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ברכת משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים
סיום תקופת הניסיון של תכנית הליווי הרוחני באובדן ושכול הוא אירוע מרגש .באופן רשמי מסתיימות שלוש
שנים מאומצות של בחינת הנושא .אנחנו מודים לאיריס פלורנטין ראש המנהל ,סמנכ"לית בכירה ,מנהל
שירותים אישיים וחברתיים ,על האמון והתמיכה .מודים גם לשותפתנו לדרך המאתגרת ,ג'וינט ישראל-אשלים
ולמרכז "אלה" שהפעילה את התכנית .משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים גאה גם במקרה זה
להיות שותף ומוביל ביזמות וחדשנות חברתית תוך שאיפה מתמדת לשיפור מגוון ואיכות המענים המגיעים
לאזרחי המדינה והרחבת רשת הביטחון הסוציאלית החשובה במיוחד לנוכח משברי חיים אפשריים .תכנית
זו היא חלק מתכנית רחבה יותר לפיתוח שירותים מגוונים בתחום השכול האזרחי .עשרות אלפי משפחות
מתמודדות עם אירועי שכול קשים ביותר הפוגעים בכל מרקמי החיים .אנו מוצאים כי סיוע מתאים בשלבי
האובדן הראשוניים יש בהם כדי לתרום להתמודדות בני המשפחה ולהסתגלות טובה יותר למשברים אלה.
אנחנו מקווים כי ביסוס התכנית הניסיונית תהווה אבן דרך בהתקדמות תחום הליווי הרוחני בארץ .תחום
זה שהיה חדש בארץ בכלל וזר בנוף הטיפולי הקשור לעבודה הסוציאלית ,נמצא בפיתוח ואנו גאים בכך כי
תכנית זו מהווה אחת התכניות הגדולות בארץ בנושא זה .כמו כן אנו בטוחים כי התכנית מהווה עוד שלב
בדרך להמשך פיתוח מענים למשפחות השכולות והתאמת הסיוע הנדרש אליהן.

אילן שריף

איילה מאיר

מנהל תחום אובדן ושכול והתחנות

ראש אגף בכיר

לטיפול זוגי ומשפחתי

משפחות ילדים ונוער בקהילה

אגף משפחה וילד בקהילה

משרד העבודה הרווחה והשירותים

משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים
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החברתיים

ברכת ג'וינט ישראל -אשלים

שלום רב,
בשנת  ,2013בעידודה של הפדרציה היהודית של ניו יורק ,אשלים ג'וינט ישראל הובילה יחד עם שותפים מהממשלה
מסע למידה מעמיק ומרתק להכרות עם עולם הליווי הרוחני והיכולת להתאימו למצבי חיים מורכבים .מתוך המסע
נולדו תכניות ומענים שונים ,בהם התכנית “מקום לנש(י)מה – ליווי רוחני למתמודדים עם אובדן פתאומי ושכול".
תכנית זו באה לתת מענה נוסף לבני משפחה שאיבדו את יקיריהן כתוצאה מתאונות דרכים ,רצח או התאבדות,
בתוך מגוון המענים המוענקים למשפחות במרכזי הסיוע של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.
עבור בני המשפחות נחלקים החיים ללפני ואחרי ,הכאב על הפרידה הפתאומית בנסיבות טראומטיות מביא לשבר
גדול וערעור של תחושת הביטחון בסדרי עולם .במצבים אלו ,המרחב הרוחני של האדם והחיפוש אחר משמעות
ותקווה מהווים מקור לנחמה ולחיזוק החוסן של מקבל הליווי ומשפחתו .מכאן נולד הצורך בהכללת הליווי הרוחני
כחלק מהמענים הניתנים במרכזי הסיוע.
במשך שלוש שנות פיתוח התכנית נצבר ידע רב ,הוכשרו אנשי מקצוע מתחום הליווי הרוחני לליווי לאחר אובדן
פתאומי והוכשרו גם הלבבות של אנשי מקצוע מתחומים אחרים להכרות עם התחום והפניית מקבלי שירותים .את
פיתוח התכנית ליווה מחקר שסייע בעיצוב ודיוק המענים ותיקף את הנחת המוצא אתה יצאה התכנית לדרך .אני
שמח לראות שעם סיום הפיתוח מתקיימת הטמעה מלאה של תחום הליווי הרוחני בתוך השירותים הניתנים .מלווים
רוחניים בכל רחבי הארץ הוכשרו ועוסקים בליווי בני משפחה ,ניבנו חיבורים וקשרי עבודה מיטיבים בין המלווים לבין
מרכזי הסיוע ,קיימים מערכי הכשרה מסודרים וכל הידע שהצטבר נארז ותורגם לתדריך הפעלה בר קיימא לשנים
הבאות.
אני מוקיר תודה על האפשרות להיות שותף בפיתוח חלק ממערך התמיכה והליווי של מי שעולמם השתנה באחת,
ובאמצעות הליווי הרוחני להעביר מסר של הכרה בכאב ובשבר והושטת יד לחיזוק חוסנה של המשפחה כחלק
מקהילה.
אני מבקש להודות לכל העושים במלאכה -המלווים הרוחניים  ,המדריכות ,עובדי מרכזי הסיוע ובני המשפחות
שפתחו את ליבם ומנהלות התכנית באשלים – נאוה זוהר-סייקס ואיריס סוקולובר-יעקובי .תודה ליעלה כהן ולבני
לייזר ,מנכ"לים שותפים של מרכז אלה ולרונה אקרמן מנהלת התכנית ,על הפעלת התכנית בצורה מקצועית
ואנושית .תודה מיוחדת לשותפינו במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ובראשם אילה מאיר -ראש אגף
בכיר ,משפחות ילדים ונוער בקהילה ולד"ר אילן שריף  ,מנהל תחום אובדן ושכול שמן הרגע הראשון זיהה בליווי
הרוחני מענה מתאים לבני המשפחות.
בברכת יישר כח,
ד"ר רמי סולימני
מנכ"ל ג'וינט ישראל אשלים
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ברכת מרכז אלה

