביותר

גם לא בשכר או (התהליך של מציאת מקום עבודה לסטודנטים . בשכר לתומכים רוחניים בישראל

הן , יבות להשמהאנרגיה ומחו, הוא דורש זמן ניכר. הוא מורכב ומאתגר) במימון תרומות

ארבעה מבין המרואיינים עובדים כיום בשכר כתומכים רוחניים . מהסטודנטים והן ממנהלי התכניות

שני מרואיינים אמרו שהם . בתמיכה רוחנית במשרה חלקית או מלאהושישה נוספים מחפשים עבודה 

דע והניסיון ושהם השתתפו בהכשרה כדי שיוכלו לשלב את הי לעסוק בתמיכה רוחניתלא התכוונו 

  .בתוך עבודתם

  

המרואיינים שכבר עובדים כתומכים רוחניים דיווחו על תחושת ביטחון במקום עבודתם ואמרו שהם 

הביעו  בוגרי קורסים שאינם עובדים כיום בשטח. נהנים משיתוף פעולה מלא מאנשי צוות אחרים

אבל חששו  ,וחנית לחוליםהם הביעו ביטחון עצמי ביכולתם להעניק תמיכה ר .פחות ביטחוןכמובן 

הם גם הביעו . שהם לא ימצאו עבודה או שייאלצו להתמודד עם תחושת דחייה מצד אנשי צוות אחרים

אם הם מעוניינים לעבוד בשכר ולא  במיוחד, חשש מניהול משא ומתן עם מעסיקים פוטנציאליים

  . כמתנדבים

  

ת ייעוץ מקצועי ואשר כולל, בעבודתםהנחיה שהם קיבלו בתמיכה ובחשיבות רבה  ראו בוגרי התכנית

הייעוץ גם אפשר להם לדון בהתלבטויות שלהם ובסוגיות . אף לאחר סיום התכנית, מתומך רוחני

לא שסטודנטים . ולהתמודד עם אנשי צוות אחרים, למדו בתכניתנשלא  ,שונות העולות בעת עבודתם

רו שזה היה חשוב מאוד שאדם הסטודנטים אמ, באופן משמעותי. הביעו צורך בכךתמיכה קיבלו 

תומך רוחני ולא איש מקצוע  ולאחריה יהיהתנסות המעשית ההנותן תמיכה במקום עבודתם במהלך ה

  .אחר כמו פסיכולוג או עובד סוציאלי

  

 4.5  יכוםס
שיסייעו נראה ששלוש התכניות מצליחות בהכשרת תומכים רוחניים ובהקניית טווח רחב של כלים 

תמלול , ההתנסות המעשית במקביל ללימודים םאה שהכלים החשובים ביותר הנר. םבידיהם בתפקיד

הסטודנטים הביעו הערכה רבה למנחים כמורים וכבני אנוש וראו בהם מודלים . שיחות וייעוץ אישי

מאמצים . תמיכה בבוגריםבהשמת הסטודנטים ובמשאבים עצומים מושקעים כעת . חשובים לחיקוי

באופן משמעותי למימוש מוצלח של  תורמיםהם אין ספק שאבל  ,אלה הם תובענייםחיוניים 

  .הזדמנויות ההשמה

  

 ישילוב תמיכה רוחנית בתוך בתשבאת האתגר הכללי  ותסוגיות אלה שהעלו הסטודנטים משקפ

על החשש מהתנגדות כלפי הרוחניות להתגבר הדרכים אחת . בתוך מערכת הרווחה בישראלוהחולים 

לסטודנטים  הקנותול) במיוחד באחת התכניות(ב ההתנסות המעשית שלָ הייתה להכין את הצוות ל

  .מיומנויות טובות יותר להתמודד עם מצבים רגישים
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  ראיונות עם מנהלי תכניות התמיכה הרוחנית. 5

  מבוא 5.1
איש  7,000לפחות . יורק מממנת תכניות לתמיכה רוחנית בשמונה ארגונים-הפדרציה היהודית של ניו

. יבלו שירותים לפחות פעם אחת מתכניות אלה במהלך שלוש השנים האחרונותהשתתפו או ק

  .משמעות הדבר היא התחלה מבטיחה לפיתוח תכניות מסוג זה בישראל

  

חמישה מבין הארגונים הפעילו תכניות ייחודיות לתמיכה רוחנית בתוך המסגרות הקיימות שלהם 

ונים האחרים העדיפו לא ליצור תכניות שלושת הארג. איש במהלך שלוש השנים 2,000ועבדו עם 

תכניות אלה . אלא לשלב את עקרונות התמיכה הרוחנית בתוך התכניות הכלליות שלהם, מיוחדות

  .איש בקירוב במהלך שלוש השנים 5,000עבדו עם 

  

תכניות פועלות בקהילה כשירותי תמיכה עצמית ואילו שלוש תכניות פועלות בסביבות יותר  שש

  ). בית חולים סיעודי ובית אבות, חולים כלליבית (מוסדיות 

  

ידי ארגונים ירושלמים שרוב שירותיהם מסופקים -כל התכניות לתמיכה רוחנית פותחו והוקמו על

בעיקר בצפון , שלוש מבין התכניות הרחיבו את פעילויותיהם לאזורים אחרים בארץ. באזור ירושלים

באשר לפריסה הגאוגרפית של . את פעילותה בדרום ותכנית אחת החלה, )עפולה וחיפה, זכרון יעקב(

  .המועסקים מביניהם עובדים בכל רחבי הארץ, הבוגרים

  

  שמונת הארגונים המיישמים תכניות לתמיכה רוחנית: 2לוח 
אזור הספקת   

  השירות
אוכלוסיית מקבלי 

  השירות
    

  סיכום פעילויות  ארגון  סוג
  חניתארגונים המציעים תכניות ייחודיות לתמיכה רו

ICCY  תמיכה קבוצתית  מרכז קהילתי  זקנים  ירושלים  
  תמיכה אישיתהרצוג  בית חולים  זקנים  ירושלים
חולי סרטן ובני   ירושלים

  משפחותיהם
  תמיכה קבוצתית  מעגן  בסיס קהילתיעל 

ירושלים וצפון 
  הארץ

  תמיכה קבוצתית  קובי מנדל  בסיס קהילתיעל   נפגעי פעולות איבה

ולי סרטן ובני ח  ירושלים
  משפחותיהם

  תמיכה אישית  ברוח  בית חולים

  ארגונים ששילבו תמיכה רוחנית בתוך תכניות קיימות
חולים ובני משפחותיהם 
, המתמודדים עם אבדן

  סבל וחולי

ירושלים וצפון    תשקופת  בסיס קהילתיעל 
  הארץ

תמיכה אישית
  וקבוצתית

צפון , שליםירו
 הארץ ודרום הארץ

חולי סרטן ובני 
  משפחותיהם

  תמיכה אישית  התומכת  בסיס קהילתיעל 

ובני  מטופלים  ירושלים 
  משפחותיהם

תמיכה אישית  נוה ירושלים  בסיס קהילתיעל 
  וקבוצתית
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  ?מי נהנה מהשירותים החדשים 5.2
שלוש תכניות עובדות עם . שמונת הארגונים הללו עובדים עם מגוון רחב של אנשים בעלי צרכים שונים

שתי תכניות לחולי סרטן פועלות . )חולים סופנייםמדובר בלא בדרך כלל (שפחותיהם חולי סרטן ובני מ

  .בקהילה ושלישית פועלת במחלקה אונקולוגית בבית חולים כללי

  

שתי תכניות אחרות מתמודדות עם . זקניםלשתי תכניות מפעילות תכניות ייחודיות לתמיכה רוחנית 

מספקות תמיכה והנחיה לבני המשפחות ולמטפלים  ,וכן, בסבל ובחולי, סוגיות הקשורות באבדן

משפחה בפעולות איבה וזקוקים לתמיכה  ןאנשים שאיבדו במיועדת לתכנית אחת . פורמליים

אחד הארגונים גם לקח על עצמו את , נוסף להפעלת תכנית לתמיכה רוחנית. בהתמודדות עם השכול

בות של התמיכה הרוחנית בשירותי האחריות להגביר את המודעות בחברה הישראלית לערך ולחשי

  .בריאות ורווחה

  

מנהלי  .מרבית המשתתפים בתכניות לתמיכה רוחנית שמציעים שמונת הארגונים השונים הן נשים

טווח . ש יעד זהומישיטות שונות למ נוקטיםהתכניות מקווים להגדיל את מספר הגברים המשתתפים ו

דרך בני משפחה של , רים בתכניות לחולי סרטןהחל במתבג, הגילים של המשתתפים הוא רחב מאוד

הגיל הממוצע של המשתתפים . וכלה בזקנים בשירותים גריאטריים, כל הגילים איבה בנינפגעי פעולות 

יש , אולם. רוב המשתתפים הם ישראלים ילידים וכולם יהודים. בכל סוגי התכניות הוא חמישים

  .יםשונות במידת הדתיות או החילוניות בקרב המשתתפ

  

  מה עושות התכניות 5.3
בהתאם למסגרת שבה הארגונים , מציעות תמיכה אישית וחלקן תמיכה קבוצתיתהתכניות חלק מ

הן תמיכה תמיכה אישית והן שתי תכניות מספקות . מספקים שירותים ובהתאם לאילוצים כספיים

ות תמיכה שלוש מתוך שש התכניות האחרות מציע. קבוצתית כחלק משירותי התמיכה הרוחנית

פני - פעילויות התכנית מתפרסות על, בדרך כלל. מספקות תמיכה אישית –ושלוש , קבוצתית בלבד

  .ויותר מספר חודשים עד שנה

  

על אבדן (מסגרת הפעילויות משתנה מפגישות שבועיות עם תומך רוחני לערב של סדנאות קהילתיות 

רוחנית התמיכה השולבו לתוך שירותי ה של תמיכסוגים שונים , אלה מסגרותב. או סמינר שבת) למשל

, חיבור תפילות אישיות, תפילות קבוצתיות, קריאה ולימוד של טקסטים יהודיים ואחרים: שסופקו

, טיפול באמנות, שירה, ריקוד, טיפול בתנועה, יוגה, דמיון מודרך, מדיטציה, הירגעות, כתיבה אישית

  .גוף לנפש וגינוןהתמקדות ביחסים בין ה, פסיכודרמה, טיפול משפחתי

  

