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      צ     

   ט                    

 ה שלה ובתמיכתתביוזמהחלו להתפתח  השירותים לליווי רוחני במערכת הבריאות והרווחה בישראל

תהליך מימון שירותים חלוציים לליווי רוחני . מדובר ב0003יורק בשנת  הפדרציה היהודית של ניו

 פיתוח תכניות הכשרה של תומכים רוחניים. עד אז, כמעט שלא היו קיימים שירותים כאלה בישראל. לו

 של ניו יורקאשל, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, הפדרציה יזמו  0030בשנת 

בות. מלווים רוחניים בבתי א ם שלסיונית לשילוביתכנית נועמותת "ברוח" מבית חולים שערי צדק 

נושא. ה להכרתממוסדות סיעודיים  מקצועקורס לאנשי התכנית כללה שני שלבים. בשלב הראשון נערך 

 בארץ האבות בתי כלבתי אבות. בשישה וים רוחניים מלו תלעבודסיונית ינ תכניתהשלב השני היה מימון 

 שישה נבחרו הפונים מקרב. בכך מעוניינים הם מדוע ולנמק בתכנית להשתתף בקשה להגיש הוזמנו

את המלווה הרוחני בעבודתו.  שילווה צוות איש כך לשם ושהקצו הרוחני לליווי מחויבות שגילו מוסדות

המוסדות או אנשי הקשר  מנהלינבחרו מוסדות מגוונים מבחינת הגודל, הפריסה הגאוגרפית והבעלות. 

אים להם ביותר. מועמדים ובחרו במת 5-0בחרו את המלווים הרוחניים בעצמם, לאחר שראיינו 

 בשנתה הראשונה. בשבועשעות  34-הצוות כ אנשי ועם משפחתם בני עם, הדיירים עם עבדוהמלווים 

את הפעלתה ואת , החותתהתפלבחון את נועד המחקר  המובא בדוח זה. ההערכהמחקר ב לּוותה התכנית

המלווה הרוחני בבתי האבות ואת תרומתו לזקנים, לבני  ו של, את השתלבותשל התכנית יישומה

ת היקף להרחבהמשפחה ולצוות. כמו כן נועד המחקר לזהות אתגרים בתהליך הזה ואת האפשרויות 

 רוחני בבתי אבות ובמוסדות הסיעודיים בישראל. ההליווי 

נאסף תי האבות, בבתרומת המלווה הרוחני של ההשתלבות ושל כדי לקבל תמונה מקיפה של הפעילות, 

, מידע מהמלווים הרוחניים, ממנהלי המוסדות הסיעודיים ומאנשי הקשר שלהם בתוך המוסד

בתחילת השנה ובסופה נערכו ראיונות פנים מול פנים וראיונות טלפוניים מהדיירים ומבני משפחתם. 

פעמים מספר  של התכנית. המלווים הרוחניים רואיינואנשי הקשר עם כל ששת מנהלי בתי האבות ועם 

 רואיינו כעשרים דיירים. כמו כן ון שפירט את פעילותם. לאו יומן מקּויוהם גם מ

   צ    

 מאפייני המוסדות שהשתתפו בתכנית והמלווים הרוחניים בהם 

 חמש חילוניות והגבר דתי רפורמי. לכולם 44-50וים הרוחניים הן נשים, גילם וחמישה מקרב המל ,

 . דמנציהב זקנים הלוקיםוהיה ניסיון בליווי רוחני בעבר, אך רק אחד מהם עבד עם זקנים סיעודיים 

  חולים המתקרבים לליוּוי כלים ה הקנתה להם אתאמנם הכשרתם , כל המלווים הרוחנייםלדברי

יות לההקושי בשל וכך, בשל . חולי דמנציהוים זקנים סיעודי ליוויכשרה לההלהם סרה ח   אך ,למותם

  . המלווים הרוחנייםכל  ששת יחיד במוסד, הוחלט לקיים אחת לחודש, פגישה של ה המלווה הרוחני

 הפעילות של המלווים הרוחניים עם הדיירים

  33%דיירים, יו עם ה( ה80%הרוחניים במוסדות הסיעודיים )ים והמלורוב המפגשים הפרטניים של 

 בן משפחתו.יחד עם הדייר  היו מפגשים משותפים של 7%-משפחה והעם בני  והי
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 ,הסיבות העיקריות היו: מכמה סיבות אל המלווה הרוחניהופנה דייר ה על פי רוב . 