תכנית "מקום לנש(י)מה" צמחה מתוך שיתוף פעולה בין משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לג'וינט ישראל -אשלים שבחרו במרכז אלה (עפ"י מכרז) להפעיל ולהוביל מהלך שעיקרו שילוב הליווי
הרוחני כמענה לבני משפחות המתמודדים עם מצבי אובדן פתאומי ושכול בנסיבות של רצח ,תאונות דרכים
והתאבדות.
כעמותה שמתמחה בהתמודדות נפשית עם אובדן (בין היתר ,לאור ניסיון קודם בהפעלת מרכזי הסיוע,
בטיפול נפשי בניצולי שואה ,במשפחות שכולות ,בפליטים ועוד) ,ולצד אמונה בפוטנציאל שבתחום הליווי
הרוחני והתאמתו לאוכלוסיית היעד ,נראה היה זה אך טבעי ומתבקש להיות שותפים במהלך חלוצי זה.
במקביל להיותנו חדורי מטרה ובטוחים ב"בשורה" החדשה ,היו גם חששות רבים שנבעו מתוך היעדר היכרות
מספקת של ה"שטח" עם תחום הליווי הרוחני והיה ברור כי לצד הסיכוי והפוטנציאל הגדול הטמון בחזון ,עומד
גם סיכון לא מבוטל.
נוכחנו לגלות (שוב ולראשונה) את כוחו של ההון האנושי ,על מקצועיותו ,נחישותו ומסירותו .אותו הון אנושי
שלצד הספק ,פוגש את ההזדמנות ,שרואה את בני המשפחות לנגד עיניו ושנכון לגעת במקומות הכואבים
והחשופים ביותר.
הזדמנות להודות לשותפינו -משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים וג'וינט ישראל -אשלים ,על
הצבעת האמון ,על שיתוף הפעולה המקצועי והאנושי לכל אורך הדרך ועל השיח הפתוח והמאפשר .אין לנו
ספק שהיה לכך מרכיב מהותי בהצלחת התכנית .תודה למלווים הרוחניים ,למדריכות ,לעובדים הסוציאליים
במרכז אלה וב"בשביל החיים" ולכלל אנשי המקצוע שלקחו חלק בתכנית .בלעדיכם זה לא היה קורה.
מרכז אלה ימשיך להוביל את תחום הליווי הרוחני ויעשה מאמצים לקדמו גם עם אוכלוסיות נוספות שיוכלו
להיתרם מכך .אנו מוצאים בליווי הרוחני תחום ייחודי ועשיר וגאים לקחת חלק בביסוסו המקצועי בארץ ,הן
בתחום האובדן הפתאומי והשכול והן במצבי משבר בכלל.
יעלה כהן ובני לייזר
מנכ"לים משותפים
מרכז אלה
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ברכת הצוות המוביל של תכנית
"מקום לנש(י)מה"
תכנית "מקום לנש(י)מה" "נולדה" מתוך ההבנה כי לאנשים שונים ,צרכים שונים ותפקידנו לאפשר את
מרחב (ומירב ) הבחירה לבני המשפחות המתמודדים עם מצבי אובדן פתאומי ושכול.
יצאנו לדרך "מצוידים" באמונה רבה בליווי הרוחני אך עם סימני שאלה רבים :מאיזו עמדה סקרנית נפגוש
את ה"שטח"? מי יכול להיתרם מליווי רוחני? מהו ,אם בכלל ניתן לקבוע ,התזמון הנכון לקבלת הליווי הרוחני?
ועוד...
במהלך התכנית עשינו פעולות רבות במטרה לאפשר את השתלבותם של המלווים הרוחניים בפעילות
מרכזי הסיוע ,להטמיע את התפיסות והכלים של הליווי הרוחני בעבודת אנשי המקצוע מתחום הטיפול ולייצר
תשובות חלקיות או מלאות לשאלות שליוו אותנו.
קיימנו ימי למידה למלווים הרוחניים ולעובדים הסוציאליים ביחד ולחוד ,נפגשנו בימי עיון ,בכנסים ובמרכזי
הסיוע השונים .ניהלנו שיח מקצועי ולא מתפשר ולאט לאט ,ככל שהעמיקה הלמידה וההתנסות החיובית
בשטח ,נראה היה שנבנה האמון המקצועי ההדדי ומבלי משים ,מתפנה לליווי הרוחני מקום של ממש בספסל
אנשי המקצוע המסייעים במצבי אובדן פתאומי ושכול.
התחלנו את תקופת ה"פילוט" עם קבוצה קטנה של  14מלווים רוחניים ואנו נכנסים לתקופת ההטמעה עם
 27מלווים רוחניים הנותנים מענה בפריסה ארצית .זוהי הזדמנות להודות למלווים הרוחניים על דבקותם
במטרה ועל מקצועיותם הרבה ,למדריכות המסורות שתמכו והכווינו לאורך הדרך ,לעו"סים של מרכזי הסיוע
במרכז אלה וב"בשביל החיים" על פתיחותם ,דרכם הלא מתפשרת ומחויבותם הרבה ומעוררת ההשראה
לבני המשפחות.
תודה לד"ר שירלי רזניצקי ,אלן מילשטיין וחיה רוזנפלד ממכון ג'וינט-מאיירס-ברוקדייל ,שליוו את התכנית
במחקר מעצב וסייעו במקצועיות ורגישות לדייק את המענים בשטח.
תודה מיוחדת לכ 200-בני המשפחות שלקחו חלק במסע ,שנתנו לעצמם הזדמנות (חרף כל המגבלות)
לצאת אל ה"לא נודע" ,שפתחו את הדלת ואפשרו לתהליך לקרות ול"רוח אדם" להוביל.
אנו מקווים שתמצאו במדריך הפעלה זה ,המאגד בתוכו את מצבור הידע שנאסף על ידי ובזכות כל מי שנטל
חלק בתכנית ,מקור למידע ,להעמקה ולהשראה.
רונה אקרמן -מנהלת תכנית "מקום לנש(י)מה"
בשם הצוות המוביל
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מבוא
תוכנית 'מקום לנש(י)מה' וליווי רוחני
התוכנית 'מקום לנש(י)מה'  -ליווי רוחני לאנשים במצבי אובדן ושכול  -היא פרי של שיתוף פעולה בין משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לבין ג'וינט ישראל-אשלים .התוכנית החלה לפעול בשנת  2016מתוך
תפיסה ,כי במצבי מצוקה ומשבר מתערערות תפיסות עולם ואמונות בסיסיות ,לעיתים עד כדי אובדן דרך
ומשמעות בעולם.
הליווי הרוחני במהותו מתכוון ליצירת המרחב הרוחני הנכון והמתאים לאדם .על ידי קשב ,תשומת לב וחיבור
לאדם 'באשר הוא שם' ,המלווה הרוחני מזמין התבוננות פנימה ומגע עם המקומות הפנימיים ביותר .כוחו של
התהליך הוא בהזדמנות ובאפשרות להתקרב באופן עמוק אל האמונות והתפיסות המניעות את האדם בחייו.
מתוך כך ,הליווי הרוחני מאפשר חיבור אל משמעות החיים ,אל מקומו של האדם בעולם ובטבע ,אל תקווה,
חלומות מחודשים ומבט לעתיד.
התוכנית נוצרה מתוך מגמה הקיימת בתחום הטיפול באובדן ובשכול במשרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים ,הדוגלת בהרחבת סל המענים לסיוע ולתמיכה בבני המשפחה ,תוך מציאת פתרונות חדשניים
והתאמה מרבית למגוון הצרכים האנושיים במפגש עם אובדן ושכול' .מרכז אלה' נבחר להפעיל את
התוכנית וליישמה.
לתוכנית ,כפי שהתבצעה בשלב הפיילוט ,היו שתי מטרות:
להכניס את הליווי הרוחני כמענה נוסף המוצע לבני המשפחות המתמודדים עם אובדן פתאומי ושכול.
לשם כך ,מוסדו תהליכי ליווי פרטני וקבוצתי ,אשר ניתנו על ידי המלווים הרוחניים.
לשזור בעבודתם של אנשי המקצוע מתחום הטיפול את התפיסה והכלים של הליווי הרוחני .לצורך
כך ,מוסדו שני קורסים :קורס רוחניות בטיפול ('נשימה ורוח') בבית הספר המרכזי של משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים וקבוצת לימוד 'מקום לנש(י)מה' ('בית מדרש') .כמו כן ,התקיימו ימי עיון
ולמידה בהשתתפות מלווים רוחניים ואנשי מקצוע ,שבהם ניתנו כלים תיאורטיים ומעשיים מעולם הליווי
הרוחני.
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אוכלוסיית היעד :האוכלוסייה הזכאית לקבלת סיוע במסגרת תחום האובדן הפתאומי והשכול במשרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים היא בני משפחות אשר חוו אובדן פתאומי בנסיבות של רצח,
התאבדות או תאונת דרכים.
התוכנית 'מקום לנש(י)מה' החלה לפעול עם  14מלווים רוחניים ושלוש מדריכות ונכון לשנת  ,2019פועלים
במסגרתה  27מלווים רוחניים וחמש מדריכות .נתון זה משקף את ביסוסו של תחום הליווי הרוחני בתוך סל
המענים .מרבית מקבלי הליווי הרוחני הסתייעו במלווים באופן פרטני; חלקם השתתפו גם בקבוצות תמיכה
פסיכו-רוחניות .התוכנית מיושמת בשמונה מרכזי סיוע הפרוסים ברחבי הארץ והמופעלים על ידי 'מרכז אלה'
ועמותת 'בשביל החיים'.
מינואר  ,2020הליווי הרוחני נשאר כמענה קבוע במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ומנוהל
באופן ארצי על ידי 'מרכז אלה' להתמודדות נפשית עם אובדן.
מדריך הפעלה זה נכתב כחלק מהטמעת הליווי הרוחני במשרד ובמרכזי הסיוע ,באופן שיאפשר את המשך
קיומו בצורה מיטבית ,ההולמת את רוח התוכנית ,כפי שהתבצעה עד כה .מטרות המדריך הן :תיאור התוכנית
כפי שהתבצעה ,מתן הנחיות לביצוע עתידי ומתן מענה שלם בהתייחס לאיכויות ולאופן הפעלת הליווי הרוחני
כמענה לבני המשפחות.
המדריך כולל שלושה פרקים ולאחריהם נספחים:
פרק ראשון :רוחניות וליווי רוחני
פרק שני :ליווי רוחני במצבי אובדן ושכול.
פרק שלישי :התוכנית 'מקום לנש(י)מה'
נספחים :טפסים ומסמכים לשימוש בעלי התפקידים בתוכנית.
ההתייחסות במדריך לבני המשפחה נכתבה בלשון זכר ,וההתייחסות למלוות הרוחניות נכתבה בלשון נקבה.
בשני המקרים ,הכתוב תקף לשני המינים.
הציטוטים במדריך לקוחים ממחקר הערכה מלווה של התוכנית ,שבוצע על ידי מכון ברוקדייל 1ומקבוצת
מיקוד של מלוות ומלווים רוחניים .הטקסטים במדריך לקוחים ממקורות שונים ,בכל אחד מהטקסטים
מופיע שם המחבר/ת.
אנו מקווים שתמצאו במדריך זה מענה מלא לאופן ההפעלה של התוכנית ,לשאלות ולאתגרים בדרך.

 | 1מילשטיין ,א' ,רזניצקי ,ש' ,רוזנפלד ,ח' ,וריבקין ,ד' .)2018( .ליווי רוחני למשפחות המתמודדות עם משבר בעקבות אובדן פתאומי ושכול
 -הערכת התוכנית 'מקום לנש(י)מה' (דוח ביניים) .ירושלים :מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.
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פרק ראשון

רוחניות וליווי רוחני

"אולי בסופו של דבר
הייתי צריכה לטפל עשרים שנה,
כדי לדעת,
שמעולם לא היה אדם
זקוק לטיפול,
אלא לאהבה;
שמעולם לא היה אדם
צריך להשתנות
אלא להירפא;
שמעולם לא היה צריך
אדם דבר,
מלבד עיני הרואות
את שלמותו
בפנים הסדק".
כדי לדעת  /דור אלה גבע
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'רוחניות' היא מילה שרבים משתמשים בה ,אך כל אחד מייחס לה את הבנתו שלו .עם זאת ,קיימת הסכמה
רחבה לכך ,שהמושג מתייחס לממד הנפשי ,הפנימי והעמוק של האדם .תחום הרוח מוגדר כהשקפת עולם
המעניקה משמעות לחיים וקשר למציאות עליונה או למהות מקודשת באמצעות ערכים ,טקסים ו/או
מעגלי זהות שונים ,כמו משפחה ,קהילה ,דת ,מקצוע או לאום.
הרוחניות מבוססת על למידה מניסיון אישי ,תוך שאיבה ממקורות רוח אוניברסליים באשר הם  -אישיים,
תרבותיים ,כאלו שהאדם בחר בהם וכאלו שהוא ספג באופן לא מודע .רוחניות כרוכה בשאילת שאלות בדבר
משמעות ,זהות ,חיבור ,טרנספורמציה והתעלות – נושאים שהם כולם אינהרנטיים לחוויה האנושית.2
בישראל ,כמו בחברה המערבית כולה ,מתרחב בעשורים האחרונים השיח הציבורי ביחס לשאלה מהי
רוחניות ,ומתרבים האנשים החשים צורך להבין את רוחניותם ולהעמיק את החיבור לממדים רוחניים
בחייהם ,גם ללא קשר לדת או לקיום מצוות הלכתיות .בעוד דת ודתיות מציבות גבולות ומתייחסות למערכות
מובנות ומוגדרות ,הרוחניות היא חסרת גבולות (או שקשה להגדיר את גבולותיה) והיא שואפת להתקיים
מעבר למסגרת מאורגנת .העניין ברוחניות גובר במקביל וכתגובת נגד למרוץ המתמיד לשיפור רמת החיים
ולדלדול הרוחני ,המשתקף בתכנים שמספקת לנו התקשורת הכתובה והאלקטרונית .בני אדם נחושים למלא
את חייהם לא רק בסיפוקים פיזיים וכלכליים ,אלא במשמעות עמוקה יותר ,וכאן נכנסת הרוחניות לחייהם.3