 5.4  אנשי מקצוע המעורבים בתכניות
, כגון מומחים לשכול, ביותר ההגבוה ברמההמנהלים עושים מאמצים ניכרים כדי לגייס צוות מקצועי 

, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים, )מטפלים באמנות ועוד, ביבליותרפיסטים(מטפלים 

פועלים מעט תומכים רוחניים שעברו הכשרה , בישראל, אולם. םמפקחים ומתנדבי, יועצים ארגוניים

ולעתים  ,המעטים שצברו ניסיון וידע מקצועי הם מבוקשים ביותר, יתר על כן. ושקיבלו תעודה רשמית
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אחת התכניות עובדת בעיקר עם . הרוב המכריע של אנשי מקצוע העובדים בתכניות מקבלים שכר

  .ובתיאום עמם בפיקוח אנשי מקצוע בשכר ,מתנדבים

  

  שכר לימוד  5.5
מנהלי התכניות משוכנעים . לא נדרש תשלום מאנשים המקבלים תמיכה רוחנית, בשש מהתכניות

אף שהם הביעו חשש לגבי , בחשיבות צמצום ההתנגדות הראשונית של המשתתפים לשירותים מסוג זה

  .השלכות המימון לטווח ארוך

  

, בנפרדשירותי תמיכה רוחנית  אינם מספקיםאלה ארגונים . שתי תכניות גובות תשלום על שירותיהן

גובים תשלום מהמשתתפים על רוב היות שהם . אלא משלבים את העקרונות בתוך תכניות אחרות

. תכניות עם רכיבים של תמיכה רוחנית סביר לגמרי שהם גובים גם בגין ,השירותים שהם נותנים

  .שירותים אחרים בגיןמהתשלום שנגבה והוא נמוך וזל מהתשלום , ברוב המקרים, אולם

  

  ביישום תכניות לתמיכה רוחניתאתגרים  5.6
 כוללותכגון אלה ה, לגבי האתגרים ביישום תכניות חדשניות יםדומ ותרבים מהמנהלים הביעו חשש

  .תמיכה רוחנית

  

  באמצעות פרסום וגיוס כספים ם התכניותהבטחת קיו. א
תים קרובות לגבי יכולת התכניות להמשיך להתקיים ושחלק חלק מהמנהלים דיווחו שהם מודאגים לע

 בה בעת הם הביעו. ניכר מזמנם מוקדש למאמץ לגיוס מימון מספיק כדי להמשיך לספק את שירותיהם

מנהלת אחת דיווחה למשל שהיא הייתה . לעתים קרובות רצון עז לשפר ולהרחיב את פעילויות התכנית

אשר לעתים נדירות יוצרים , החרדית ולאוכלוסייה הערביתרוצה להרחיב את הפעילויות לקהילה 

רבים מהמנהלים רצו גם להרחיב את מאגר המתנדבים שלהם ורוב המנהלים . קשר עם הארגון שלה

ך לא יכולים א, אחרים בארץ אזוריםרוצים להרחיב את הפעילויות והתכניות של הארגון שלהם ל

  .בשל אילוצים תקציביים לעשות זאת

  

כדי להגיע לאוכלוסייה  עושים מאמצים ניכריםכל שמונת הארגונים , ציבים המוגבליםחרף התק

הם משתמשים בכלים מגוונים כדי . הרחבה ביותר וכדי להרחיב את היקף ההשתתפות בתכניות שלהם

לאחדים יש אתרי אינטרנט או . רוחניתהתמיכה את ה, ובכלל זה, להפיץ ולפרסם את הפעילויות שלהם

רבים מהארגונים . גם ברדיו ובטלוויזיה כמו, בעיקר בעיתונים, את עצמם בתקשורת שהם מציגים

חלק . מפרסמים את הפעילויות שלהם לאנשי מקצוע אחרים בכינוסים מקצועיים ואקדמיים

המנהלים של ארגונים אלה גם הכירו בערך של . מהתכניות פונות ישירות למשתתפים פוטנציאליים

משתתפים ומהקהילה קבלים מיכולים להפיק תועלת מהתכניות שלהם מהאנשים ש אישיותהמלצות 

  .המקצועית

22  
 



 

רבים . יציבותש ולהרחבת הפעילויות שלהם כדי להבטיח וביכל הארגונים מעניקים חשיבות רבה לג

לארבעה מתוכם יש חבר מנהלים פעיל בארצות הברית ובישראל כדי . ל"מהם אוספים תרומות בחו

חלקם עורכים אירועי התרמה בישראל ומנסים לגייס אנשים מפורסמים או . לקדם את גיוס הכספים

  .תורמים או מנהיגים חברתייםגון עשירים כ

  

  התמקצעות התמיכה הרוחנית. ב
ואנו צופים שככל שהמקצוע יתפתח  ,אין כיום מספיק תומכים רוחניים שיתנו מענה לביקוש, כאמור

  .סמכיםומכים מויגבר הביקוש לתכן , ויובן טוב יותר בישראל

  

  מגבלות זמן. ג
 –רבים מהמנהלים של התכניות לתמיכה רוחנית רואים אתגר ביישום תכניות המוגבלות בזמן 

המנהלים נאלצים עקב כך להתמודד עם רצונם להרחיב  .יותר מהמתוכנןמעוניינים במשתתפים רבים 

  .בשעה שהם כבולים באילוצים תקציביים, את היקף השירותים ללקוחות

  

 5.7  יכוםס
. אנשים קיבלו עזרה ישירות ובעקיפין משירותי התמיכה הרוחנית בישראל 7,000, בזמן קצר ביותר

תמיכה ה שלשמונת הארגונים המתוארים בפרק זה תרמו רבות להגברת המודעות הציבורית לערכה 

אנשים , חולי סוכרת, חולי סרטן: בקרב הנהנים מהתכניות נמנים. ולאפשרות השימוש בה רוחניתה

נפגעי פעולות איבה ואנשים המתמודדים , זקנים, או כרוניות ובני משפחותיהם/עם מחלות סופניות ו

  .שכול ומוות, מעבר קשייעם בעיות קיומיות חריפות כגון 

  

התמיכה  שירותיהדבר יוצר אתגר ל. שונות זו מזו בתוכנן ובהגדרתן את התמיכה הרוחניתהתכניות 

היא תתקבל במערכות הבריאות ש כדי, תח הגדרה סטנדרטית לתמיכה רוחניתהרוחנית והם ייאלצו לפ

. אשר מגביל את פוטנציאל הפיתוח, בתומכים רוחניים בישראל חריףקיים מחסור . והרווחה בישראל

: מנהלי התכניות שרואיינו גם מזהים קבוצות של אנשים שיש לנקוט לגביהם יותר פעולות יישוג

  .רית המועצות לשעברחרדים ועולים מב, גברים

  

. 6  מטופלים ובני משפחותיהםשל הרוחנית התמיכה חוויית ה

  מבוא 6.1
או בני משפחותיהם במטרה להעריך את השפעת התמיכה הרוחנית על /מטופלים ו 14ראיינו מדגם של 

- וינט'ג-המרואיינים גויסו בידי התומכים הרוחניים שלהם ורואיינו בידי חוקרים ממאיירס. חייהם

. בבית חולים שערי צדק" ברוח"כל המרואיינים קיבלו שירותי תמיכה רוחנית מארגון . ן ברוקדיילמכו

הגילים  בטווח, יהודים וערבים, הם מייצגים חתך נרחב של החברה הישראלית וכוללים גברים ונשים

מוש תוך שי, הראיונות נערכו בבתי המטופלים. ואנשים בעלי השקפות דתיות שונות, 86-ל 26שבין 

  .מובנה כדי ליצור שיח פתוח לגבי ערכה של התמיכה רוחנית-בטכניקות ריאיון בלתי
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את  אשר יאפשרו להבין לעומק, אנו מתארים את ההקשר הנרטיבי של שניים מהמרואיינים, בחלק זה

. נביא תיאור כללי של דעות שונות רבות שהביעו מרואיינים אחרים, בנוסף. ערך התמיכה רוחנית

  .רואיינים אשר השתתפו בהערכה ופרטי זיהויים שונו כדי לשמור על צנעת הפרטשמות המ

  

  )85בת (רות  6.2
בעלה , אביה. אשר עלתה ממערב אירופה וחיה בישראל יותר ממחצית חייה יהידתרות היא אלמנה 

 כיום היא. והיא עברה ניתוחים רבים, אצל רות אובחנו לימפומה וקרצינומה. ואחותה נפטרו מסרטן

יש לה יחסים טובים עם כל ילדיה ועם רבים . אך היא בדרך כלל עצמאית, חיה בדירתה עם סיוע

ואני מקווה להיות בסביבה , 86אני כמעט בת : "יש לה רצון עז לחיות והיא אמרה לנו. מנכדיה וניניה

  ."כדי להיות עם נכדיי וניניי עוד להרבה זמן

  

במיוחד מצוות , באלוקים ומאמינה בשמירת מצוותהיא רואה את עצמה כאדם רוחני בעל אמונה 

היא השוותה בין , בריאיון. היא חשה שזה חשוב להיות מודע לטבע ולהוקיר את יופיו. השבת

, היא תופסת את עצמה כלוחמת. טיפולבהתחדשות העצים באביב לבין התחדשות חייה לאחר כל שלב 

  .חייםעל הבמאבק  היכנעכמי שאינה מוכנה ל

  

 רות. בקהילה "מעגן"מועדון קבוצה בבמסגרת ה שירותי תמיכה רוחנית הן באופן אישי והן רות קיבל

במהלך . השתתפה בטיפול במוזיקה וחשבה לנסות את הקבוצה החדשה לתמיכה רוחנית שהוצעה לה

את התומכת הרוחנית  מכיוון שכבר הכירה. היא אושפזה מספר פעמים, השתתפותה בקבוצה זו

 נה תמיכה ממהזדמנות לקבל ה שמחה שניתנה לה רות, לה להעניקמה שהיא יכולה והתנסתה ישירות ב

  .הקשר נשמר במשך מספר שנים. תאישי

  

היא ראתה בכך , ברמה המעשית ביותר. רות סיפרה על קבוצת התמיכה הרוחנית שהשתתפה בה

 ההפחיתבה  ההשתתפותיתרון נוסף של הקבוצה הוא ש. הזדמנות לצאת מהבית ולפגוש אנשים אחרים

 רות. לדבר ולחלוק חוויות עם אנשים שהתנסו בחולי אפשרה להשהיא  מאחר, את תחושת הבדידות