מחלקה לעצמאיים למחלקה המ או : דייר שעבר מהקהילה למוסדלתלות מעצמאות מעבר -

  .היאבדן שמיעה או ראילמשל,   –הדייר  במצבשחלה דרדרות יה ; סיעודית בתוך המוסד

אי שקט,  פניות חוזרות ב, אשר התבטאו בחוסר מנוחה והדייר שלהרגשי,  ובמצב שינויים -

 ונשנות לצוות בית האבות, תחושת בדידות או צורך בהקשבה.

  .חייםההתמודדות עם מחלה מסכנת חיים או מצבי סוף ובמצב הבריאות  שינויים -

 .ב ייסורי מצפון וקושי להשלים עם המעבר של הזקן למוסדעקה של בן משפח פנייה -

 ל 50נע בין הוא ו ,98.8 היה הממוצע גילהווי רוחני היו נשים, ימהדיירים שקיבלו ל יםשני שליש-

( 30%) יםשליש כשניבניידות.  התקשו שארהועצמאיים בהליכה היו ( מהדיירים 66%כשליש ). 300

במצב היו  מהדיירים מחצית. יומי-םיוה בתפקוד זולתםב לחלוטין םיתלוי היו או רבה לעזרה נזקקו

בזמן לא התמצאו )כחמישית(  והשאר ,בירידה קוגניטיבית קלה לקו קוגניטיבי תקין, כשליש

 וכשלישמחצי שנה,  פחות במוסד התגוררוליווי רוחני  שקיבלו( 50%) מהדיירים מחציתכ ;ובמרחב

  .משלוש שנים יותר בו התגוררו

 תיעדו המלווים בו וון שפותח לצורך המחקר מקּוהיומן מאפייני המפגשים נלמדו באמצעות ה

מפגשים אישיים עם  39ו יהזמן זה  במשך. את פעילותם בבית האבות במשך כחודשייםהרוחניים 

 בני משפחה.  5 עםדיירים וה

 כשליש – וולתחביבי יוכרונותילז, למשפחתו – שלםאל כ לאדם יחסוהתי המפגשיםמ שלישבערך ב 

 והנפשי דרדרות במצב הפיזייהב ,למשל) למוות קרבהבו בהזדקנות קושיעסקו במפגשים מה

כעשירית ב, אבותבית הבמחלקות הבין מעבר בלבית האבות או מעבר מהקהילה ב (,בדידותוב

 בשאלותהתקיימה שיחה , ובכעשירית ("being") הדייר "עם היה"רוחני המהמפגשים המלווה 

מנושא אחד,  כמחצית מהמפגשים עסקו ביותרהדברים  מטבע. לחיים הדייר של ובגישתו קיומיות

 ונות וגם בגישה לחיים. כרילמשל גם בז

 המצפון ייסורי  עלושל הדייר  ודרדרותילראות את ה קשייהם על דוברעם בני המשפחה  במפגשים

 .לעתים לטיפוללוו שהת להםש

 נושאיםהתקיימה שיחה במהמפגשים  80%-בהמלווה הרוחני,  מבחינת הכלים ושיטות העבודה של 

קראו טקסט  00%-א, בּפהחזקת יד, ליטוף או מגע מר   דוגמתכמהמפגשים היה מגע  07%-ב, שונים

שרו, שמעו מוזיקה, התפללו או חיברו תפילה אישית,  מכך ודנו בו. בכעשירית מהמפגשים או בפחות

פעילויות אחרות, כגון ו יהעשו מדיטציה או עבדו בדמיון מודרך. בכחמישית מכלל המפגשים 

נמצאה שונות רבה בין המלווים הרוחניים כלים אחרים. בבתמונות ו ,טיולים, שימוש בקלפים