"זה מכבר אני מודע לכך שבעולם פועל כוח פיסי ורוחני סמוי ,כוח שמרפא את
גופנו ואת נשמתנו .כשאנו מקיימים מגע עם אותו כוח אנו מזהים אותו .הוא
מטפח ומרומם אותנו ,קראו לו אלוהים או כפי שתרצו – הוא שם .החולים עשוהו
מציאותי לגבי דידי .רבים תיעלו את עצמם אליו" (פסח קראוס ,מלווה רוחני).4
במקרים רבים של תקופות מצוקה והתמודדות עם משבר ,בני אדם מחפשים אפשרות להתחבר למשהו
שמעבר לעצמם ולמקורות הפנימיים שלהם ,כדי למצוא משמעות ,תקווה ונחמה .בעבר (ובחברות
מסורתיות גם כיום) ,הפנייה למנהיגים רוחניים בשעות קשות הייתה טבעית ומקובלת ,אך בעידן הרפואה
המודרנית חל פיצול בגישה הרפואית .את הנתח העיקרי של הטיפול הרפואי תפסו טיפולים המבוססים על
הוכחות מדעיות ( )evidence-based medicineואילו טיפולים בגישה רוחנית נשארו 'מחוץ לתחום' ,והפכו
לנחלתה של הרפואה הלא-קונבנציונלית .ערך הטיפול הרוחני התגמד בעיני הממסד הרפואי ואף חל כלפיו
יחס של ניכור וזלזול.
עם זאת ,בעשורים האחרונים מתחזקת ההבנה ,שקיים צורך בטיפול בסבל הרוחני של האדם וגובר העניין
בקשר שבין רוחניות לבין בריאות ,בתפקידה ובמקומה של רוחניות ותמיכה רוחנית במערכת הרפואית
Friedman, R.D. (2005). Jewish pastoral care. Woodstock, VT: Jewish Lights Publishing. | 2
 | 3מרגולין ,ר' .)2017( .הכמיהה לחיים רוחניים בישראל .ירושלים :ג'וינט ישראל-אשל.
 | 4קראוס ,פ' ,וגולדפישר ,מ' .)1995( .למה דווקא אני .הוצאת אחיאסף
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והטיפולית .הגישה הדוגלת בשילוב הרוחניות בטיפול גורסת ,כי ההתייחסות לרוחניות מסייעת למטפלים
לזהות נקודות חוזק ומשאבים בעולמם הפנימי של המטופלים ,לצורך התמודדות ,התפתחות ופיתוח חוסן.
מחקרים רבים שנעשו בתחום מלמדים על ההשפעות החיוביות של שילוב רוחניות בטיפול על מקבלי הטיפול.5
מתוך תפיסות והבנות אלו צמח תחום הליווי הרוחני ,שבבסיס תפיסתו עומדת הנגשת המשאבים הרוחניים
של האדם ,על פי אישיותו ותרבותו .המלווה הרוחני אינו מוביל לרוחניות מסוימת אלא מתכוון ופועל למציאת
הרוחניות הנכונה והמתאימה לאדם שאותו הוא מלווה .זאת ,באמצעות שימוש במגוון כלים וכן באמצעות
נוכחות עם האדם הנמצא במצוקה והקשבה עמוקה לעולם הרוח שלו .כלומר ,מהות הרוחניות בליווי הרוחני
היא גמישה ,משום שהיא מותאמת לכל אדם ואדם והיא מונכחת באמצעות הקשר הבין-אישי הנוצר בין
המלווה הרוחני לבין מקבל הליווי .6
"בעולם הרוח יש משהו שהוא פחות כבד מעולם הנפש והרגשות .בעולם הרגשות
לכולנו יש פגיעות וצלקות ,ואילו עולם הרוח הוא עולם של כמיהה שרוצה להגיע
למקום של יותר ...ככל שאנחנו יותר אפופים בעולם החומרי ,אנחנו יותר צמאים
למקום שמוצא את המשמעות ,את החיבור ,את הנשמה ,את צלם האלוהים ,יקום...
ולא הפסיכולוגיה ולא הטיפולים למיניהם נותנים את זה .הליווי הרוחני יכול ,צריך
ורוצה לתת את זה" (מלווה רוחנית) .

אופני הביטוי של הליווי הרוחני והרוחניות ככלי מקצועי
הליווי הרוחני מתקיים כמענה מקצועי בשני אופנים:
 | 1ליווי רוחני כמקצוע ייחודי
מלווים רוחניים משתלבים בתוך צוותים טיפוליים רב-מקצועיים ומלווים אנשים באופן פרטני בקהילה.
לשילוב מלווה רוחנית באופן זה יתרונות ואתגרים .היתרון הוא מובהקות התפקיד בעיסוק ברוח ,בנשמה
ובמשמעות ,מה שהופך את התהליך לממוקד יותר ואת גבולותיו לברורים יותר .צוותים טיפוליים ,שהתנסו
בשילוב מוצלח של מלווה רוחנית בתוך הצוות שלהם ,מעידים שהדבר מסייע לא רק למקבלי הליווי אלא גם
לאנשי המקצוע ,גם באופן אישי וגם בכך שהיא 'מזכירה' להם את המהות הרוחנית של עבודתם.7
האתגרים בדרך זו טמונים בתהליכים המורכבים של שילוב מלווה רוחנית בצוות רב-מקצועי .פעמים רבות,
תחום הליווי הרוחני מעורר חשדנות ,ספקות ואף התנגדויות מצד שאר חברי הצוות .זאת ,כתוצאה מסיבות
Koenig, H.E. (2000). Religion, spirituality and medicine: Application to clinical practice. JAMA, 284: 1708.| 5
 | 6זוהר-סייקס ,נ' .)2016( .בשביל הרוח :התפתחות הליווי הרוחני כתפיסה וכלים לסיוע לאוכלוסיות במשבר ,במצוקה ובסיכון .עט השדה,
גיליון  ;16רמון ,ע' .)2017( .התפתחות מקצוע הליווי הרוחני בארצות המערב ובישראל .בתוך :נ' בנטור ,ומ' שולץ( .עורכים) .באשר הוא
שם :ליווי רוחני במערכת הבריאות והרווחה בישראל .ירושלים :ג'וינט ישראל-אשל.
 | 7בנטור ,ושולץ ,שם.
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שונות ,ביניהן חשש מהלא מוכר ,דעה קדומה על המושג 'רוחני' ,חשש מפגיעה בטריטוריה המקצועית שלהם,
ועוד .נדרשים תכנון ,סבלנות ותשומת-לב כדי להגדיר את גבולות התפקיד החדש ,שלא היה קיים קודם,
וללמוד כיצד לייצר דרכי עבודה ולמידה הדדית עם שאר חברי הצוות.

 | 2ליווי רוחני כתחום התמחות ,המשתלב בתוך מקצוע טיפולי קיים
שילוב התפיסה והכלים של הליווי הרוחני בעבודתם של בעלי מקצוע טיפולי קיים ,כגון עבודה סוציאלית,
סיעוד  ,ייעוץ חינוכי ,פסיכולוגיה ,חינוך ,רפואה ,ועוד .לפי גישה זו ,הרוחניות נשזרת בתוך עבודתו של איש
המקצוע ,כאשר הוא לומד ליצור 'חלונות' למרחב הרוחני של האדם שאותו הוא מלווה ,תוך כדי עבודתו
המקצועית ה'רגילה'.
האתגרים בכך הם בעיקר הנטייה לגלוש למוכר ולידוע של 'מקצוע האם' ,הקושי להישאר במיקוד רוחני מול
מורכבות המצב ומציאת המקום ,הזמן והקצב האחר בתוך מערכת עמוסה.8

ליווי רוחני | הגדרות ומטרות
ליווי רוחני מוגדר כהענקת מענה רוחני לאנשים ולמעגל ההתייחסות שלהם בשלבי משבר ומעבר בתחום
הפיזי-רפואי ,החברתי או האישי .במהותו ,ליווי רוחני מיועד ליצירת המרחב הרוחני הנכון והמתאים לאדם.
בבסיסו האמונה והתפיסה ,כי החיבור למרחב רוחני זה ,השונה מאדם לאדם ,יכול לאפשר תמיכה בתקופות
מצוקה ,משבר ובדידות .על ידי קשב ,תשומת-לב וחיבור לאדם 'באשר הוא שם' ,הליווי הרוחני מזמין התבוננות
פנימה ומגע עם המקומות הפנימיים ביותר של הנשמה.
כוחו של התהליך הוא בהזדמנות ובאפשרות להתקרב באופן העמוק ביותר אל האמונות והתפיסות המניעות
את האדם בחייו .הליווי הרוחני מציע להתחבר אל משמעות החיים ,לתקווה ,לחלומות מחודשים ולמבט
לעתיד.
לא בכדי נבחרה המילה 'ליווי' לתיאור המקצוע .המלווה הרוחני מצטרף למסעו של אדם אחר ,נותן לאדם
הנזקק נוכחות אנושית ,ובכך מסייע לו להגיע למקומות הרוחניים שלו .המלווה אינו מוביל או מחנך ,אלא
שוהה לצד מקבל הליווי ,שנמצא בעמדת ההובלה .המלווה הרוחני מצטרף להליכתו של מקבל הליווי ,תוך
כיבוד המרחב הפרטי והערכים האישיים שלו .הליווי עשוי להתבטא בלהיות עם ,בלעודד ,בלהיות עֵ ד ,כלומר
להיות עם האדם באשר הוא שם.9
 | 8זוהר-סייקס ,)2016( .שם; זוהר-סייקס .)2017( .ליווי רוחני לחיים :ליווי רוחני למגוון אוכלוסיות בעתות מצוקה ,משבר ,אובדן ושכול.
בתוך :בנטור ,ושולץ ,שם.
 | 9זמר ,ה' .)2017( .בין רוחני לנפשי :מחשבות על טיפול נפשי וליווי רוחני .בתוך :בנטור ,ושולץ( .עורכים) (עמ' )71-60
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"לבני האדם יש את הדרך שלהם .אנחנו מצטרפים לדרך של האדם ואני לא משנה לו
את הדרך שלו .צריך לדעת להצטרף למישהו .זה לא רק להיות נחמדה ולאהוב אותו
ולחבק ,צריך לדעת להצטרף לדרך שלו ולזהות מה הוא צריך ממני ...ללוות אנשים
בדרך שלהם ולהתחבר למשאבים הרוחניים שלהם" (מלווה רוחנית).
"אני מזכירה לעצמי להגיע ממקום של צניעות לתהליך ,להיזהר מלהיות 'מנהיגה',
אלא להיות מאפשרת ונוכחת באופן מלא .לחמול ,לא לרחם .לרכוש כבוד לאלה
ששורדים את הטראומה ולאתגרים שעמם הם נאלצים להתמודד .להיות סבלנית
ולבטוח ביכולות ובכוחות של המל ֻווים להתמודד ולהירפא" (מלווה רוחנית).