 )במיוחד על משפחתה(אנשים אחרים כדי למנוע מאינה מרגישה צורך להסביר או אף לעשות מאמץ 

לקרוא ולנתח טקסטים שהובאו לקבוצות , דהיא אוהבת ללמו. מלדעת על חוויית המחלה שלה

: היא אמרה. שיר שהם למדו על רב חובל שלא ידע לאן מפליגים הזכירהרות . מיכה הרוחניתהת

האם ואיך , ואף אחד לא אומר לאן ,גם אנחנו מפליגים. שמענו שיר על קפיטן שמפליג ולא יודע לאן"

  ."זה ייגמר

  

תיה למקום היא דיברה על יכולת התומכת הרוחנית לקחת את מחשבו, לגבי החוויה שלה בבית חולים

 רדפומחשבות מפחידות ש ממנההדבר גם הרחיק . רחוק מהמחלקה שבה שהתה בעת הטיפול, אחר

התומכת " ?בלי חיים וכוח, לבד: האם אני עומדת לגמור את חיי כמו אלה: "כגון, בבית החוליםאותה 

  . אנרגיות וחוסן לראות את חייה באופן אופטימי יותר הל העניקהרוחנית של רות יכלה ל

  

היא  –היא יכולה לגרש את הפחדים שלי . "בדרכים רבות זאת השושהתומכת הרוחנית ערות הסבירה 

רות ." זה הופך אותי לפחות אומללה... זה נעים להיות איתה... צוחקת ומחייכת, תמיד במצב רוח טוב
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שמחה לפגוש שהיא סיפרה . נטי ואמיתיתשהקשר האישי הזה הוא אוהתחושה לרות חשובה , בנוסף

אלא חברה  ,את בעלה של התומכת הרוחנית ושהייתה תחושה שהיא לא רק עוד בן אדם בבית חולים

, של רות להכיל את הפחדים ואת התקוות –" לאסוף את כל הדאגות שלי"מישהי שיכולה , אמיתית

  .פחה שלהאפשר לה לא להעמיס על בני המשמה שמ

  

  )45בת (שרה  6.3
היא מורה חרדית בבית ספר יסודי דתי . חיה בירושלים עם בעלה וילדיה הרביםושרה נולדה בישראל 

ארבע שנים , היא פגשה את לילך התומכת הרוחנית במהלך ההתפרצות השנייה של סרטן השד. מקומי

עצמה כאישה חזקה בעלת מתארת את  היא. אחותה נפטרה מסרטן השד. הראשונהההתפרצות לאחר 

בעצמה למען נשים התנדבה שרה  ,ה הראשונהתמחל בעקבות. אמונה עמוקה ואופטימיות לגבי העתיד

  .בקהילה שחלו בסרטן השד והיו מרקע דומה לשלה

  

היא למדה , זאתיחד עם ". אני סוג של אדם שרואה את העולם בצבעים חמים: "על עצמה היא אמרה

דדים האפלים יותר של החיים וראתה בכך חשיבות להתפתחות ולצמיחה מלילך כיצד להטמיע את הצ

  .האישית שלה

  

 עיסוי הציעמיא חשבה שלילך ה. שרה נזכרה בנסיבות המשמחות שבהן פגשה את התומכת הרוחנית

היא , אילו הייתה יודעת. לשמוע שהיא נותנת תמיכה רוחנית ופתעהלחולים במחלקה בבית החולים וה

דתי שלה ובשל ההתעניינות שלה -זרה או תמיכה מלילך בשל המראה הלאע הייתה מבקשתלא 

היא בהחלט שמחה שהרושם הראשוני הזה לא הניא אותה , אולם .מן המזרח הרחוקבמסורות 

  .מלפתוח במה שהיא מחשיבה כיום כיחסים מאוד משמעותיים

  

. דתיות שלהרמת השאלנו את שרה על ההיבט הרוחני של התמיכה שקיבלה מלילך והאם התאים ל

 ,לדבריהאבל " ,אשר אני פונה אליו בשאלות בנוגע לאמונה, יש לי עדיין הרבי שלי: "היא אמרה לנו

כמו הזדמנות לכל אחת מהן ללמוד מהאחרת על היהדות ועל , לילך הציעה לה הרבה דברים אחרים

מסיכה או להיות חזקה אין צורך לעטות  –" מסוגלת לוותר"היא גם מרגישה שעם לילך היא . רוחניות

  ".בסדר לא להיות בסדר כל הזמן בחיים"זה . או להעמיד פנים בפני המשפחה והחברים

  

 לוותר על"כמסוגלת היא תיארה את לילך . שרה גם סיפרה על האופן שבו לילך הכילה את רגשותיה

בצד כדי  שמה את הרגשות שלה] היא"[, לדבריה .כדי לפנות מקום לרגשות כואבים" שלה-רגשותיה

. לילך לא חששה להתמודד עם קשיים ולדון בהם עם שרה, בו בזמן." לפנות מקום לכאב שאני מבטאת

היא לא . היא התאכזבה שלא בעלה ולא ילדיה התכוננו לחגוג אותו, ביום ההולדת של שרה, למשל
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כל אנשי המקצוע האחרים ": היא הסבירה כיצד לילך שונה מאנשי המקצוע האחרים בתחום הבריאות

היא יוזמת ... יש משהו מזמין בלילך... אבל גם בשביל כל אחד אחר, בשבילי] עסוקים[הם . עסוקים

ל החשיבות עשרה גם דיברה ." שבילךורק ב, היא גורמת לך להרגיש שהיא שם בשבילך... את הקשר

ואמרה שזה גרם לה להכיר בערך של מתן תמיכה  –הרפואי והרוחני  –של שני הצדדים לריפוי שלה 

  .רוחנית בבית החולים

  

רוחנית היא התמיכה האחת התובנות החשובות ביותר ששרה השיגה מהמפגש עם , בסופו של דבר

ואף על פי כן ... נחנו מתמודדים עם אותן הבעיות והסוגיותא... כולנו אותו דבר, בפנים"שההכרה בכך 

  ."למדתי לכבד דבר שונה... לכולנו יש אותו הגרעין, אנחנו שונים מאוד

  

  מהסיפוריםהעולים נושאים  6.4
בכל הראיונות , עם שינויים, ותונשנ ותחוזר ןהו ,נוגעים בנקודות משותפות רבות שני סיפורים אלה

  :ן למנותבין אלה נית. נוכשער

 האינטימיות בין המטופל לתומך הרוחני 
 תפילות ושירים, כגון טקסטים, השימוש בכלי התמיכה הרוחנית 
 היכולת לדבר על נושאים קשים 
 יכולת התומכים הרוחניים להתמקד בכל אדם בנפרד 

 העצמה והגנה •
 התומכים הרוחניים יודעים להגיד את הדבר הנכון •

  

  אינטימיות. א
מאיימת ואמון בין מקבל התמיכה הרוחנית -ביטוי אינטימיות לא הואים ביותר אחד הנושאים החזק

כמו חברים שמוכנים לחלוק עמם את פחדיהם  הםהרוחניים שהתומכים  המרואיינים חשו. לתומך

" היא יושבת קרוב למיטה שלי, אנחנו מחזיקים ידיים" –הם גם דיווחו על מגע גופני . ואת תקוותיהם

  .מחוויית התמיכה הרוחנית לאנשים רבים שראיינושהוא חלק חשוב  –

  

, חביב, אינטליגנטי, נעים: כגון, לתיאור התומכים הרוחניים השתמשו המרואיינים בשמות תואר

, עדין"אחת מהם תיארה את התומך הרוחני שלה כ. רגוע ושליו, עדין, עליז, בעל חוש הומור, נפלא

  ."ור ויכולת לדעת מה לומר או לעשותרצון לעז, עם אישיות עמוקה וידע, אוהב אדם

  

בשעה . "שניהם קיבלו תמיכה מתומכת רוחנית. שנפטרה מסרטן, אחד המרואיינים טיפל באישתו

כך שהיא , נתנה לי קרם ידיים לשים על ידיה של אישתי] התומכת הרוחנית(היא , האחרונה של חיה

אלה רגעים של אינטימיות ." ה עד הסוףשאנחנו היינו אית] וידעה[ –בינינו ] הקשר[תרגיש את המגע 

בשביל היתרון , בסיפור מיוחד זה. עוצמה-רבייחודי ושלתומך הרוחני יכול להיות תפקיד מרפא 

  .מרואיין היה שתהליך הפרידה נבנה בידי התומכת הרוחנית והיה חלק חשוב בתהליך האבל שלוה
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  שימוש בכלי תמיכה. ב
אחדים , לדוגמה. הכלים שהתומכים הרוחניים השתמשו בהםרבים מהמרואיינים ציינו את חשיבות 

עושים שימוש בתרגילי נשימות והירגעות ומדגישים את החשיבות שבחוויית הטבע באמצעות צעידות 

את העצים ואת , לראות את הפרחים, היא אמרה לי לצעוד: "כפי שאמרה אחת המרואיינות .בפארקים

  ."שאינם קשורים להיותי חולה ולעשות דברים היא שכנעה אותי לחזור לחיים. הציפורים

  

. סיפורים יהודיים או חסידיים ושירה, כגון שיעורי פרשת השבוע, נעשה שימוש רחב בטקסטים, בנוסף

אחד  .בחייםהמאתגרת קיומית המציאות ה עםהקריאה מספקת רעיונות להתמודדות עם מחלה ו

והאם העזרה תהיה , תי לבקש עזרה וממילגבי מהטקסטים מעלים שאלות : "המרואיינים אמר לנו

 ".החוצהמשחרר דברים שיושבים עמוק בנשמה ומאפשר להם לזרום ם גמוד יהל. מחזקת או מעייפת

יכול לספק תובנות המשחררות את האנשים מבליל הרגשות והמחשבות שמנעו מהם  לימוד הטקסטים

  .לבקש עזרה

  

אשר , לגבי דברים שאינם נדונים בדרך כלל יתרון נוסף של הטקסטים הוא שהם מעוררים סקרנות

במקום לרחם על , בערב"לנו ש האמר תאח נתמרואיי. הקבוצה נלקחים הביתה לאחר הפגישה או

מרואיינים רבים תופסים את הטקסטים כמרגיעים ואומרים שניתן ." אני קוראת את הטקסט, עצמי