  .שוניםבכלים שלהם היקף השימוש מבחינת 

  מדי שבוע שלוש קבוצות דיון עם דיירים מלווה רוחנית אחת  פעילהה עבודה הפרטנית,ה לענוסף

 ,והתמקדו בנושא אחדשנפגשו כמה פעמים הפעילו קבוצות ושתיים אחרות  עצמאיים ותשושים

 .צילום  בנושא של השתנות הגוף או קבוצה לבני משפחה בנושא סיפורי חיים למשל,
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 בית מצוות  קשרה אישהיה  מהתכניתבלתי נפרד  חלק  האבותבית מלווה הרוחני בהשתלבות ה

פתח למלווה הרוחני את בית האבות וציג ה ,לבין אנשי הצוותרוחני המלווה הווך בין יתוא ה .האבות

למנהל בית  ,, למשלבית האבותבהליווי הרוחני תחום ייצג את גם  אוה. לעתים את דלתותיו ובפני

 שתאבחלק מבתי האבות כל אנשי הקשר בתכנית היו נשים. מו. קידוודאג ל ,צוות הבכירהאבות ול

סדר היום את  הא קבעיהובחלקם  למלווה הרוחני דייריםהעל הפנייתם של  תאחראיה התייה הקשר

, אשת זאת ועודבני המשפחה. ועם עם הדיירים  פגישותיו תיאמה את מועדו של המלווה הרוחני

ומקור  שאפשר להישען עליה כתףיתן להתייעץ עמו, מעין הקשר שימשה למלווה הרוחני כגורם שנ

 תובעבודשל נשות הקשר  מעורבותה במידת האבות בתי בין שונות הייתה. עם זאת, אחווהלשיתוף ול

 .רוחניהמלווה ה של השוטפת

 ופיתחו קשרים ישירים יותר  עצמאיים עשונבמוסד,  השתלבוהלכו ו יםרוחניה יםמלווה, הזמן ךשמב

ה לעסוק בהפניה תהרבו בתיווך לעסוק אשת הקשר המעיטה. בהדרגה האבות בבית צוותה אנשי םע

 .תרומה הדדית והתפתחו יחסים של רוחניהמלווה ובייעוץ ל

  ,ייתההאנשי הצוות בבית האבות לבין המלווים הרוחניים בין הקשר בניית בחלק מבתי האבות 

בתחילת עבודתן בשני בתי אבות נתקלו המלוות הרוחניות וארכה זמן ממושך. כך למשל,  אתגר

 פחת בהדרגה.  , אך הוא בהתנגדות שהתבטאה בחוסר שיתוף פעולה

 של המלווים הרוחניים בבתי האבות מלמדת כי הם עבדו עם שלוש קבוצות  םמכלול פעילות בחינת

ות ובאמצעות קבוצות. באמצעות פגישות פרטני –הדיירים, בני המשפחה ואנשי הצוות  –אוכלוסייה 

לעבודה קבוצתית עם הדיירים ועם בני  –ת כעשיריכשלושה רבעים מזמנם הוקדש לטיפול פרטני,  

משפחה וכעשירית לעבודה פרטנית וקבוצתית עם אנשי צוות בית האבות. עם זאת היו הבדלים 

 . הםדפוסי העבודה שלבין המלווים הרוחניים מבחינת גדולים 

  מהותיות הקשורות השתלבותם של המלווים הרוחניים כאנשי צוות בבית האבות עוררה גם שאלות

נאמנותו של המלווה הרוחני: האם הוא מחויב לבית האבות? האם לדיירים ולבני למחויבותו ול

למשל: עד כמה השיחות האישיות בינו לבין  ,משפחתם? סוגיה זו מתבטאת במגוון תחומים, כמו

לתלונות המלווה הרוחני הוא "כתובת" וחות ופתוחות לכולם? האם ות להיות מדּודייר צריכה

 . נמצא פתרוןן למקצתונותרו בעינן במהלך השנה  אלושאלות מקצת בקשות? ושאלות דומות. לו