ליווי רוחני – רקע היסטורי | התפתחות התחום בעולם ובישראל
התפתחות הליווי הרוחני בעולם
אף על פי שהתובנות העומדות ביסודו של מקצוע הליווי הרוחני הן עתיקות יומין וגלומות במסורות דתיות
שונות ,הליווי הרוחני הפך למקצוע מן המניין רק בשנות ה 30-של המאה ה .20-זה החל ב 1924-בארצות
הברית ,במפגש בין ד"ר ריצ'ארד קאבּ ֹוט ,פילוסוף ורופא מאוניברסיטת הרווארד ,לבין כומר פרוטסטנטי
בשם אנטון בּ ֹויזן ,שנחשב להוגה התחום .השניים חברו יחד וב 1925-פתחו בבוסטון את תוכנית ההכשרה
הראשונה ( .)CPE - clinical pastoral educationהתלמידים היו אנשים שתחום הכשרתם המקצועית הוא
תיאולוגיה .מטרת ההכשרה הייתה ,שהתלמידים יוכלו ללוות רוחנית ולתמוך באנשים שנמצאים במקום שבו
שאלת משמעות החיים עולה במלוא חריפותה (כגון בתי חולים ובתי כלא).10
שיחות הליווי הרוחני נגעו בסוגיות של תקווה ,משמעות החיים ואמונה .תוכני השיחה נקבעים על ידי מקבל
הליווי ,ולמלווה אסור לכפות עליו את עולמו הרוחני שלו .הפרדה זו בין עולמו הרוחני של המלווה לבין
עולמו הרוחני של מקבל הליווי היא עיקרון יסוד בהכשרת מלווים רוחניים.11
החל מסוף שנות ה 40-של המאה ה 20-המקצוע התחיל להתפתח מאוד גם בארצות הברית וגם באירופה,
ועם השנים נפתחו תוכניות הכשרה רבות ,גובשו עקרונות וקריטריונים ,נוסדו כתבי-עת מקצועיים וקמו
ארגונים האחראיים על פיתוח ,הסמכה ופיקוח .במהלך שנות ה ,50-התחום נכנס לבתי החולים בארצות
הברית וגם למוסדות אחרים ,כמו בתי כלא ,מסגרות צבאיות ,ועוד .באירופה התחום עדיין בשלבי התהוות
וקיימת שונות בין המדינות במסלולי ההכשרה ובתפיסת המקצוע.12
Brooks Holifield, E. (1983). A history of pastoral care in America: From salvation to realization. Eugene, Oregon: |10
Wips & Stock Publishers.
Steere, D.A. (Ed.). (1973). The supervision of pastoral care. Eugene Oregon: Wips & Stock Publishers, 1946, 1952, 1971. |11
 | 12רמון ( ,)2017שם.
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התפתחות מקצוע הליווי הרוחני בישראל
לישראל ,הגיע מקצוע הליווי הרוחני הרבה יותר מאוחר ,בשנת  ,2004בעקבות הבעת עניין של הפדרציה
היהודית של ניו-יורק בפיתוח המקצוע בארץ ,שעד אז פעל בצורה מאוד מוגבלת ונקודתית .בשנת 2006
החלה הפדרציה בהקמת תוכניות הכשרה לליווי רוחני ובמימון שירותים ופרויקטים ראשוניים .בשנת 2011
נפתח הקורס הראשון להסמכת מדריכים-מחנכים ,שהוכשרו לעמוד כראשי התוכניות .שנתיים לאחר מכן
מלווים רוחניים החלו להיות מוסמכים על ידי ועדת הסמכה מקצועית ובלתי תלויה ,המורכבת ממלווים
רוחניים ותיקים ואנשי מקצוע מתחומים קרובים ,בתחילה מארצות הברית וכיום גם ישראלים .עד סוף שנת
 2019הוסמכו בישראל  119מלווים רוחניים.
מלווה רוחנית מוסמכת בישראל היא מי שהשלימה את לימודיה בתוכנית לימודים מוכרת ועמדה בהצלחה
בפני ועדת ההסמכה .ההכשרה המקצועית מתקיימת בתוכניות הסמכה המוכרות על ידי העמותה לליווי
רוחני וכוללת לימודים בהיקף של מינימום  800שעות ,כשלפחות  50%מתוכן הן שעות למידה מעשית
(פרקטיקום) ,לרוב במוסד ציבורי ,כגון בית חולים ,בית אבות וכו' .ההכשרה מלֻ ווה בהדרכה אישית וקבוצתית.
'העמותה לליווי רוחני' הוקמה בשנת  2014והיא גוף בעל מעמד משפטי עצמאי ,המפקח על התפתחות
המקצוע והעוסקים בו .מקצוע הליווי הרוחני התפתח בישראל בצורה מהירה ורחבה במהלך העשור האחרון,
וכיום ניתן למצוא מלווים רוחניים בבתי חולים ,בתי אבות ,מוסדות סיעודיים ,מסגרות לילדים עם מוגבלויות,
ועוד .לצד זאת ,התחום מתמודד עם אתגרים שונים שאינם קיימים במדינות אחרות בעולם ,וביניהם אקלים
דתי ,קשר הדוק בין דת למדינה והיותה של הדת אחד התחומים הרגישים ביותר בחברה הישראלית .משום כך,
כשנוסח ונתקבל קוד האתיקה של המלווים הרוחניים בישראל ,בשנת  ,2012נכנס בו חידוש לעומת מקומות
אחרים בעולם ,שבא לידי ביטוי ב'חילון' המקצוע ובניתוק מהרבנות .בכך הרחיבה ישראל את הפלורליזם
13

הטמון במקצוע וכן את ההכרה בצרכים של בני תרבויות שונות.

הליווי הרוחני בישראל מתייחס ,בנוסף למצבי סוף חיים ,למגוון רחב של אוכלוסיות ,כגון ילדים הנמצאים
בחינוך מיוחד ומשפחותיהם ,חולים כרוניים ,נגמלים מהתמכרויות שונות ,נוער במצבי סיכון ומתמודדי אובדן
14

ושכול.

 | 13רמון ( ,)2017שם.
 | 14זוהר-סייקס ,2016 ,שם.
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עקרונות מובילים בליווי רוחני
"יש זמן שהכאב רוצה.
יש להקשיב לו.
אי אפשר לומר לגשם:
אל תהיה גשם".
(עידית ברק)

תחום הליווי הרוחני מבוסס על הכלי המרכזי  -המלווה הרוחני עצמו :המהות שלו והתודעה הפנימית אשר
דורשת הכשרה ,התכווננות ותרגול.
כדי לאפשר יצירת מרחב מתאים לליווי אדם במצב משבר או מצוקה ,ישנן מספר אבני יסוד ,המנחות את
המלווה הרוחני.
שליחות ,נראות וענווה
בבסיסן של תפיסות פילוסופיות ודתיות רבות עומד הרעיון ,כי לכל אדם יש שליחות בחיים וחלק משמעותי
ממסע חייו הוא להגיע לתובנה ולתודעה על מהות השליחות ולמלאה .תחושת השליחות מבוססת על אמונה
פנימית ,על חזון ועל מחויבות לערכים.
ישנם מלווים רוחניים שמרגישים שעל תחושת השליחות הזו מתבססות ה'סמכות' וה'רשות' להעניק ליווי
רוחני .מלווים רוחניים אחרים עשויים לחוש קושי בהזדהות עם המושג 'שליחות' ,משום שהוא נתפס בעיניהם
כגאוותני או מגלומני ,במקום להיות מלא ענווה ובתודעת שירות .מהמלווה הרוחני נדרשת עבודה פנימית
כדי להגיע לאיזון ,שבו מצד אחד הוא נענה לתחושת השליחות ומצד אחר זוכר שתפקידו להיות כלי .כלומר,
המלווים הרוחניים הם רק שליחים ,שבאמצעותם ודרכם מתקיימת השליחות.
בנוסף להיענות לשליחות ,חשובה גם מידת הנראות .רק אם המלווה יהיה בנראות מלאה הוא יוכל להגיע לכל
הזקוקים לו  -לגרום לאדם הנזקק לדעת שקיימת אפשרות של סיוע רוחני ולעודד את אנשי המקצוע להפנות
אליו את הזקוקים לו.
"אמר רבי שמחה בונים מפשיסחא לתלמידיו
כל אחד צריך שיהיו לו שני כיסים
ויוכל להשתמש בהם לפי הצורך
בכיס אחד צריך להיות מונח המאמר
'בשבילי נברא העולם' (גמרא סנהדרין)
ובכיס השני' :אנכי עפר
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ואפר'"(ויקרא י"ח-כ"ז).

מודעות ,התכווננות וכוונה
המלווה הרוחני נמצא עם מקבל הליווי ומקשיב לו .הקשב שלו נתון למשמעות שמקבל הליווי מייחס למה
שקורה בחייו ,לסבל שהוא עובר ,לקשר שלו אל הטרנסנדנטי ,לתודעה שלו על עצמו בעולם וכיצד הוא מסביר
את חייו .מתוך היכולת שלו לשמוע את מה שעובר על האדם שמולו ובאמצעות הכלים שבידיו ,המלווה מנסה
לסייע למקבל הליווי להרחיב את התודעה הרוחנית שלו .עם זאת ,עיבוד התוכן הרגשי והנפשי אינו נמצא
במוקד הליווי הרוחני; המלווה הרוחני אינו מכוון לפירושים פסיכולוגיים או לתובנות לגבי העבר .המיקוד הוא
במצבי משבר בהווה ובניסיון לעזור למקבל הליווי למצוא בעצמו כוח ,תקווה ,סליחה ,הרגשת חיבור וכבוד
15

עצמי .המלווים הרוחניים מתרגלים את התודעה הזו בחייהם ומפתחים כוונה והתכווננות לעבודתם.

"כאשר אתה אוסף בני אדם ונותן להם מקום ומתייחס אליהם כבני אדם ,בלי כל
הכותרות ,קורה שם משהו מדהים ...כל ה'טייטלים' נשכחים ונהיה מקום של להיות.
אין לנו במערכות שלנו כמעט מקומות בהם אנחנו מאפשרים לעצמנו להיות .הדבר
הזה גורם לאנשים לחשוף את עצמם במקומות קצת יותר פגיעים ורגישים .כאשר
קצת מאפשרים ,אז הדברים יוצאים"

(מפקחת).