הטקסטים עזרו ": יין אחד אמר לנומרוא. תמיכה במסורת היהודיתלו לתובנותלמצוא מקורות רבים 

; לי לעלות לרמות מודעות חדשות ולחבר אותי לרעיונות ולנושאים גדולים יותר ורחבים יותר בחיים

  ."יותר מאשר רק מה שקורה לי

  

. תפילה ושתיקה בצוותא, שירה: כגון, התומכים הרוחניים משתמשים בכלים, בנוסף לשיחה ולקריאה

. ינו על הזמן שבעלה עבר השתלת מוח עצם והוא היה מתוח מאוד ועצבאחת המרואיינות סיפרה לנ

יכולתי לראות איך , לאחר מכן. והוא בא לבעלי ושר לו כמה שירים... היה מישהו ששר וניגן בגיטרה"

  ."התומך הרוחני הציע לי שיר בשבילי, ברגע שהוא נרדם... בעלי יכול היה לשחרר מתח

  
  שיחה על נושאים קשים. ג

נושאים שחולים אינם רוצים לשוחח עליהם עם בני  -בחששות ובהתמודדות , ות הקשורות במחלהסוגי

יכולתי לשתף : "ת גם הן בשיחות עם התומך הרוחנימועלו -משפחותיהם כדי לא להדאיג אותם 

 –י יאני לא יכולה לדבר עם אוהב. לא נבהלת] התומכת הרוחנית[נועה . במועקות גדולות ופנימיות

זה משחרר . אומרת שתהיה אתי. נועה לא מתפרקת ולא מתמוטטת. על הוספיס -וילדים משפחה 

כך שהיא מביאה את ברכת הדרך ב. היא שם בשבילי ברגעים הקשים והמפחידים. רגילה-בצורה בלתי

  ."הדרך מראה לי את

  

  זמן להתמקד בכל אחד ואחד. ד
שתקף בהתמקדות האישית שהתומכים המ, עיקרון בסיסי של תמיכה רוחנית –" לא לעשות, להיות"

לכל אחד המרואיינים אמר שתומך רוחני טוב הוא אדם המחובר . להעניק למטופלהרוחניים יכולים 

. בלי פרוטוקול, להתחבר לכל אחד במצוקותיו ןהרוחני מוכ ומךהת: "באופן ההולם ביותרחולה 
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. לכך רוב אנשי המקצוע מתחום הבריאות אינם יכולים לספק תמיכה מסוג זה או להיות רגישים

סוגיות ונושאים אחר היכולת להתמקד בחוויית מחלה מסוכנת מעניקה הזדמנות לחפש  ,בנוסף

, יא ישבה איתיהכש: "אחד המרואיינים אמר לנו. ובים שיש להם משמעות מעבר למחלהאישיים חש

היא לא פה בשביל למלא את המשבצות  ...םהיא נתנה לי את ההרגשה שאני הבן אדם היחיד בעול

  ."בגיליון הרפואי שלי

  

  העצמה והגנה. ה
, התמקדות במאבקיםיותר מ. שהם הפיקו מהתומך הרוחני התרשמו מתחושת ההעצמההמרואיינים 

חולים רבים . התומך הרוחני סייע למרואיינים רבים להכיר בכוחם ובתקוותיהם, בכאב ובאבדן

הרוחני במהלך טיפול רפואי מהווה לעתים קרובות  רשמו מתחושת הכוח שהם קיבלו מהתומךהת

שלי הגישה . הוא אמר שזה מראה שאני איש ראוי: "אחד המרואיינים אמר לנו .חוויה מחלישה

   .על ערךזהו תהליך הגורם לאדם להרגיש ב ."לילדים ולנכדים מצאה חן בעיניו

  

הִקרבה המשפחתית שיוצרים התומכים הרוחניים עם החולים מאפשרת להם לקשר בין החולה לאנשי 

התומכת [זה לוקסוס שהיא : "מספר מרואיינים הביעו הערכה לתפקיד הגנתי זה. צוות אחרים

תוך הבנה של , שיתפתי אותה והיא עזרה ,אם יש לי רצונות או מועקות. תחלק מהצוו] הרוחנית

  " .ובלי להתעמת עם הצוות ,ניואנסים הדקים שליה

  

לא אפנה : "אחד המרואיינים אמר לנו. לתומך הרוחני יש תפקיד הגנתי בפני בני המשפחה, לעתים

 - הכול עולה , ]התומכת הרוחנית[ עם נעה. לאחות כדי שהיא תעזור לי לבקש מהבן לבוא אתי להקרנות

  ."צרכים, רצונות, מצוקות

  

  להגיד את הדבר הנכון. ו
הם ציינו . רבים מהמרואיינים התרשמו מיכולת התומך הרוחני שלהם להתגמש במה שהם אמרו ועשו

אדם אחד , לדוגמה. שהתומכים יכלו לעתים קרובות להתאים את עצמם לצורכי האנשים השונים

היא ידעה איך לדבר עם בעלי . בעלת הבחנה מהירה של האדם שמולה] כת הרוחניתהתומ[היא : "אמר

עם בעלי ... וזה שהיא הייתה צריכה לדבר איתי בצורה שונה] שהיו לו צרכים שונים לגמרי[שהיה חולה 

  ."על הספרים שאני קוראת -ואתי , היא דיברה על העבודה האקדמית שלו

  

  חששות לגבי התמיכה הרוחנית 6.5
תקוות לגבי  בצדלגבי תמיכה רוחנית הועלו מספר אזהרות , ף שקיבלנו משוב חיובי מכל המרואייניםא

  .בישראל האפשרויות הפיתוח של
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  דת ורוחניות. א
משהו חששו שמדובר בהם , מספר מרואיינים דיווחו שבפעם הראשונה שהתומך הרוחני יצר עמם קשר

. שיש לה קונוטציות רבות" רוחני"חשש לגבי המילה היה , בפרט". העידן החדש"שנראה דתי או של 

היא נשמעת כמו איזה כת מזרחית העושה ... מקפיצה אותי' רוחני'המילה : "אדם אחד אמר, לדוגמה

  ."דברים מוזרים כמו עבודת אלילים

  

עלולים להיות מודאגים שזה יכול להיות מחוץ אשר , בייחוד לחרדים, תמיכה רוחניתם יש קושי לתחֹו

  .בולות ההלכה ולקהילהלג

  

  גבולות לא ברורים. ב
צורך להגדיר את היחסים עם התומך הרוחני בצורה יותר ברורה האם יש חלק מהמרואיינים תוהים 

הוזכרה  התדירות של ביקורי התומך הרוחני. לבקשות החולה ולהתאים יותר את התמיכה הרוחנית

להתקשר לתומך הרוחני ) או צריכה(יכולה  חולה אחת אמרה שהיא לא תמיד ידעה מתי היא. גם היא

  ]"התומכת הרוחנית[במצבים מסוימים הייתי מעדיפה שלא תפריע ": האמר תוחולה אחר, ומתי לא

  

במיוחד לאחר שהחולה עוזב את בית , מתן התמיכההמקום המתאים להתנהל דיון לגבי , בדומה

אין לי כוח שהוא יבוא : "ית החוליםחלקם אמרו כי הטיפול התאים להם רק בתוך גבולות ב. החולים

תכן יי." זה הוסיף ,בזמן הטיפול בבית חולים... פעם אחת נתתי לו לבוא כי לא היה נעים. אליי הביתה

ן יוכי גבולותיו עדי, אשר נמצא בתהליך של התפתחות, החולים ראו בכך מקצוע חדש בבית החוליםש

  . ברורים ומגובשים אינם

  

  תיעדוף צרכים. ג
. להפיק את המרב משירותי התמיכה הרוחנית להצביע על אנשים שיכוליםיינים התבקשו המרוא

. ילדים קטניםלהסובלים מדיכאון או להורים  לאנשים, חלקם הציעו לתת עדיפות לאנשים בודדים

שאמא שלה גססה סיפרה אחת מהם . קיבלו תמיכה רוחניתש ,מטפליםבעצמם חלק מהמרואיינים היו 

 - כמטפלת  - האדם היחיד בתוך מערכת שירותי הרווחה והבריאות שסיפק לה; ליםמסרטן בבית החו

אתה ... יש תחושה שאתה בוואקום, ר אתה עם מישהו שהולך למותכאש. "תמיכה היה התומך הרוחני

מהמקום [אבל זהו התומך הרוחני שיכול להוציא אותך מזה ... אתה היחיד שמרגיש ככה... מרגיש לבד

  ."ר היחיד בזמנים חשוכיםהאו]... המבודד

  

 6.6  יכוםס
וכולם היו מסוגלים לבטא בבירור  ,המרואיינים בחלק זה מייצגים חתך רחב של החברה הישראלית

אשר נתפסת , במיוחד בהקשר של סביבה רפואית, את הייחודיות ואת החשיבות של התמיכה הרוחנית

וב המרואיינים היא שהתומך הרוחני משמעות הדבר בשביל ר, בפרט. לעתים קרובות כסטרילית וקרה

התומך הרוחני נתפס , מוות ואבדן, בהקשר של מחלה. אישי ומחובר ונוכח בחייהם, יכול להיות חם

  .אור קודתכנ
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  גישות של אנשי מפתח וקובעי מדיניות כלפי תמיכה רוחנית. 7

  מבוא 7.1
 15ערכנו , רוחנית בישראלכדי להבין טוב יותר את האתגרים העומדים בפני הפיתוח של התמיכה ה

אף שלרובם היה , בנושא התמיכה הרוחנית סכימו להתראייןכולם ה. ראיונות עם מגוון אנשי מפתח

מרצונם למצוא  הנבע האבל ברוב, מסקרנות הבחלק הלהשתתף נבע נכונותם. בנושאבלבד ידע מוגבל 

  .קהדרכים חדשות לקדם את איכות החיים של החולים ושל אנשים אחרים במצו

  

אלו היו ראיונות . כל הראיונות נערכו במסגרת פגישות אישיות במשרד המרואיין ונמשכו כשעה

כל הראיונות תומללו במלואם ונותחו תוך שימוש . פתוחים שהתבססו על שאלון מנחה שהוכן מראש

  .בשיטות איכותניות

  

  הישגים -- ממצאים 7.2
שירותי יושמו , בבית חולים אחד. כה הרוחניתמנהלי שני בתי חולים ציינו שהם מכירים את התמי

השירות , שהוא בית חולים גריאטרי, התמיכה הרוחנית במחלקה האונקולוגית ובבית החולים האחר