 דפוסי. אלה התבטאו בהבנייתם של יםהרוחני יםהמלוו של םהזמן חלו שינויים בדפוסי עבודתך שבמ 

 אנשיעם  אמוןהו עבודהה יחסידיירים ומאפייניהם, ובחיזוק המיסודם, בדפוסי הפניית בו העבודה

 . הקשר איש עם רק ולא אחריםה צוותה

              

   ו להשתלבותאמרו כי צוות שרואיינו בששת בתי האבות המנהלי בתי האבות, אנשי הקשר ואנשי

וכי הם רואים בכך הצלחה רבה. אנשי הצוות  של ממש לדייריםתרומה הייתה  רוחניהמלווה ה של

תחומי התרומה מקצוע החדש. מבחינת ההאישית, והן מהבחינה המלווים הרוחניים, הן  שיבחו את

 סטוריהיה עם שלם אדםאל כ לזקןהיחס  המנהלים כללו: ציינוהעיקרייים של המלווה הרוחני ש

והעלאת נושא  של יקירם משפחה בסוף החייםה בני ליווי, מותם לקראת דייריםה ליווי, כרונותיוז

 מתן, תלונות ופניות חוזרות ונשנות שהיו להם חוליםשל  תםהרגע, המוות לתודעת צוות בית האבות

 . שקטים לדיירים לב תשומת
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 יצירת מצב  ;יצירת הצורך במלווה הרוחני של התכנית היאביותר מתרומותיה המשמעותיות  תאח

הצורך במלווה השינוי הבולט בעקבות התכנית היה בלעדיו. עוד  אפשרשאי חשים אנשי הצוות  שבו

הרוחני. רבים מהמנהלים ואנשי הצוות אמרו ש"אי אפשר בלעדיה". הם חוששים שהתכנית 

 לא יוכלו להמשיך להעסיק את המלווה הרוחני.הם סיונית תסתיים ויהנ

            צ  

לקיומם של גורמים ן מתייחסת לחשיבות ממצאי המחקר מעלים מספר תובנות. הראשונה שבה

 התרמו להצלחתבנו את התכנית ו ביחדומרכיבים רבים אשר 

 הפדרציה של מימוןה בזכות התאפשרה הרוחניים המלווים העסקת :מימון מקורות של קיומם 

 רוחני מלווה של העסקתו את לממן האבות מבתי לצפות היה ניתן לא, שכן. יורק ניו של היהודית

 . חיצוני מימון ללא

 ובעל מוביל ארגון שהוא, אשל: התכנית את ומלווה מפעיל, מארגן, שיוזם" מכובד" גוף של הכרה 

 תכניתל ייחס שאשל העובדה. האות והפעיל תכניתה את יזם, לזקנים שירותים בפיתוח מוניטין

 .הב להשתתף האבות בתי מנהלי של רצונםעל ו נכונותם על השפיעה, משאבים הב השקיעו חשיבות

 כניסת לפני הנושא שהכירו צוות אנשי היו האבות בתי בכל: הצוות אנשי של מוקדמת חשיפה 

 . האבות לבית הרוחני המלווה

 קול"ל היענותל צריכים היו בתכנית להשתתף שרצו האבות בתי: ופרואקטיבית יזומה עניין הבעת 

 . אצלם להשתלב לו יסייעו וכיצד רוחני במלווה מעוניינים הם מדוע לנמקו אשל של "קורא

 המלווה את בעצמו בחורלו לאתר צריך היה האבות מבתי אחד כל :הרוחני המלווה בחירת תהליך 

 . להעסיק מעוניין הוא שאותו הרוחני

 למלווה קשר איש שישמש מקצוע איש למנות נדרש האבות מבתי אחד כל :קשר איש הקצאת 

 ולתמיכה לסיוע כתובתה שיהיה; והנהלים העבודה תהליכי את, המוסד צוות את לו שיכיר, הרוחני