"זו עבודה ,כי באופן טבעי אני פוגשת מישהו והוא מספר לי את הסיפור שלו וישר
כמובן עולות לי מחשבות ...ביקורת ,שיפוט ...הדברים האלו עולים .והאימון שלי,
הלימוד שלי במשך כל השנים האלו ,הוא לא לבחור בהם ,להשתיק אותם ולזכור
שבשביל שאני אפגוש אותו – אני צריכה לראות אותו ולא את הקולות שאני מלבישה
עליו .וזאת עבודה ...ללמוד לקבל את מה שהחיים מביאים – זו עבודה רוחנית בעיניי.
התהליך של לקבל הוא תהליך רוחני בעיניי"

(מלווה רוחנית).

נוכחות
אומנותו של המלווה הרוחני היא בנוכחותו .בבסיס הליווי הרוחני עומדת התפיסה ,כי הנוכחות עם אדם הנמצא
במצוקה 'באשר הוא שם' ,בנויה על הקשבה עמוקה לעולם הרוח שלו והיא שמביאה לחוויה משמעותית,
מתמשכת ומרפאת.
"אני יכולה להיות שם והוא לרגע ,אפילו לרגע ,מרגיש לא בודד – דיינו .זה משהו
שאני רוצה שהוא יידע .אתה בוכה  -אני איתך ,אתה כועס  -אני איתך .אני רואה
אותך ...אנחנו נורא רוצים שמישהו יראה את הפנימיות שלנו ,לא רק את הוויזואלי...
ואם אני לא אראה אותו – מי יראה? ...זו האחריות שלי לבוא ולראות אותו"
(מלווה רוחנית).
 | 15זוהר-סייקס ,נ'" .)2017( .עשה אותי כלי לשליחותך"  -תפיסה וכלים בליווי רוחני .בתוך :בנטור ושולץ ,שם.
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קשב ועדות
לכל אדם ,ולמי שנמצא במשבר בפרט ,יש צורך עמוק להיראות ולהישמע ,להוציא את החוויה שלו מבדידותה,
ולכן המושג 'עדות' חיוני בליווי הרוחני .בנוסף ומעבר לחשיבות ה'פורקן' של האדם המספר את סיפורו,
השומע (המלווה הרוחני) מתכוון להיות עד  -להיות בתודעה של הקשבה עמוקה ,של הוצאת האדם המספר
מבדידותו והענקת מקום ונראות לסיפור שצריך להיספר.
חיבור רב-ממדי
אחד הדברים המרכזיים העולים מעבודת הליווי הרוחני הוא איכות החיבור ,הנחווה על ידי מקבל הליווי כרב-
ממדי .החיבורים האלו נחווים על ידי מקבל הליווי כמובילים למפגש מחודש ואופטימי עם העצמי ,לתחושת
העצמה אישית ולתחושות של שלווה פנימית וקבלת הקיים .החיבורים מתקיימים במעגלים אחדים:
חיבור תוך-אישי :בין מקבל הליווי לבין עולמו הפנימי שלו ,לכוחותיו ולמשאביו.
חיבור בין-אישי :בין מקבל הליווי לבין המלווה הרוחני ,המתאפשר בזכות האיכותיות שהמלווה מביא עמו
 התכווננות ,תמיכה ונוכחות מלאה ולא שיפוטית .החיבור הזה מרכך את חוויית הבדידות עבור מקבלהליווי ומאפשר ביטוי והקשבה.
חיבור למשמעות :עיסוק במהות הקיום האנושי עבור האדם  -תפיסת עולם ,פרספקטיבה ,אמונה
והבניית משמעות.
חיבור ל'מעבר' :למשאבים רוחניים ולאיכויות טרנסנדנטליות ,המאפשר נקודת מבט חדשה ,גבוהה
16

וכוללת יותר.

כלים בליווי רוחני
המלווה הרוחני אינו מגיע עם תוכנית מובנית ,אלא בונה את הקשר בהתאם למצבו הרוחני ,המנטלי והפיזי
של המטופל .יש ברשותו מגוון כלים ,שמתוכם הוא יכול לבחור את המתאים ביותר לאותו רגע.
פעמים רבות ,המלווה הרוחני יפתח את המפגש עם כלים של שאלות פתוחות ,תרגילי נשימה והתכווננות,
דמיון מודרך ,הרפיה ,ושאר כלים גופניים .זאת ,במטרה לאפשר שקט וחיבור לעצמי  -גם של מקבל הליווי
וגם של המלווה עצמו .בהמשך המפגש ,המלווה ישתמש בכלים מעודדי תקשורת ,כמו מגע ,הליכה בצוותא,
נגינה והאזנה למוזיקה ,יצירת טקסים אישיים ,טקסטים מוכנים ,יצירת תפילה אישית ,שימוש באלמנטים
מהטבע ,קלפים טיפוליים ,ועוד.

 | 16רוסו-נצר ,פ' ,ואלחי ,נ' .)2016( .דוח סיכום ממצאי הערכת "בשביל הרוח" .ירושלים :ג'וינט ישראל-אשלים.
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להלן כלים מרכזיים אחדים:
שימוש בטקסטים

המלווה הרוחני נושא בכליו טקסטים רבים  -שירה ,קטעים ספרותיים ,פסוקים נבחרים מספרי דת ,מדרשים,
אגדות חז"ל ,ועוד .הוא מתאים את הטקסט המדויק ביותר לסיטואציה הייחודית ,בהתאם למצבו הרוחני של
מקבל הליווי ותוך התייחסות לעולמו התרבותי .הטקסטים מספקים איכויות שונות לליווי:
שיח על תקוותיו ,מאווייו ומכאוביו של מקבל הליווי.
תחושות של חיבור ,נחמה ומשמעות :האדם הלומד את הטקסט מגלה את משאבי הרוח הטמונים
בטקסט וגם את משאבי הרוח שלו.
מקור השראה גם עבור המלווה הרוחני עצמו.
ערך פונקציונלי של ארגון החוויות והאסוציאציות של מקבל הליווי :הטקסט מאפשר שינוי בנקודת
המבט של האדם על ידי הסתכלות על הדברים שעמם הוא מתמודד מזוויות נוספות .ההתרחקות מביאה
לפרספקטיבה והטקסט לפעמים 'קורא בשם' למה שלא היה לו שם.
הקריאה הפעילה והיישומית בטקסט עשויה להעניק למקבל הליווי גם תחושה של שליטה שאבדה לו
בהתמודדויות שהוא חווה.
"השתמשנו בטקסטים עם הגדרות מאוד רוחניות לכל אותם ביטויים ורגשות
שהרגשתי .פתאום ראיתי בטקסטים שאני קורא תשובות לאותן שאלות מהותיות
שבעצם ישבו לי הלב בצורה מאוד כואבת .והשעה הזו באה ואפשרה לבוא ולבטא
את אותם דברים" (מקבל ליווי).
יצירת תפילה אישית
התפילה האישית נוצרת תוך שימוש בשפה ובמרחב המתאימים למקבל הליווי .היא מאפשרת לצאת קצת
מהשיח היום-יומי ולבטא את התקוות ,הכמיהות והרצונות שלו ,וכך לשנות משהו פנימי וחיוני בתוכו .יש
המתקשים להתחבר למילה 'תפילה' בגלל ההקשרים הדתיים שלה ,ולכן ניתן להשתמש במילים אחרות ,כמו
'חלום'' ,ייחול'' ,משאלה' ,מה שמתאים ומדויק למקבל הליווי.
"אולי האל מעל
אינו שומע כלל
את מה שפינו ממלמל
אבל תפילה לאל
משנה את מי שמתפלל".
(כל מילה היא תפילה  /אהוד מנור)

 | 17זוהר-סייקס ,2016 ,שם; זוהר-סייקס ,2017 ,שם; זמר ,2017 ,שם.
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מתן ברכה
כלי משמעותי נוסף בליווי הרוחני הוא מתן ברכה ,המבטאת את מה שהמלווה הרוחני מבקש לאחל למקבל
הליווי ,לאחר הקשב העמוק ,הנוכחות והעדות לסיפורו .המלווה הרוחני אוסף את מה שהוא יודע כעת על
מקבל הליווי ומשתדל להיות כלי ,שדרכו יתברך האדם בחסד ,בחמלה ,באור ובאהבה .חשוב לשים לב,
שהברכה אינה הופכת להטפת מוסר סמויה ,כלומר ,שהמלווה הרוחני אינו מברך שיקרה שינוי ,שלדעתו ראוי
שמקבל הליווי יעשה .המברך צריך לשאול את עצמו האם הוא מברך בעצם לתיקון מצב ,בהתאם למה שהוא
חושב שצריך להיות ,או שהוא באמת פותח את עצמו להיות נתון כולו למקבל הליווי ,ללא פרשנות עצמית.
התחברות לטבע
לעיתים קרובות ,בני אדם מוצאים מרפא וחיבור לרוחניות בסביבות טבעיות :אדמה ,מים ,אש ,עצים ,צומח
וצורות נוספות .הליווי יכול להתקיים גם במרחבים של טבע :יער ,ים ,הליכה בשבילים ,מגע עם חול .הטבע
עשוי לשמש ככלי גם באמצעות הדמיון .במסגרת זאת ,המלווה הרוחני מנחה לשימוש בדימויים מהטבע
כחלק מהתהליך.
שימוש באמנות ובמוזיקה
הקשר לרוחניות הוא לא בהכרח מילולי ולכן השימוש באמנות ובמוזיקה מאפשר למקבל הליווי ערוצים שונים
של תקשורת .השימוש באמנות כולל התבוננות בתמונות וביצירות ,האזנה למוזיקה ונגינה ,המקרבים את
האדם למשאבים רוחניים.
מדיטציה וקשיבות מודעת (מיינדפולנס)
המדיטציה מהווה תרגול מנטלי ,המאפשר תשומת-לב לנשימה ובאמצעותה לנשמה .המדיטציה מאפשרת
התייחסות לגוף ולנשימה ומנווטת את האדם להאט את הקצב ,להתחבר אל עצמו ואל מהותו הפנימית.
מדיטציה יכולה להיעשות בתחילת המפגש ,כהבדלה בין המציאות לבין הפגישה ,או באמצע המפגש כאשר
המלווה הרוחני מרגיש שיש צורך במיקוד.
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פרק שני