שני המנהלים צברו ניסיון וידע לגבי תמיכה רוחנית במהלך . מסופק במספר מחלקות גריאטריות

ל מימון לפיתוח תכניות משלהם בבתי ההכשרה הקלינית שלהם בארצות הברית ושניהם שמחו לקב

ליישום התמיכה הרוחנית היו השלכות חיוביות עצומות , לפי שני מנהלים אלה. החולים שלהם

הם תיארו כיצד הלכה וגברה הערכתם והכרתם בתפקיד הייחודי ובחשיבות התמיכה . ומשמעותיות

  .ית במהלך שלוש השנים שחלפו מתחילת הפעלתה בבית החוליםהרוחנ

  

תרומתה  מציירים תמונה שלצוות המבני המשפחה ומאנשי , ם גם מרגישים שהדיווחים מהחוליםה

ל היותה של התמיכה שהתומכים הרוחניים ושל מקצועיות הרצינות ושל ה, של התמיכה הרוחנית

במחלקה רק המנהל של בית החולים שבו השירותים ניתנים כיום ". משהו מיוחד"הרוחנית 

ראשי המחלקות האחרות הביעו עניין בשירות וביקשו שתומך רוחני יבקר גם האונקולוגית אמר ש

ייחסתי , מהצוות ומאחרים, לאחר שקיבלתי משוב מהחולים: "לדברי אחד המנהלים. במחלקותיהם

קונבנציונאליים -יתי אותו לעמדה הרבה יותר בולטת במסגרת טיפולים לאיותר חשיבות לנושא והעל

  ."בבית החולים

  

-אלה לא יכלו להתרחש ללא מימון מהפדרציה היהודית של ניו הלים חשו ששינויים קיצונייםשני המנ

התברר כי  .אשר אפשרה להכניס שירותי תמיכה רוחנית למערכת בית החולים במתכונת ניסוי, יורק

 מסגרתהם אמרו שהם יתקשו להעסיק תומכים רוחניים ב. היה צורך וביקוש לשירותים מסוג זה

לאור ההתנסות החיובית שלהם בתמיכה  הם הוסיפו כי, אולם. יל של בית החוליםהתקציב הרג

הם יעשו כל מאמץ לגייס מימון חלופי כדי להבטיח את המשך  ,אם המימון הנוכחי יופסק, הרוחנית

  .הפעילות

  

אף שאין זה עקרוני . כויסי] לתמיכה הרוחנית[לא היה לה , אילולי התרומה: "אחד המנהלים אמר

כאשר זה , רק עכשיו. טווח- אלא גם למימון ארוך, לא רק לתרומה כדי להתחיל ,וננזקק, ינובשביל
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  אתגרים --ממצאים  7.3
, רוב אנשי המפתח אמרו שהיה להם מעט ידע לגבי התמיכה הרוחנית, בתחילת הראיונות עמם ,כאמור

  :ובכלל זה, וחששות רבים עלו מהראיונות עמם סוגיות. ולמעשה לא היה להם כל ניסיון בתחום

 חוסר ידע והבנה לגבי התמיכה הרוחנית 
 בלבול בין רוחני לדתי 
 אופן שבו אנשי מקצוע משירותי הבריאות והרווחה יתייחסו לתומכים הרוחנייםחשש מפני ה 
 האתגר שבהכנסת רעיונות ותכניות חדשים בישראל 
 מימון 
מציאת דרך לפתח תמיכה רוחנית ולהטמיע אותה בהצלחה במערכות הבריאות והרווחה  

 הכלליות 
 
  חוסר ידע והבנה. א

מרואיינים ה לעקשה המ, לגבי התמיכה הרוחנית, יותראף הבסיסי ב, החשש הראשון הוא היעדר ידע

יהיו  לקוחות אחריםהלימת התמיכה הרוחנית לארגון שלהם ולקבוע האם חולים או להעריך את 

הם , גם לאחר שקיבלו הסבר קצר על התמיכה הרוחנית. מעוניינים בה או יהיו מוכנים לקבל אותה

מהו : רט והעלו שאלות בסיסיות רבות כגוןיזדקקו ליותר מידע מפו חזרו נחרצות על כך שהם

מיהם ? בנושא מי מעורב? תמיכה הרוחניתמה מייחד את ה? מה עושים התומכים הרוחניים? המקצוע

איזו ? מהי אוכלוסיית היעד? באילו כלים הם משתמשים? איזו הכשרה קיבלו? התומכים הרוחניים

  ?תרומה יש לה

  

, הציעו להם איש מקצוע מתנדב או תומך רוחני מתלמדשני מנהלי מוסדות לטיפול ממושך אמרו ש

מרואיינים . אבל הם סירבו להצעה מפני שלא ניתן להם הסבר מספק לגבי מה נדרש לצורך העבודה

עם  ופן עבודתושל א המתנדב לשטחם ללא הבנה מלא" מטפל"חשש מפני הכנסת  ואחרים הביע

תמיכה הרוחנית והשלכותיה על בריאות הנפש בסכנה כלשהי  קיומה שלהיה חשש כללי לגבי . החולים

  .והרווחה הנפשית

  

בסיור לימודי ) אנשי דת תומכים(תומכים רוחניים  פגשושני בכירים במשרדי ממשלה אמרו שהם 

מרואיינים אחרים היו מודעים לכך שהתמיכה הרוחנית . בבתי חולים ומוסדות אחרים בארצות הברית

חלק מהמרואיינים מאמינים . לריפוי פנימיים-ורות עצמייםהיא דרך להעצמת חולים להשתמש במק

  .אחרים אמרו שלפי הבנתם תמיכה רוחנית לא באה ממקור דתי; שלצורת טיפול זו יש היבטים דתיים
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  בלבול בין הרוחני לדתי. ב
הדבר רלוונטי במיוחד לישראל בשל המתח בין . תמיכה רוחנית לדת יןמרואיינים רבים מבלבלים ב

שבה מעורבות איש דת היא חלק חיובי חשוב בטיפול  ,שלא כמו בארצות הברית. ים לדתייםהחילוני

פס יותר יתשנויה במחלוקת ותתהיה יותר  מעורבות כזו, בישראל ,בחולים סופניים ובבני משפחותיהם

  .אינם רוצים שאדם דתי יהיה נוכח או מעורב ברגעים הקשים שלהםשיש ישראלים . בצורה שלילית

  

אפשרות החיבור בין תמיכה רוחנית לפעילות דתית מ דאגההביעו  וסדותכמה מנהלי מ, זה בהקשר

הובע גם . יש להם תחושה עמוקה שארגונם אינו המקום לפעילות דתית. ומעורבות ארגונים דתיים

מרואיינים היו , מצד שני. ספק לגבי מעורבות של היהדות הרפורמית בפיתוח התמיכה הרוחנית

מנהל בית אבות , לדוגמה. תמיכתשל התמיכה הרוחנית עולה מתוך פרדיגמה נוצרית  חששו שתנועתש

תומכת רוחנית חובשת כיפה אשר גרם עוגמת של נזכר בביקור , שרוב דייריו דתיים, גדול בירושלים

יש לזה קונוטציה . זה לא מושג יהודי, לתמיכה רוחנית יש קשר לנצרות", לדבריו. נפש לדיירים רבים

משום , נצטרך להחליף את השם, פעם נצטרף לזה-אם אי... שיכולה להפריע לצוות ולקשישים לנצרות

  ."לא יוכל להתקבל על דעתנו שם הזהשה

  

הוא להדגיש את ההבדל בין תמיכה רוחנית לבין , הן למיישמים והן לתומכים הרוחניים, האתגר כאן

לעתים קרובות תופסים אותם  תוך רגישות לרגשותיהם של יהודים דתיים אשר; מצוותשמירת 

  .כזהות

  

  היחסים בין אנשי מקצוע משירותי הבריאות והרווחה לבין תומכים רוחניים. ג
לבין אנשי מקצוע משירותי הבריאות  יםהרוחני כיםעימות בין התוממ חוששיםרבים מהמרואיינים 

הרואים , וציאלייםהובעו חששות לגבי אפשרות לתגובה שלילית מצד העובדים הס, בייחוד. והרווחה

עובדים סוציאליים עסוקים בדרך כלל בהיבטים  ,אולם. חלק אינטגראלי מעבודתםבתמיכה רוחנית 

הם עצמם . אדמיניסטרטיביים בעבודתם וקשה להם למצוא זמן לשוחח עם המטופלים שלהם

לכך ות להתנגד –ובמקרים אחדים כבר גרם  –אבל אין מן הנמנע שזה יכול לגרום , מתלוננים על כך

ישנם דיווחים שאחיות גם הן רואות את עצמן . שאיש מקצוע מתחום אחר יבצע את המשימה

להתנגד  עלולותהן אינן רואות כל צורך בתומכים רוחניים ו, כתוצאה מכך; כספקיות תמיכה רגשית

  .להכנסתם

  

לערב שיטה אחת שהשתמשו בה כמה מנהלים האחראיים על יישום תמיכה רוחנית בארגוניהם היא 

מנהלים אלה גם מדגישים כמה . אנשי מקצוע אחרים בפיתוח תכניות אלה ובגיוס תומכים רוחניים

  .נפרד מכל צוות המטפל בחולים-חלק בלתייהוו התומכים הרוחניים שחשוב להבטיח 

  

  רעיונות חדשים בישראלוהכנסת תכניות . ד
רגונים פילנתרופיים ישראליים קובעי המדיניות במשרדי הממשלה ציינו את האתגר שבעבודה עם א

עבודה עם ארגונים ועם היא האחת הסוגיות המרכזיות . ישראליים בפיתוח תכניות חדשניות-ולא

החברה והתרבות הארגונית , התנסו ישירות במורכבות התרבותשלא אנשים שאינם מבינים היטב או 

המדיניות טוענים שאף על פי  קובעי. על פיתוח תכניות חדשניות שיכולה להיות להן השפעה, בישראל
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לים של "שקובעי מדיניות ומנכ היות, נושא זה מורכב במיוחד כאשר מדובר בתמיכה רוחנית ודומיה

אפשרי לפתח שירותים חדשים במסגרת המשאבים - משרדי ממשלה אינם מכחישים שזה כמעט בלתי

הם מעוניינים באימוץ שירותים ופרויקטים שכבר הוכחו כיעילים , על כן. העומדים לרשותם

ח שירותים הם מכירים בחשיבות פיתו, במילים אחרות. ואפקטיביים לפני שהם משקיעים בהם

חלקם , יתר על כן. וחלקם אף מודים בכך שזוהי הדרך היחידה לפתח שירותים ,"מלמטה למעלה"