 הרכיבים אחד יהה קשרה אישנמצא ש. האבות בבית הרוחני המלווה של להשתלבותו ושיסייע

 כניסתו של מקצוע חדש ולא מוכר לבית האבות.  להצלחת ביותר והחשובים החיוניים

עולה ולהצלחת התכנית המלווה הרוחני בבית האבות  ו שלהשתלבותמתוך הכרת הגורמים שתרמו ל

מקורות והן מקורות הנעה חיצוניים הן לפיה, כדי לפתח ולהפעיל תכנית כזו, דרושים והתובנה השנייה, 

, כמו ועמותת "ברוח" בידי הפדרציה היהודית של ניו יורק ויוזמת אשלן התכנית הנעה פנימיים. מימו

בים חיצוניים של התכנית, משום שהם נבעו והתבצעו בידי גורמים קבוצת עמיתים, הם רכיקיום גם 

מעורב במשך כל השנה בתהליך היה אשל זאת ועוד, חיצוניים שאינם קשורים ישירות לבתי האבות. 

שבהם הוא מעורב באופן  בדומה לתכניות ניסיוניות אחרות בהובלת אשל, של התכניתופיתוחה הבנייתה 

זאת, בסיוע מקצועי ובלווי של המנהלים קדמות ופיתוח התכנית. בוחן ומעריך את הת ,מתמשך

הרכיבים האחרים שלושת סיון מקצועי רב בפיתוח התחום. יוהמחנכים מעמותת "ברוח", שהם בעלי נ

  .האבות מבתי אחד כל של ולאחריות לפרואקטיביות, ליוזמהוקשורים ישירות  ,הם פנימיים
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 הליווי דוגמתכשל מקצוע חדש  הטמעתוהתובנה השלישית שעולה מהמחקר היא העובדה שתהליך 

פתיחות ונכונות לשינויים בבית האבות. , דורש לימוד הדדי, רוחני בבית האבות הוא הדרגתי, ארוךה

הם עם אנשי הצוות עשויים ללמד על אחד המרכיבים יהמלווים הרוחניים בקשר מקצת שליהם קשי

הגדלת החשיפה של אנשי צוות בית  – והוא ,ראוי לשקול את הוספתו בעתידשחסרים במודל ושהיו 

 רוחני בטרם כניסתו של המלווה הרוחני, בסמוך אליה ובמהלך השנה. הליווי מקצוע ההאבות ל

התובנה הרביעית שעולה מהמחקר קשורה להתבססות המלווים הרוחניים בבית האבות ולהתפתחות 

הפרויקט בגאווה בביקורת  כך, לדוגמה, כמה מנהלים הציגו אתפיהם במהלך השנה. היחס החיובי כל

. עם זאת, יש לתת את הדעת לכך, כי למרות השינוי העצום במעורבותם שרד הבריאותשנעשתה בידי מ

של המלווים הרוחניים בבית האבות לאחר שנת הפעילות הראשונה, נראה כי תהליך הטמעתו המלאה 

, נמצאה שונות גדולה בהטמעת הליווי הרוחני בבתי האבות קצוע ארוך ומתמשך. שכן,והמוצלחת של המ

שביעות הרצון והביטחון שהתפתח בקרב מבחינת מאפייני התהליך, מבחינת מבחינת משך הזמן, 

 המלווים הרוחניים ואנשי הצוות. 

מנהלי בתי  כלמימון התכנית ולמימון הרחבתה. לחשיבות שיש להמשך קשורה חמישית התובנה ה

האבות ואנשי הקשר העידו כי ללא המימון הראשוני של אשל הם לא היו ניגשים לפרויקט. בעת 

מלווה הרוחני, אך בחלק האת מימון על עצמם  בליתה מוכנות לקיעדיין לא הבאמצע השנה  ראיונותה

פרויקט. ה של הינות להשתתפות במימון, כפי שאכן קרה לקראת השנה השנינכויתה ימבתי האבות ה

ואולם, נראה כי יש צורך להעמיק את העשייה לאיתור מקורות למימון העסקתם של המלווים הרוחניים. 