ליווי רוחני במצבי
אובדן ושכול

"דע את הכאב.
הכאב הוא יש בין הישים -
בין החשופיות וצעקות העורבים
והדגים ששוחים בחירות גמורה
והאודה לשמחה והיד שכותבת
מילים עתיקות
שם בין כל אלה
נמצאים יצורים של כאב
חברים מלאים ביקום".
(יעקב רז) 18
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כאמור ,הליווי הרוחני התפתח בעיקר מליווי של אנשים ובני משפחותיהם בזמני מחלה ולקראת המוות.
אלה מצבים שבהם העיסוק ברוח ,בנשמה ,במשמעות החיים ,ובסגירת מעגלים ותכנים הקשורים לסוף
החיים ,נראים טבעיים מאוד .לכן ,עיקר הניסיון הקיים בעולם ובישראל בליווי רוחני הוא במצבים אלה .עם
זאת ,המשמעות והחשיבות של ליווי רוחני קיימות גם בתקופות שונות במהלך החיים  -במצבי משבר,
מצוקה ,טראומה ,אובדן ושכול .לעיתים ,האדם נמצא במקום כה כואב וקשה ,עד שהוא לא מסוגל למצוא
את המרחב הרוחני בעצמו והוא זקוק לסיוע בתהליך ובחיבור למקורות הרוח הטמונים בו.
אחד המקרים האלו הוא בעת אובדן פתאומי ושכול .כאן לא מדובר בליווי לקראת סוף החיים ,אלא אחריו,
כאשר הקשר עם המת נקטע בפתאומיות וללא הכנה מראש ,והוא עדיין ,באופן פרדוקסלי מאוד ,נוכח
בחייו של המתאבל.
אובדן מסוג זה מוגדר כ'אובדן טראומטי' ,הנגרם בשל חשיפה לטראומה חיצונית ולאיום על החיים 19.פעמים
רבות ,במקרים של אובדן טראומטי משולבים רגשות עוצמתיים של זעם ,חרדה ,חוסר אונים ,ושאלות קיומיות
של צדק ,מוסר ,משמעות המוות ומשמעות החיים20.

מאפייני הליווי הרוחני במצבי אובדן ושכול
הליווי הרוחני של אנשים במצבי אובדן ושכול דומה בחלקו לליווי רוחני לקראת סוף החיים ובמחלות מסכנות
חיים .עם זאת ,בני משפחות במצבי אובדן ושכול מתמודדים עם מאפיינים וצרכים נוספים וייחודיים למצבם:
נוכחות המוות ויחס החברה למוות
על אף שהמוות הוא חלק מהחיים ומוכר לכולם ,הוא נחשב אירוע מפחיד ומורכב ,ומרבית האנשים חווים
רתיעה מלעסוק בו ובהשלכותיו .בשלבים הראשונים של האבלות ,שהם הקשים ביותר ,האדם האבל כועס
ומפנה פעמים רבות אשמה כלפי עצמו ,כלפי החברה וכלפי האל .הוא חש תסכול על אובדן השליטה ומאבד
באופן מסוים את תבניות חייו המוכרות21 .

התרבות בישראל לא מעודדת התאבלות יתרה ,אלא חזרה מהירה יחסית לשגרה .פעמים רבות ,המעגלים
הרחבים של המשפחה ,החברים והקהילה מתקשים להתמודד עם גילויי כאב ואבלות מתמשכים ,ולכן
מתרחשת התרחקות מבני המשפחה האבלים .תופעה זו מתחזקת ביתר שאת בקרב גברים אבלים ,שכן
לעיתים קרובות החברה מתקשה לקבל התאבלות רגשית ואינה מעודדת גילויי רגש.
 | 18רז ,י' .)2013( .כך שמעתי  -רשימות זן .מושב בן שמן .הוצאת מודן.
Kristensen, P., Wisaeth, L., & Heir. T. (2012). Bereavement and mental health after sudden and violent losses: | 19
A review. Psychiatry, 7 (1): 76-97.
Neimeyer, R.A. (2000). Searching the meaning of meaning: Grief therapy and the process of reconstruction. Death | 20
Studies, 24 (6): 541-548.
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אנשי מקצוע ,העובדים עם בני משפחות שכולים ,מתארים את תחושת הבדידות המתבטאת הן בהימנעות
מפעילות חברתית והן בהימנעות של חברי הקהילה מאינטראקציה עם המתאבל וממגע עם כאבו .וכך ,בחלק
מהמקרים חווה המשפחה ניתוק חברתי כמעט מוחלט  ,אף משפחה שהייתה במרכז העשייה הקהילתית
עשויה להידחק לשוליה.
פתאומיות המוות
במקרים של אובדן פתאומי ,מטבע הדברים לא מתקיימים כלל תהליכי הכנה ופרידה ונעדרת ההזדמנות
ל'סגירת' היחסים .החיים כפי שהיו עד לאובדן נקטעים ונעצרים ,וקיים צורך למצוא דרכים לבניית רצפים
חדשים ,לחלוקת תפקידים אחרת ולמציאת איזון חדש בתוך המשפחה.
מוות בנסיבות טראומטיות
מוות בנסיבות טראומטיות של רצח ,תאונות דרכים והתאבדות עלול לטמון בחובו אלימות ופגיעות פיזיות
קשות .מוות מסוג זה עלול לעורר עצב ודיכאון ,כעס ,פוסט-טראומה ,חרדה ,מחשבות טורדניות ואובדניות,
קשיי שינה ,מחשבות נקם ,בושה ואשמה ובעיות ביחסים הזוגיים ,ההוריים והמשפחתיים22.

"אחרי שזה קרה ,לא היה אכפת לי מכלום  -מהבריאות ,מהקמת משפחה ,מחברים.
הרגשתי שאני לא נעימה .שאני רק בוכה .לא התחשק לי לחיות .הרגשתי שמחד ,אף
אחד לא יכול להבין אותי ,ומאידך ,לא יודעים מה לומר .מה כבר אפשר לומר?"

(אם

שכולה).

צורך במתן תוקף והכרה
כחלק מהתמודדות החברה עם המוות והתרחקות הקהילה מהמשפחה האבלה ,קיים אצל בני המשפחות
צורך בהכרה ובמתן לגיטימציה להנכחת המוות של יקירם .אל מול זה ,במקרים שבהם האובדן הוא חריג,
בולט הצורך בהכרה .משך שנים רבות ,אובדן פתאומי לא זכה להכרה על ידי המדיניות החברתית .תופעה
זו קיבלה הכרה מחקרית ונקראה בשם 'אובדן לא מוכר' .)disenfranchised grief( 23במצבים אלה בני
המשפחות נשארים חסרי זכויות וחסרי תמיכה ממוסדת .תופעה זו גורמת לשינוי באופי האבל ויוצרת 'צער
מוחבא' .כך ,במשך שנים רבות מצאו עצמן משפחות של נפגעי עבֵ רות המָ תה ,תאונות דרכים והתאבדות,
שרויות בבדידות איומה וללא שום הכרה ממסדית ,ומתוך כך ִמזערו את כאבן כדי להימנע מחוויית ה'נטל'
שהן מהוות על סובביהן.
 | 21רובין ,ש' ,מלקינסון ,ר' ,וויצטום ,א' .)2016( .הפנים הרבות של האובדן והשכול :תיאוריה וטיפול .בעריכת נ' גליק-עוזרד .חיפה :הוצאת
הספרים של אוניברסיטת חיפה בשיתוף פרדס הוצאה לאור.
 | 22אקרמן ,ר' ,שריף ,א' ,וסוקולובר-יעקובי ,א'" .)2017( .שיחזיק את משקל הנפש לאורך זמן" :עיצוב שירותי הסיוע למשפחות
המתמודדות עם אובדן פתאומי ועם ְשכול .עט השדה ,גיליון .18
Doka, K. (Ed.). (2002). Disenfranchised grief: New directions, challenges, and strategies for practice. Champaign, IL: | 23
Research Press.
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בנוסף לכך ,בחברה קיימות סטיגמות וסטריאוטיפים כלפי התאבדות ,דבר המעורר פחד ושאלות קיומיות ,לא
כל שכן רצח ,המתקשר לדברים מפחידים ואפלים .כתוצאה מכך נוצרים מצבים של 'היררכיית שכול' .השכול
של משפחות שחוו אובדן פתאומי בנסיבות אלו נתפס באופן שונה ופחות כואב מאשר שכול ביטחוני ,כך גם
שכול של אחים שכולים מובחן משכול של הורים24.

צורך בעדות
אמירת הסיפור בקול רם אל מול אדם אחר תורמת אף היא להכרה ולהוצאה מהבדידות .מקבלי הליווי זקוקים
לדמות אשר מולה יוכלו לספר את סיפורם ,כדי להבינו ולעכלו.
"אני רוצה לצעוק ברחוב :תסתכלו עליי! אני לא מצורעת ,אני רק איבדתי את הבן שלי.
רוצה שעוד אנשים יידעו את זה .אנחנו אנשים נורמטיביים .ממש רגילים ,אפילו לא
מיוחדים .אנחנו אנשים שאיבדו את החיים שלהם ברגע"

(אם שכולה).

"אני מרגישה שאנשים שאני מלווה אותם בתהליך השכול ,הצורך שלהם לדבר
ולשתף הוא הרבה יותר חזק ממקרים אחרים .בנושא של אובדן ושכול יש איזה שטף
שצריך לצאת החוצה ,כמו סיר לחץ"

(מלווה רוחנית).