. סמינרים שבהם נדון הנושא ואחדים אף השתתפו בפגישה או שתייםלכינוסים ול הוזמנואמרו שהם 

  .הם אינם חשים שהם מספיק מעורבים בתהליכי הפיתוח, אף על פי כן

  

תוך בוצעה העבודה מהשלבים המוקדמים של פיתוח תחום זה בישראל  כברש יש לציין, בהקשר זה

אשר , וינט ישראל'גלו, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, שיתוף פעולה בין אשל

רכשו שמתוכו , הרב ןניסיוה. יחדיו נציגים ממשרדי הממשלה ומהפדרציה לשולחן הדיונים נוזימ

יורק -הנציגים של הפדרציה היהודית של ניוהוביל את , ות גבוהה בתפקיד זהוינט ישראל מיומנ'בג

משום , זאת .וינט ישראל'את גבפרויקט מתחילתו מחשבה ומאמצים כדי לערב , השקיע משאביםל

עת ב" הדבק-העתק" בשיטתשהאמינו שהתייחסות לנושא כמו תמיכה רוחנית אינה יכולה להיות 

יתר על . הניסיון וההתנהגות הארגונית בישראל, השפה, ך התרבותהבאתה מהתרבות האמריקנית לתו

 The National(של  וינט ישראל לפגישות ולכינוסים'משאבים ומאמצים הושקעו במשלוח נציגים מג, כן
Association of Jewish Chaplains) (NAJC (תמיכה רוחנית בישראלבחשיבות ההטמעה של  מתוך הכרה .

קובעי המדיניות בתחומי הרווחה  ,)ואולי במקומות אחרים(שבישראל  זכורליש , בהקשר זה, אולם

נה לפתח ולהרחיב שירותים לבין חייבים להשיג איזון הולם בין השאיפה המקצועית הּכֵ והבריאות 

נציגים ממשרדי , כתוצאה מכך. תקציבים להדרישה והמחויבות להגן על כיסו של הציבור ולהגבי

הם אינם , ובפיתוחן תכניות התמיכה הרוחניתבכינון לא היו מעורבים שמאחר שהם הממשלה טענו 

אם וכאשר המימון הראשוני של  ,בטוחים כרגע שהם יוכלו להתחייב להמשכיות היישום של התכניות

  .היישום ייגמר

  

רבים הביעו עניין ורצון לקחת חלק פעיל בתכנון ובפיתוח תמיכה רוחנית ולהשתתף בעתיד , אולם

 בממשלהקובעי מדיניות  זמיןכדאי יהיה לה, בעתיד, בסופו של דבר. יגוי ובקבוצות דיוןבוועדות ה

  .בכל השלבים של פיתוח התכניות בכך יותר ולהתמידבתהליכי הפיתוח בשלב מוקדם  יםלהיות מעורב

  

  מימון התמיכה הרוחנית. ה
ים של שני בתי גם המנהל. היה הקצאת משאבים למימון תמיכה רוחנית יםחשובה יםנושאאחד ה

להעסיק עליהם קשה ישהחולים שבהם מיושמת כיום תכנית תמיכה רוחנית וזוכה להערכה אמרו 
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  הרווחהכיצד לשלב בצורה מוצלחת תמיכה רוחנית במערכת שירותי הבריאות . ו
מאמינים שמקצוע זה  ,בין אם לאוובין אם הכירו את התמיכה הרוחנית , רוב אנשי המפתח והמנהלים

כאשר הצמיחה של ". למעלה-מלמטה"נוקטים בגישה , כלומר, צריך להתפתח מהתומכים הרוחניים

להיות קובעי מדיניות בשירותי הבריאות והרווחה יכולים , התמיכה הרוחנית תגיע למומנטום הנכון

  .מעורבים ביישום מקיף יותר

  

שלושה בתי חולים בלבד מעסיקים תומך רוחני . בישראל נמצאת התמיכה הרוחנית עדיין בחיתוליה

לחזות מתקשים אנשי המפתח . רכיבי תמיכה רוחנית הכוללותתכניות  בודדים מפעילים מוסדותאחד ו

הם מאמינים שחשוב . זכה עדיין להכרה כיצד ימומנו תכניות נוספות כאשר הצורך בתמיכה רוחנית לא

ציבור הרחב לגבי קרב הלהגברת העניין ב ןלתכניות הללו ולהשתמש בהלהמשיך במימון הנוכחי 

לחזות את התרחבות התמיכה יהיה אז אפשר . חשיבות התמיכה הרוחנית בשירותי בריאות ורווחה

  . יתישראלה חברההרוחנית ב

  

עם משרד הבריאות במקביל לפיתוח שירותי תמיכה  לה ההדוקמכירים בחשיבות שיתוף הפעוהם גם 

: כגון, הם רואים בשיח כגון זה אפשרות להתייחסות לסוגיות חשובות. רוחנית בבתי חולים ובמוסדות

; תואשר משרה כזו בצוותמהי הסבירות ש; בית החולים להוסיף מקצוע טיפולי לצוות האם יש מקום

  .את המקצוע במערכתשלב השונות ל ומהן הדרכים; מהי ההכשרה הנדרשת

  

אנשי מפתח . סוגיה חשובה נוספת שהועלתה היא ההסמכה וההתמקצעות של התומכים הרוחניים

, וקובעי מדיניות מרגישים שכדי לשלב בצורה מלאה תמיכה רוחנית בתוך שירותי הבריאות והרווחה

ת לנקוט צעדים כדי להבטיח כולם הדגישו את הדחיפו. יש צורך בהכשרה מקצועית ובהסמכה רשמית

הדבר ידרוש . שהתומכים הרוחניים ייכללו בין המקצועות הרשומים ויקבלו הכרה רשמית בישראל

רפואיים -תכניות הכשרה פורמליות ובעלות הכרה מקצועית אשר יקבלו רישיון בדומה למקצועות פרה

  .אחרים

  

  שיקולים נוספים. ז
עצמה -רב ערוץה חשובה שתכניות התמיכה הרוחנית הן אנשי המפתח וקובעי המדיניות העירו הער

המשפחה , לעתים קרובות. להפניית תמיכה למטפלים ולבני משפחות של חולים או של לקוחות אחרים

הם , לכן. עצמםהחולים לא פחות משל וקשות  מסובכותוהמטפלים נאלצים להתמודד עם סוגיות 
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 7.4  יכוםס
הם , מכירים את התמיכה הרוחניתאינם אנשי המפתח וקובעי המדיניות שרואיינו , אף שרוב המנהלים

הם גם הביעו דאגה לגבי ההיבט , על פי כן אף. לגבי מה שהיא יכולה להציע ותחיובי תחושות הביעו

שוררת . העימות שעלול להיות בינם לבין אנשי מקצוע אחרים בצוותמפני הדתי של התמיכה הרוחנית ו

הסכמה רחבה לגבי חיוניות ההבנה המלאה של משמעות התמיכה הרוחנית לפני קבלת כל החלטה 

ים יטיפולמקצועות משאבים המוגבלים עם הובעו חששות לגבי המימון והתחרות על ה. לגבי יישומה

  . אחרים

  
מנהלי שני בתי החולים שראיינו העירו הערות מעניינות לגבי חשיבות התמיכה הרוחנית בתחום 

שאין היא שמשמעותם , הם מאמינים שבעולם הרפואה מתחוללים שינויים מהותיים .הרפואה

, כתוצאה מכך. חנית ונפשית של החולהללא התחשבות ברווחה הרו, אפשרות להציע מרפא פיזי בלבד

במערכות שירותי  –וחיובי  –כך שתהיה פיתוח הכרחי הם שוקלים לקדם ולשלב תמיכה רוחנית 

אף שהדבר לא הוכח , אני מאמין בקשר בין הגוף לנפש: "לדברי אחד מהם. הבריאות והרווחה

מניעתית (ם במחלות קשות חשוב שרופאים ידעו שמנגנוני התמודדות של חולי. במחקרים אמפיריים

עם ... קונבנציונאלי-תמיכה רוחנית היא שיטת טיפול לא. סביר שיקושרו למשאבים נפשיים) וריפויית

  ."בחרדה ובתחושות כאב בקרב חולים סופניים, פוטנציאל משמעותי להקלה בסבל

  

. 8  כיוונים עתידיים לפיתוח התמיכה הרוחנית בישראל: מסקנות

  מבוא 8.1
עולים הרעיונות הנדונים . וצגת מסגרת אפשרית לפיתוח עתידי של תמיכה רוחנית בישראלבחלק זה מ

הפוטנציאליים ושל קובעי  ספקיםשל ה, מכון ברוקדייל-וינט'ג-שנערכה במאיירסמממצאי ההערכה 

מקבלי התמיכה של התומכים הפועלים כיום ושל כמו גם , המדיניות לגבי התמיכה הרוחנית בישראל

מציעות שתי גישות אפשריות ליישום מלא יותר של תמיכה  ואנ, על בסיס ראיונות אלה .הרוחנית

  :בישראל בריאותרוחנית ולשילובה במערכות הרווחה וה

 .באמצעות גיבוש והתמקצעות התמיכה הרוחנית בישראל .1
הזדמנויות רבות יותר לבעלי העניין להכיר ולהרגיש בנוח עם הפרקטיקה של  מתןבאמצעות  .2

 .הרוחנית בישראלהתמיכה 
  

התחיל , יורק-של הפדרציה היהודית של ניו תבתמיכתה ההכרחי, פיתוח התמיכה הרוחנית בישראל

הכניסה . היבטים הרוחניים של היהדותבהקשר לוהתאים היטב לרוח הזמן בישראל הנכון בדיוק בזמן 

 –מינרים וסדנאות ס, כינוסים, באמצעות טיפול אישי –המשמעותית הראשונית של התמיכה הרוחנית 

  .למעשה הציגה תחום חדש בפני אלפי אנשי מקצוע ואנשים שקיבלו טיפול
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  יישום עתידי של תמיכה רוחנית 8.2
התרחשה בעיקר הודות למעורבותם של החשיפה הגוברת של החברה הישראלית לתמיכה הרוחנית 