 . וממומן בוימח תקן שיהיה כדי, הבריאות משרדב הנושא את לקדםחלק מהמנהלים הציעו 

סים, התובנה האחרונה קשורה להכשרת המלווים הרוחניים. אף שכולם היו אנשי מקצוע מיומנים ומנו

הידע וההכשרה הקודמים שלהם בתחום הזקנה, כמו גם לגבי ליווי רוחני לזקנים, היה מועט. לפיכך, 

נראה שראוי לחשוף אותם לנושאים הקשורים לזקנה, למוגבלות תפקודית וקוגניטיבית, עוד לפני 

זקנים כלים לעבודה עם , את פיתוח התיעודכניסתם למוסדות. נוסף על כך, יש צורך להגביר את ה

פם, כמו למשל, שימוש בטקסטים, בשירה ובמגע. נוסף על כך, חשוב לפתח ולצייד את וואיס סיעודיים

ובמגבלות תקשורת  דמנציההמלווים הרוחניים בכלים לא מילוליים לעבודה עם אנשים הלוקים ב

 אחרות עקב מחלות כמו שבץ מוח, למשל. 

של הפרויקט, על הצורך להרחיבו ועל הרצון  לסיכום, ממצאי המחקר מלמדים על הצלחה משמעותית

לעשות זאת. עם זאת, הממצאים מלמדים גם על סוגיות לא פתורות שיש לתת עליהן את הדעת בהמשך 

  תהליך הפיתוח של מקצוע המלווה הרוחני בבתי אבות ובמוסדות הסיעודיים.

משרד למנהלים מאבות ומנהלי בתי להנהלת אשלים, להנהלת אשל וממצאי המחקר הוצגו בהרחבה ל

. הם תרמו להמשגה ולהבנה מעמיקה יותר של מקצוע הליווי הרוחני בישראל, וסייעו בזיהוי הרווחה

הפעילויות הדרושות כדי להטמיע בהצלחה את המקצוע החדש בתוך שירותי הרווחה. על בסיס 

קר הופעלו תכניות התכנית לבתי אבות נוספים. נוסף על כך, על בסיס ממצאי המח ההממצאים, הורחב

ניסיוניות חדשות של ליווי רוחני במרכזי יום לקשישים ואף בשירותים של אשלים לילדים ונוער בסיכון. 

  אשל. ידי על ומומן הוזמן המחקר



vi 

   ד  

רוצים להודות לכל מי  שסייעו לנו בנדיבות רבה בעריכת המחקר ובכתיבת דוח זה. ראשית ברצוננו  אנו

סיעודיים על אשר השקיעו מזמנם בתהליך הששת המלווים הרוחניים במוסדות להודות מעומק הלב ל

 תנותודמקם. רחשי ו, העניקו לנו מידיעותיהם וסייעו לנו רבות בהבנת נושאי המחקר לעהנתונים ףואיס

נתונים לאנשי הקשר ולמנהלי המוסדות הסיעודיים אשר פתחו בפנינו את דלתותיהם,  והקדישו מזמנם 

 עמיק את הבנתנו את תהליך ההשתלבות של המלווים הרוחניים במוסדות. היקר כדי לה

הממושכת בשירותים לליווי רוחני ועל  היורק על תמיכת מיוחדת לפדרציה היהודית של ניו תודה

 לחני קרויזר, מנהלת עמותת "ברוח" בבית חולים שערי צדק,בתכנית ובמחקר. אנו מודים  התמיכת

סיונית ולמחקר ועל יליהודית גליק ולטוביה מנדלסון מאשל, על מעורבותם ומחויבותם לתוכנית הנ

 שיתוף הפעולה הפורה.  

על תרומתם בהערותיהם תוך כדי המחקר  ברוקדיילמכון -ג'וינט במאיירסאנו מודים לחברינו  עוד

, ברוקדיילמכון -ג'וינט מאיירסבעריכה   אגףוכתיבת הדוח; תודה חמה אנו חבים לג'ני רוזנפלד, ראש 

 על הכנתו לדפוס.   קליינמן וללסליעל עריכת הדוח  ברבריאןעל תמיכתה ועזרתה בהפקת דוח זה, לענת 
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