ערעור תפיסות עולם ואובדן משמעות
המפגש עם הטראומה מערער סדרי עולם ושומט את הקרקע תחת רגליהם של בני המשפחות האבלות.
החיים שלהם נחלקים ל'לפני' האסון ול'אחרי' האסון ,ומבחינתם הסדק בלתי ניתן לאיחוי ברמה קיומית ,שכן
יש שבירה של אמונות וסדרי עולם .אנשים שחווים אובדן טראומטי וסדק קיומי מסוג זה ,מחפשים משמעות
חדשה.
המשמעות החדשה מתאפשרת באמצעות 'הבניה מחדש' ( ,)Meaning Reconstruction 25שמשמעותו
הבניה מחדש של עולם פנימי ושל סיפור החיים .זהו תהליך אקטיבי ,שבו האדם האבל מביים מחדש את
סיפור חייו ,ולמעשה יוצר תסריט חדש .הוא בוחר ומנווט את דרכו ובוחר את מסע האבל של עצמו .תהליך זה
מתאפשר במקום האישי והייחודי של מגע עם הסדק.
ערעור החוסן הנפשי וחיפוש אחר תחושת קוהרנטיות
אנשים שחוו אובדן פתאומי נתונים ללחץ מוגבר ובעקבות כך מאבדים מהחוסן הנפשי שלהם .חוסן נפשי
מושפע מתכונות אישיות ,ביניהן :יכולת שליטה ,אמונה עצמית ורצון עז לחיות ,וכן מתכונות חברתיות ,ביניהן:
יחסי גומלין ואינטראקציה בין-אישית ,קשרים אנושיים ,סיוע סוציאלי ,הענקת חום ואהבה .כל אלה נפגעים
במצבים של אבל .מחקרים שבדקו חוסן נפשי הובילו למושג 'תחושת קוהרנטיות' (,)Coherence of Sense
 | 24אקרמן ,שריף ,סוקולובר-יעקובי ,)2017( .שם.
 | 25נימאייר ,ר' .)2013( .ביום האבל ,לעבר מודל של התאבלות ,מתוך :ה' שנון-קליין ,ש' קרייטלק ,ומ' קרייטלר .טנטולוגיה  -מדעי
האובדן ,השכול והאבל .חיפה :פרדס הוצאה לאור.
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שהיא אוריינטציה גלובלית ,המבטאת את המידה שאדם מחזיק בתחושת ביטחון עמוקה ועקבית ,אך עם
זאת דינמית .תחושת הקוהרנטיות בנויה משלושה רכיבים :מובנות  -יכולתו של אדם למצוא היגיון במצבים
שונים; משמעותיות  -יכולתו של אדם למצוא משמעות באתגרים הניצבים לפניו; ניהוליות  -יכולתו של אדם
שיש בידו אמצעים ומשאבים להתמודד עם אתגרים בחיים .אדם בעל תחושת קוהרנטיות גבוהה ימצא היגיון
במצבים שהוא נתקל בהם ויהיה בעל מוטיבציה להתמודד עמם מתוך תפיסת עצמו כגורם עיקרי בעיצוב
גורלו26.

שונות בדרכי ההתמודדות וצרכים טיפוליים שונים
אל ַי עִם ּ
אמֶת.
ה ֱ
כ ָל ָ
אַל תּ ָבוֹא ֵ
כ ָל הַי ָּם ּ
אַל תּ ָב ִיא ל ִי אֶת ּ
שאֲנ ִי צָמֵא.
כְ ֶ ׁ
ַשמַי ִם ּ
אַל תּ ָב ִיא ל ִי אֶת ּ
ש קְ צָת אוֹר.
ַק ׁ
מב ּ ֵ
שאֲנ ִי ְ
כְ ֶ ׁ
כ ָל ה ּ ָ ׁ
שמֶץ ,נ ִיצוֹץ ,ט ּ
ּ
של טַל,
ִפָה ֶ ׁ
בוֹא עִם ֶ ׁ
ּ
שצּ ִּפוֹרִים נוֹטְלוֹת אִתּ ָן רַק אֲגָל ִים
שם ֶ ׁ
כְ ֵ ׁ
ה ְּטב ִיל ָה ּ
ב ַמּ ַי ִם
מִן ַ
מל ַח.
של ֶ
ח רַק ג ּ ַ ְרג ּ ֵר ֶ ׁ
וְהָרו ּ ַ
(אל תבוא אליי עם כל האמת  /או ּלב האו ּגה)

הצרכים של בני משפחות המתמודדים עם אובדן ושכול משתנים מאדם לאדם .דבר זה מאפיין אבדנים
ככלל ,אך מתחזק כאשר מדובר באובדן טראומתי .המפגש עם הנסיבות הטראומטיות מקצין את השונות
בדרכי ההתמודדות.
נוכח התחושות הקשות המתעוררות לאחר אובדן פתאומי ,יש הנמנעים מלפנות לטיפול ,בשל החשש להגדיר
את מצבם כ'בעיה' או 'מצוקה' הדורשת התערבות חיצונית .יש גם אנשים הנמנעים מטיפול בגלל החשש
מתיוג ,מסטריאוטיפים ומדעות קדומות .מאפיינים אלו יוצרים אצל בני המשפחות מצבי התמודדות הדורשים
הרחבה והעמקה מעבר לדרכים המקובלות.
הליווי הרוחני בהגדרתו אינו טיפול ולכן הוא נתפס כיותר נגיש ועדין וכפחות 'מאיים' או מתייג .הליווי הרוחני
מתקיים עם גבולות פתוחים וקרבה גדולה במרחב שמקבל הליווי בוחר .לעיתים קרובות ,הליווי מתקיים
בביתו של מקבל הליווי הרוחני ,ככל שהדבר מתאים ומתאפשר .פעמים רבות ,אנשים במצבי שכול מתקשים
לצאת מהבית ,וכל פעולה הדורשת אקטיביות או חזרה לתפקוד נתפסת כאתגר .הגעת הליווי הרוחני לביתו
של מקבל הליווי נותנת מענה לקושי זה ומנגישה את האפשרות לקבלת עזרה.

 | 26אנטובסקי ,א' .)1987( .בתוך :אסמעיל אבו עגאג ,א' .חוסן נפשי .לקסי-קיי 6 ,נובמבר .2016
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תמות מרכזיות בתהליך הליווי של אנשים במצבי אובדן ושכול
כפי שתואר לעיל ,ליווי רוחני אינו תהליך מובנה ,והמלווה הרוחני אינו מכוון את מקבל הליווי לנושאים מסוימים
או לתשובות ברורות .תוכני המפגשים משתנים וגמישים ובמהלכם עולים נושאים רבים.
בעוד התמות העולות בתהליך הליווי משתנות בהתאם למקבל הליווי ולסיטואציה שבה הוא נמצא ,ישנן
תמות אחדות אופייניות העולות במפגשים:
תחושות קשות | אשמה ,תקווה ,ייאוש ,פחד ,שליטה ,כעס  -על עצמי ,על האדם שמת ,על הגורמים
מסביב ,על העולם/יקום/אלוהים ,רצון לנקמה.
שאלות קיומיות ואמוניות | לדוגמה :למה זה קרה לי? תהיות של שכר ועונש  -האם זה עונש? מי
קיבל את העונש? האם ומדוע זה הגיע? שמחה  -האם מותר לשמוח? פחד משמחה ,תחושות אשמה
המתעוררות בעקבות השמחה ,חיים אחרי המוות – מה יש אחרי? משמעות  -לאן לקחת את זה? עם איזו
משמעות ממשיכים הלאה? איך מוצאים משמעות? שאלות של צדק.
הקשר עם המת | סימנים מהמת ותקשורת עם המת ,איזון בין הקשר עם המת לבין המשך החיים
התפקודיים ,הנצחת המת וכיו"ב.
תפקוד ויצירת שגרה | תפקוד יום-יומי  -איך ממשיכים לחיות? הכלה של האחרים ,אֵ בֶ ל ושכול לצד
המשכיות וצמיחה.
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פרק שלישי

התוכנית
'מקום לנש(י)מה'

שקֵט עָל ָיו תו ּנ ַח הַנֶפֶש.
מבֻקָש מָקוֹם ָ
" ְ
לְכַמָה רְגָעִים בִלְב ַד.
הרֶג ֶל.
מ ְדרָך ְ לְכ ַף ָ
שמֵש ִ
מבֻקָש מָקוֹם שֶי ְ ַ
ְ
לְכַמָה רְגָעִים בִלְב ַד.
מבֻקָש עָצִיץ ,עָל ֶה ,גִב ְעוֹל ,אוֹ שִיח ,שֶלא ֹ י ָקו ּם
ְ
שהִיא תָבוֹא .לְכַמָה רְגָעִים בִלְב ַד.
קפֵל ּכ ֶ
ת ַ
ו ְי ִ ְ
פסָל
ס ְ
שמֵש ַ
אחָד ,נָקִי ,נָעִים וְחַם שֶי ְ ַ
מבֻקָש דִיבור ֶ
ְ
של ִי
פשִי ֶ
של ִי ,יַלְדָה  -יוֹנ ָה ,נ ַ ְ
שהִי ,קְרוֹב ָה ֶ
קל ָט ,לְמִי ֶ
מ ְ
ִ
התֵיב ָה ,לכַמָה רְגָעִים ,בִשְעוֹת הַב ֶּק ֹר,
אַשר י ָצאָה מִן ַ
מאָז מָנוֹח לרַגְל ָה"
ולא ֹ מָצאָה ְ
(מבוקש  /אדמיאל קוסמן)
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הרקע להתפתחות התוכנית
אובדן ושכול הם חלק ממארג החיים של האנושות כולה .במדינת ישראל ,לאור המציאות הביטחונית שבה
אנו חיים ,השכול מועצם ונוכח ביתר שאת במציאות היום-יומית .השכול הנגרם כתוצאה מאירועים ביטחוניים
מוכר על ידי המדינה והחברה מראשית היווסדה ,לצד זאת ,כאמור ,שכול ואבל כתוצאה ממוות בנסיבות
אחרות ,לא זוכים להכרה דומה ומיצוב מקומם בחברה עדיין בהתהוות.
בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים תפיסתיים ,המקבלים ביטוי גם בשינויי חקיקה ומדיניות .כחלק מהבנת
הצורך בשירותים עבור משפחות החוות אובדן ,הובנו מספר עקרונות בסיסיים .בין אלה :ייחודיות השכול של
כל אדם ושל כל משפחה ,ההבנה כי השכול תמיד נוגע במעגלים נוספים ורחבים וכי לקהילה יש חשיבות רבה
בסיוע לאבלים בתוך ההקשרים התרבותיים של חייהם.
לאור הבנות אלה ,התבצעו שינויים רבים גם ברמת המדיניות והחקיקה בהקשר לטיפול במשפחות
המתמודדות עם אובדן ושכול אזרחי .חו ּקק "חוק נפגעי תאונות דרכים" (התשס"ב  .)2002במסגרת החוק
הוסדרו נוהלי מסירת ההודעות למשפחות .במקביל ,החל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
בהפעלת קבוצות תמיכה דרך עמותת 'יד הנקטפים' .בשנת  2009הוקמו ארבעה מרכזי סיוע מרחביים
כחלק מהתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי ברשויות המקומיות .תחנות אלו התמחו בטיפול פרטני ,זוגי ומשפחתי
למשפחות שכולות ,ופיתחו בהדרגה ידע טיפולי והכשרות לאנשי מקצוע בתחום .בשנת  ,2009לאחר פעילות
מאומצת של ארגון משפחות נרצחים ונרצחות ובני משפחות אחרים ,החליטה הממשלה על הקמת תוכנית
סיוע למשפחות נפגעי עבירות המתה (רצח והריגה) .התוכנית כללה הקמת שישה מרכזי סיוע מרחביים,
שהחלו לפעול בשנת  .2011בשנת  2013החליטה הממשלה על הקמת מערך סיוע במשרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים למשפחות שיקיריהן התאבדו ,וזאת כחלק אינטגרלי מהתוכנית הלאומית למניעת
אובדנו ּת ,שמוביל משרד הבריאות .בשנת  2017הוחלט במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים על
איחוד כלל מרכזי הסיוע לשמונה מרכזים מרחביים ,שכל אחד מהם יעסוק בשלושת נושאי השכול הפתאומי:
טיפול בבני משפחה שיקיריהם נספו בתאונות דרכים ,בעברות המָ תה ובהתאבדות.
באמצעות מרכזי סיוע אלו ,יכולים בני המשפחה לממש זכאותם לקבלת עזרה במסגרת סל המענים של
המשרד ,הטומן בחובו ערוצי סיוע שונים ומגוונים.