אנשים . ון שהם קיבלועמוקה ולמימה םמחויבותל ,חסידי התמיכה הרוחנית" משוגעים לדבר"מספר 

אף אחד מהם לא קיבל הכשרה , אולם. טיפוליוהם בעלי ידע וניסיון , אלה הוכשרו במגוון דיסציפלינות

אבל , לא קיימות כיום תכניות מורשות להכשרת תומכים רוחניים, בישראל. פורמלית לתמיכה רוחנית

  .ההסכמה לגבי הצורך בתכניות מסוג זה גוברת

  
זו לא  ,וגיבוש התכניות לתמיכה רוחנית שון העולה מתוך ההערכה הוא שפיתוחהנושא המרכזי הרא

להכרה רשמית  יםגם מוביל אאל, היקף ההספקה של תמיכה רוחניתים להגדיל את מאפשרשהם  בלבד

יהפוך לחלק בלתי נפרד יש להאיץ תהליך זה עד ששירות תמיכה רוחנית . מגורמים ממשלתיים שונים

  .רווחה בישראלהבריאות וה ממערכות

  
קובעי מדיניות ואנשי מפתח , מנהלים שלהנושא השני הוא החשיפה המתמשכת לתמיכה רוחנית 

  .בשירותי הבריאות והרווחה בישראל

בהקשר , להבחין במספר כיוונים אפשריים ניתן, על בסיס הראיונות והערכת שירותי התמיכה הרוחנית

  :רוחניתלפיתוח עתידי של תמיכה , של שני נושאים אלה

 ביסוס מקצוע התמיכה הרוחנית בישראל 
 פיתוח ויישום של מערכת להשמה ולפיקוח על תומכים רוחניים 
 )בעלי תעודה רשמית(טווח להגדלת מספר התומכים הרוחניים המורשים -גישות קצרות 

 )ב"הכשרת ישראלים בתכניות בארה, לדוגמה(
 רוחניתהתמיכה ה לשציבורית הדמית העלאת הת 
 גורמים ממשלתייםהכרה של  
 

 8.3  ביסוס מקצוע התמיכה הרוחנית בישראל
צריך  ,טיפולייםבדומה למקצועות רפואיים אחרים ומקצועות  ,ביסוס התמיכה הרוחנית כמקצוע

  :הוא כולל פעילויות אלהלהוות משרה מרכזית ו

ם תוך התאמה לתרבות הישראלית וסטנדרטי ,בניית תכנית לימודים להכשרת תומכים רוחניים 

 .אקדמיים הנדרשים מתכניות דומות ברחבי העולם
איתור אנשים בעלי תעודות אקדמיים ומקצועיות שישתתפו בוועדת היגוי לתכנון תכניות  

 ייצוג רחב של אנשי מקצוע מנוסיםועדה זו צריכה . הלימודים וליישום תכניות ההכשרה

 .בתחום
 ,מעוניינים לפתח את הקורס החדשאשר יהיו זיהוי מוסד אקדמי מוכר בישראל אחד או יותר  

 .ואשר יעניקו תעודות בעלות הכרה רשמית בישראל אשר יקבלו את תכנית הלימודים
יוחד להכנסת תליצור משרה ש כדאי, לעניות דעתינו ,בהקשר של פיתוח קורסי הכשרה 

 .דיסציפלינה חדשה זו ולפיתוח המקצוע והתחום
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  תומכים רוחנייםפיתוח ויישום מערכת השמה ופיקוח על  8.4
פיקוח וייעוץ , יש צורך לפתח מערכת מלווה של השמה, רוחניתהתמיכה ה לימודיבנוסף לפיתוח 

ההתנסות היא רכיב , ראשית. מטרה כפולה בהשמות ותאנו רוא. התנסות מעשית לגבילבוגרים 

במערכת זוהי שיטה טובה לקידום התמיכה הרוחנית , שנית. משמעותי בכל הכשרה לעבודה עם חולים

ההתנסות המעשית תאפשר למוסדות שאינם יודעים או יודעים . אות בישראלישירותי הרווחה והבר

ה בעת מעשה ולעמוד על התפקיד החשוב שיכול להיות לה ב צפותמעט מאוד על תמיכה רוחנית ל

  .בטיפול בחולה
  

  :למערכת השמה מסוג זה יכולים להיות שלושה תפקידים

 .למשא ומתן והשמהניהול , נציאליים לתומכים רוחנייםזיהוי מקומות עבודה פוט 
 עליהם חוקיפ, וכן ,בוגרים חדשים המתחילים לעבודבתמיכה בסטודנטים לתמיכה רוחנית ו 

 .ומתן ייעוץ
המעוניינים להכניס , מנהלי מחלקות ולמנהלי שירותים, אספקת מידע למנהלי בתי חולים 

 .וכירים אותמ הנושא בקרב אלה שאינם הפצתו ,תמיכה רוחנית
  

 גובר הסיכוי, ברגע שמוסד מכניס תמיכה רוחנית ומגלה את ערכה ואת התועלות שלהש ,מצאנועוד 

רוב המוסדות אינם , זו תנסות ראשוניתהללא , אולם. שהוא ימצא מימון לתכניות כאלה בעתיד

ר מרכזי אתג זהו. מעוניינים לממן תכנית חדשנית כזו או אפילו לספק מימון להשמת מתלמדים

אנו מאמינים שזה יהיה פחות בעייתי אחרי שהתמיכה הרוחנית . בהרחבת התמיכה רוחנית בישראל

  .תשפר באופן משמעותי את תדמיתה במערכת באמצעות תומכים נוספים בשטח
  

טווח להגדלת מספר התומכים הרוחניים המורשים -גישות קצרות 8.5
  )ובעלי תעודת הסמכה(
יש , מאושרתוח או לטווח בינוני לפיתוח קורסי הכשרה עם תכנית לימודים גישות ארוכות טובנוסף ל

  :באמצעות מספר פעולות, גם אפשרות להגדיל את מספר התומכים הרוחניים בישראל בטווח הקצר

קורסים ה הגדלת מספרבישראל באמצעות  )CPE(בלימודים קליניים  הגדלת מספר המשתתפים 

 .במהלך השנה
פירוש . עמיתים לישראלים להכשרה בתמיכה רוחנית בארצות הבריתחילופי מתן אפשרות ל 

ניתן יהיה להשתמש במאגר גדול של תומכים רוחניים ישראליים בתוך , הדבר שבתוך זמן קצר

 .מערכת הבריאות והרווחה בישראל
. לתכנן הכשרה אישית מואצת למספר קטן של אנשים המעורבים בקידום התחום בישראל 

אנשים מכובדים וידועים כבעלי יוזמה מדובר במאחר ש, בות לפיתוח המקצועתהליך זה יסייע ר

 .וחזון וכבר עושים את העבודה ללא הכשרה מקצועית פורמלית
 
  תמיכה הרוחניתה להציבורית שתדמית ה קידום 8.6

אנשי מפתח אחרים במערכות הבריאות של קובעי מדיניות ושל , מנהליםקטן של מספר , כאמור

 רעיון התמיכה הרוחנית. ניסיון לגבי מקצוע התמיכה הרוחניתידע וראל כבר רכשו והרווחה ביש

אבל בהחלט יש צורך להעלות את הדימוי שלה בכל רמה במערכות הבריאות תגובות מעורבות  מעורר

  :שני היבטיםב חשוב להתמקד. והרווחה
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צוע ומקבלי חשיפתה בפני אנשי מקשם תכנון אסטרטגיית יחסי ציבור לתמיכה הרוחנית ל .1

 הטמונות בה תועלותהערכה וגבי להתנסות מוגבלת בתחום מועט שיש להם  ,החלטות בישראל

 .להמשיך את הצגת התמיכה הרוחנית לאנשי מקצוע מעונייניםו
תכניות כאלה . ליישם מספר תכניות הדגמה לקידום קבלה רחבה יותר של התמיכה הרוחנית .2

ולשמש דרך להפצת מידע לגבי , ר מודל לאחריםוליצו, תחוםיכולות להגביר את החשיפה ל

מובן שיש לתקצב תכניות הדגמה אלה ולממן אותן למספר שנים . תפקיד התומך הרוחני

 .באמצעות תרומות או מענקים
 

 8.7  ידי גורמים ממשלתיים-הכרה על
ה מוסכם על הכול כי הדרך הטובה ביותר של להשיג הכרה מקצועית ממשרד הבריאות וממשרד הרווח

מלמטה , כלומר(והשירותים החברתיים היא באמצעות התפתחות שורשית של תמיכה רוחנית 

כך  ,מוסדות בריאות שונים בישראלבמדובר ביצירת צורך לתמיכה רוחנית בשירותי רווחה ו). למעלה

סביר שגורמים ממשלתיים  ין זהא. שגורמים ממשלתיים שונים ייאלצו להכיר בתחום באופן רשמי

  .שימושי במערכת רכיבשהיא מהווה  בטרם יובהרו יוזמה בתמיכה רוחנית אלה ינקט
  

 8.8  סיכום
, במהלך שלוש שנים בלבד. חל גידול עצום בתכניות התמיכה הרוחנית בישראל בתוך זמן קצר ביותר

הפדרציה היהודית של . אנשי מקצוע ומקבלי תמיכה נחשפו למסגרת התמיכה הרוחנית, אלפי אנשים

ריפוי , וצוות העבודה בנושא בריאות )UJA - Federation of New York's Caring Commission( יורק-ניו

לפיתוח התמיכה הרוחנית בישראל תרמו  The Health, Healing and Hospice Taskforce)( והוספיס

  .המימון של תכניות רבותבאמצעות כמו גם , באמצעות הידע והמומחיות שלהם
  

ומקבלי התמיכה רוחנית  תלמידי הקורסים, סטודנטים לרבנות, המוסדותבקרב מנהלי התכניות ו

שלתפיסת האנשים ברור . הפוטנציאלי וההשלכות שיש לתמיכה רוחניתהערך  נראית התלהבות מן

בהצלחה ובאופן ההולם את החברה עד עתה יישום התמיכה הרוחנית בוצע , המעורבים כיום בתחום

  .הישראלית
  

אך היא עדיין נמצאת , ת הבריאות והרווחה בישראלובמערכ הכות שורשיםל התמיכה הרוחנית החלה

לגרום לכך מתמיד  ניסיוןתוך , משך במהירותיתהליך היישום צריך לה. בשלב מוקדם בהתפתחותה

הצענו מספר רעיונות לקידום יישום . שהתמיכה הרוחנית תתקבל בממסד שירותי הבריאות והרווחה

  .רשמהפתיחה המרשימה שכבר נעל בסיס הית מלא יותר של התמיכה הרוחנ
  

 בין החלקים השונים והמגווניםקשרים קיומיים ונקודות מפגש  יצורלתמיכה רוחנית יש פוטנציאל ל

רבים מן המעורבים . ד משירותי הבריאות והרווחהרנפ-עליה להיות חלק בלתי. בחברה הישראלית

פת התמיכה הרוחנית לתרבות שירותי כיום ביישום התמיכה הרוחנית חשים שיש להכניס את ש

דרך , ללא קשר לשיוכם הדתי או התרבותי, ושיש לספק לכל האנשים, הבריאות והרווחה בישראל

  .לבטא את חששותיהם ותקוותיהם בתקופות של מחלה ומצוקה
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  ותכנית ההכשרה" ארגז הכלים"דוגמאות מתוך : נספח
  שיפה ושונה תהא השנה"

  "אשר מתחילה לה היום

  מאת נעמי שמר, "בראש השנה"

***  

  .נה יוםפתח לנו שער בעת נעילת שער כי פ"

  "היום יפנה השמש יבוא ויפנה נבואה שעריך

  יום הכיפורים, "תפילת נעילה"

***  

  "ָּתֵחל ָׁשָנה ּוִבְרכֹוֶתיהָ ...  ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֹוֶתיהָ "

  אברהם מגירונדה' פיוט מאת ר, "אחות קטנה תפילותיה"

***  

  , ַעְפַעָּפי- ֵעיָני ּוְתנּוָמה ַעל-ֶחְבֵלי ֵׁשָנה ַעל ַהַּמִּפיל, ֱאלֵֹקֽינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ָּברּוְך ַאָּתה ה

  ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַּבת ַעִין 

  ֱאלַֹקי ְוֱאלֵֹקי ֲאבֹוַתי ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבִני ְלָׁשלֹום ' ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה

   ...ְוַתֲעִמיֵדִני ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום

  , ֹומֹות ָרִעים ְוַהְרהֹוִרים ָרִעיםְוַאל ְיַבֲהלּוִני ַרֲעיֹוַני ַוֲחל

  , ּוְתִהי ִמָּטִתי ְׁשֵלָמה ְלָפֶניךָ 

  . ְוָהֵאר ֵעיַני ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות

  "ַהֵּמִאיר ָלעֹוָלם ֻּכלֹו ִּבְכבֹודֹו' ָּברּוְך ַאָּתה ה

  שעל המיטה" קריאת שמע"

***  

  אני סומך על הגשם שימשיך לרדת"

  ,אהובתי אל פחד, שיימשך הלילה

  "תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר

  שלום חנוך, "נגד הרוח"

***  
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  :ַלַּמֲעלֹות, ִׁשיר"

  .ָיבֹא ֶעְזִרי, ֵמַאִין   -- ֶהָהִרים -ֶאל, ֶאָּׂשא ֵעיַני

  .ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, עֵֹׂשה     -- ' ֵמִעם ה, ֶעְזִרי

  .ׁשְֹמֶרךָ , ָינּום- ַאל  ; ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלךָ -ַאל

  .ִיְׂשָרֵאל, ׁשֹוֵמר     -- ְולֹא ִייָׁשן , םָינּו- ִהֵּנה לֹא

  .ַיד ְיִמיֶנךָ -ַעל, ִצְּלךָ ' ה    ; ׁשְֹמֶרךָ ' ה

  .ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה    ; ַיֶּכָּכה- ַהֶּׁשֶמׁש לֹא, יֹוָמם

  .ַנְפֶׁשךָ -ֶאת, ִיְׁשמֹר    : ָרע-ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל', ה

  ."עֹוָלם-ַעדוְ , ֵמַעָּתה     -- ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך -ִיְׁשָמר', ה

  א"קכ, תהלים

***  

   .חלפתא בן) הגלילי( י"ר לפני הבא, הרבה שהזקינה אחת באשה מעשה

 ולא מאכל לא טועמת שאיני, הם נוול של חיים ומעכשו מדאי יותר זקנתי רבי :לו אמרה

   .העולם מן ליפטר מבקשת ואני ,משתה

  ?ימים כך כל הארכת במה  :לה אמר

  .יום בכל הכנסת לבית ומשכמת אותו מנחת אני ,חביב דבר לי יש ואפיל .אני למודה :לו אמרה

  .זה אחר זה ימים שלשה הכנסת מבית עצמך מנעי :לה אמר

   .ומתה חלתה השלישי וביום ,כן ועשתה הלכה

 מה .ַּדְלתַֹתי יֹום יֹום ִלְׁשמֹר ְמזּוזֹת ְּפָתָחי-ִלְׁשקֹד ַעל: ִלי-ַאְׁשֵרי ָאָדם ׁשֵֹמעַ : "שלמה אמר לכך

  )משלי."  ('ַחִּיים ַוָּיֶפק ָרצֹון מה) ָמָצא(ִּכי מְֹצִאי מצאי  ?אחריו כתיב

  משלי רמז תתקמג ,ילקוט שמעוני

***  

"  "ִהֵּנה ַהְּסָתו ָעָבר ַהֶּגֶׁשם ָחַלף ָהַלְך לֹו-ִּכי

  'ב, שיר השירים

***  

, וגם אפך, על פריחת השזיף וכיצד לבך, בתרגום מיפנית, כללנו גם שירים מתוך שירת האיקו

  .צריך לחוש בה

***  

אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי אומר ברוך שלא חיסר "

  "בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם

  ג"דף מ, מסכת ברכות, תלמוד בבלי

***  
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 אלוהינו את השנה הזאת' ברך עלינו ה"
 ,י תבואתה לטובהואת כל מינ
  לברכה ותן טל ומטר

 ,על כל פני האדמה
 ,ושבע את העולם כולו מטובך, ורוה פני תבל

  , ומלא ידינו מברכותיך ומעושר מתנות ידיך

  ,לה שנה זו מכל דבר רעישמרה והצ

  ,ומכל מיני פורענות, ומכל מיני משחית

  ,לה תקוה טובה ואחרית שלום ועשה

  ,ופירותיה חוס ורחם עליה ועל כל תבואתה

 ,ברכה ונדבה וברכה בגשמי רצון
  ותהי אחריתה אחרית שלום 

  כשנים הטובות לברכה

  ."כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים

  "תפילת עמידה"בקשת הגשמים 

***  

  ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ִמּתֹוְך ַהֵּלב ִסּדּור

  ְקרּוַע ׁשּוַלִים ְוָכל ַהִּמִּלים ָהֲחֵסרֹות ֲאִני

  פֹות ְּכָבר ְזַמן ָרב ִמְתעֹוְפפֹותרֹוָאן ִמְתעֹוְפ 

  ּוְמַבְּקׁשֹות ָמנֹוַח ְלַכף ָהֶרֶגל ֵאיְך 

  ָאִביא ָלֶהן ָמזֹור ְוֵלב

  ִסּדּוִרי ֲאכּול ׁשּוַלִים

  ָאֵזל ְוָערֹם

  אמיר גלבֹע

***  

  חמץ בלב

חשף את , פתח את מעילו, עצר לפתח, ניץ עם שמשו לבדיקת חמץ'כאשר יצא רבי ישראל מוויז

  ."בדיוק כאן, עיקר החמץ הוא החמץ שבלב, דע לך: "אמרחזהו ו

***  
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     . רִֹעי לֹא ֶאְחָסר' ה   ִמְזמֹור ְלָדִוד "

  . ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני- ַעל    ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני 

  . ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו-ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי    ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב 

      ַאָּתה ִעָּמִדי ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך -ִּכי   ִאיָרא ָרע- יא ַצְלָמֶות לֹאֵאֵלְך ְּבגֵ -ַּגם ִּכי

  . ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני

  . ּכֹוִסי ְרָוָיה   ֶנֶגד צררי ַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי    ַּתֲערְֹך ְלָפַני ֻׁשְלָחן

 . "ְלאֶֹרְך ָיִמים   ' ה-ְּבֵבית ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי- ָּכל    ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני
  ג"תהלים כ

***  

  גשר

  לֹא ֶהֱאַמְנִּתי

  ,ְּבָעְמִדי ַעל ְּגַדת ַהָּנָהר

  ,ָהָרָחב ְוַהּסֹוֵחף

  ,ֶׁשֶאֱעבֹר ֶּגֶׁשר ֶזה

  ָׁשִביר, ַהָּקלּוַע ִמָּקֶנה ַּדק

  .ָקׁשּור ּבִסיִבים

  ָּפַסְעִּתי ַקל ְּכַפְרָּפר

  ,ְוָכֵבד ְּכִּפיל

  ּבֹוֵטַח ְּכַרְקָדןָהַלְכִּתי 

  .ּוִמְתנֹוֵדד ְּכִעֵּור

  ,לֹא ֶהֱאַמְנִּתי ֶׁשֶאֱעבֹר ֶאת ַהֶּגֶׁשר ַהֶּזה

  ,ּוְבָעְמִדי ָּכֵעת ַּבָּגָדה ַהְּׁשִנָּיה

  .ֵאיִני ַמֲאִמין ֶׁשָעַבְרִּתי אֹותֹו

  לאופולד סטאף

 רפי וייכרט: תרגם מפולנית
***  
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  אני רוצה תמיד עיניים

  יד עינים כדי לראותֲאִני רֹוֶצה ָּתִמ 

  את יפי העולם ולהלל את היפי

  המפלא הזה שאין בו דפי ולהלל

  את מי שעשה אותו יפה להל

  .יפי, כל כך מלא, ומלא

  

  ואינני רוצה לעולם להיות עור ליפי

  אני אותר. העולם כל עוד אני חי

  על דברים אחרים אבל לא אמר די

  לראות את היפי הזה שבו אני חי

  ות כמו אניות וחושבותושבו ידי מהלכ

  ולא פחות, ועושות את חיי באמץ

  .סבלנות בלי די, בסבלנות, מכן

  

  .להלל לא אחדל, כן. ולא אחדל מהלל

  שלא יאמרו –ולו רק לרגע  –וכשאפל עוד אקום 

  אלא הוא קם עוד לרגע להלל. הוא נפל

  בעינים אחרונות

  .את שלהלל לא יחדל

 נתן זך
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