מטרות התוכנית ותוצאות מצופות
בתחילת דרכה של תוכנית 'מקום לנש(י)מה' הוגדרו על ידי השותפים שתי מטרות:
שילוב הליווי הרוחני במסגרת סל המענים של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לבני
משפחות המתמודדים עם מצבי אובדן פתאומי ושכול בנסיבות של רצח ,תאונת דרכים או התאבדות.
שילוב התפיסה והכלים של הליווי הרוחני בעבודת אנשי המקצוע המטפלים במשפחות אלו.
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לתוכנית הוגדרו תוצאות רצויות בשלוש רמות:
ברמת המשפחות | פרטים ומשפחות יחוו שיפור בתפקודים יום-יומיים ,ביחסים ובתקשורת
במשפחה ובתחושת השלומות ( .)well beingנקבע שכל מדידה תתבסס ,בין היתר ,על המודל הדו-
מסלולי27.

ברמת אנשי המקצוע | יורחב סל הכלים של המטפלים וכן יכולות ההתערבות אל מול משפחות
נפגעות אובדן פתאומי ושכול.
ברמת המדיניות והארגון | הצלחת התוכנית הוגדרה בהטמעת הליווי הרוחני בתוך סל המענים
של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים עבור משפחות נפגעות אובדן פתאומי ושכול.

אוכלוסיית היעד והתאמה לליווי רוחני
הליווי הרוחני מוגדר כאחד המענים המוצעים לבני המשפחה על ידי עו"ס מרכז הסיוע ,כחלק מהשירותים
הקיימים בתחום האובדן והשכול כתוצאה מרצח ,תאונות דרכים או התאבדות.
מתוך בני המשפחות שקיבלו ליווי רוחני במסגרת התוכנית בשלוש השנים של הפעלתה ,ניתן לראות רוב
בקרב הורים (כ ,)60%-אחריהם אחים ובני זוג (בין  ,)12%-18%אחריהם בנים ובנות (כ )7%-ובני משפחה
נוספים באחוז נמוך יותר.
הליווי הרוחני יכול להתאים לכולם .מצד אחד ,הוא מתאים לאנשים שיכולים להתחבר לעולם רחב יותר,
מופשט יותר ,עולם של דימויים ,טקסטים ושיח ,וכן לאנשים בעלי חיבור מסוים לעולם הרוח או הדת .עם
זאת ,הוא יכול להתאים גם לקשר פחות מילולי  ,למי שזקוק לנוכחות פשוטה ולהוויה תומכת .קיימים מקרים
שבהם אנשים שנתפסו בתחילה כמי שהליווי הרוחני אינו מתאים להם ,התחברו מאוד לתהליך ונתרמו רבות
מהליווי.
"לפי הניסיון שלי קשה להגיד למי זה מתאים .ברגע שיש עניין  -או שהעו"סית
מרגישה שמתאים או שאדם מראה משהו ...אני לא יכולה לחשוב על כלל .אני מלווה
מישהו שבחיים לא הייתי חושבת שזה יתאים לו וזה מתאים מאוד ,והפוך  -אנשים
שחשבתי שיתאים וזה לא מתאים .צריך לזרום עם זה לאורך

הדרך" (מלווה רוחנית).

הפניית בני משפחה לליווי רוחני צריכה להיות על ידי עו"ס אשר מכירה את מהות הליווי הרוחני ותומכת
בתהליך .לכן ,נדרשת היכרות והבנה של מרכזי הסיוע עם תחום הליווי הרוחני ועם המלוות הרוחניות,
בטרם מציעים את השירות למשפחות.
 | 27רובין ,מלקינסון ,וויצטום ,שם.
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לשאלת עיתוי הליווי הרוחני והמרחק מזמן הפטירה של בן המשפחה ,אין תשובה מוחלטת .המענה ניתן
בהתאם לצורך .חלק מהמלווים בתוכנית לוו במסגרת שנת האובדן הראשונה ,חלק במסגרת השנתיים
שלאחר מכן וחלק בטווח הזמן של מספר שנים .יש מלוות הסוברות ,כי נכון להתחיל בתהליך כמה שיותר
סמוך לאירוע עצמו ,ואחרות סבורות כי לא כדאי להציעו בשלבי ההתמודדות הראשוניים .ההחלטה מושפעת
גם מתהליכים נוספים הקשורים לאובדן .למשל :הליך משפטי הקשור למוות (כמו רצח או תאונת דרכים),
חקירה רפואית .לפעמים ,עצם הפנייה לעזרה או היענות לעזרה המוצעת דורשת גיוס כוחות מצד המשפחה,
ואלו ,לא תמיד קיימים באותה נקודת זמן.
"זה מאוד תלוי מתי פוגשים את האדם .אני מלווה מישהי שעברו  34שנים מאז שהבן
שלה נהרג בתאונת דרכים ,והליווי הרוחני תפור עליה ,היא משתמשת בו בצורה מעוררת
השראה .השכול שזור בחייה ונוכח ,היא בת  .77אין לה את זה במקומות אחרים ,טיפול
אחר לא יעזור .אז קשה להגדיר מי האדם אבל צריך להיות מוצע לכולם .וצריך שמי
שמפנה אלינו יבין ויתחבר למענה שאנחנו מציעים" (מלווה רוחנית).

ההחלטה בדבר ההפניה לליווי רוחני ובאיזה עיתוי הוא יינתן תתבצע על ידי העובדת הסוציאלית בהתאמה
למשפחות ולתהליכים טיפוליים נוספים המוצעים למשפחה.
הליווי הרוחני יוצע באחד התנאים הבאים:
 | 1כאשר העו"ס מתרשמת שזה המענה המתאים ביותר לבן המשפחה.
 | 2כאשר בן משפחה אינו מעוניין במענה אחר (לדוגמה  -נרתע מפסיכותרפיה).
 | 3כאשר טיפולים אחרים אינם זמינים או נגישים (לדוגמה  -עומס פניות בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי).
 | 4כאשר בן המשפחה מעוניין בפגישות בביתו שלו.

מבנה ארגוני והגדרות תפקידים
במסגרת תפקידה ,במהלך הפיילוט ,מנהלת התוכנית מטעם השותפים (משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,ג'וינט-אשלים ו'מרכז אלה') ,הייתה אמונה על היבטים של מדיניות ,היבטים מנהליים ותפעוליים,
היבטים מקצועיים והכשרות ,על ליווי שוטף למלוות הרוחניות בתוכנית וכן על התאמה למשפחות וניהול הקשר
והתקשורת עם ובין מרכזי הסיוע למלוות .התוכנית הופעלה בשיתוף פעולה עם מרכזי הסיוע למשפחות.
כיום ,פועלים ארבעה מרכזי סיוע במסגרת 'מרכז אלה' ביישובים :חיפה ,כפר כנא ,ירושלים וחדרה ,וארבעה
מרכזי סיוע במסגרת עמותת 'בשביל החיים' :בתל אביב ,בטירה ,בבאר שבע ובאשקלון.
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בתום שלב הפיילוט ,שארך שלוש שנים ,הסתיימה מעורבות ג'וינט-אשלים בתוכנית .במסגרת הטמעתה,
יינתן השירות במתכונת שונה ,על פי המבנה הארגוני והגדרות התפקידים הבאות:

הגוף הממונה ובעלי התפקידים

משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
מנהל תחום אובדן ושכול והתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי

מחוזות
מפקחת מחוזית

רשויות מקומיות
מחלקות לשירותים
חברתיים

גופים אזרחיים  -עמותות
מנהלת תחום ליווי רוחני

תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

מרכזי סיוע לאובדן ושכול

מנהלת

עו"ס

מטפלים
שירותים

מלוות רוחניות
מטפלים רב-תחומיים
שירותים
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משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
מנהל תחום אובדן ושכול והתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי

תחומי אחריות בהטמעת הליווי הרוחני:
 | 1קביעת מדיניות ותקצוב מענה הליווי הרוחני במשרד.
 | 2ייצוג מענה הליווי הרוחני בפורומים השונים במשרד והצפת סוגיות בעניין הליווי הרוחני בדיונים ובפורומים
שונים.
 | 3פיקוח על השירות במסגרת המענים הניתנים למשפחות.
 | 4ניהול מכרז הפעלה למרכזי סיוע ובתוך כך ,הבטחת המשך המענה של הליווי הרוחני.
 | 5תקצוב הכשרות וימי עיון הקשורים לליווי רוחני.
 | 6פיקוח וליווי עבודת המנהלת האזורית/מנהלת מטעם הגופים המפעילים.
מחוזות
מפקחת מחוזית

תחומי אחריות בביצוע התוכנית:
 | 1פיקוח על פעילות הגופים המפעילים בכל הקשור לליווי רוחני ,על פי דרישות המכרז.
 | 2התאמת שירותי הליווי הרוחני במרכזי הסיוע למדיניות המשרד.
 | 3מעקב על תהליכי הליווי הרוחני במרכזי הסיוע במחוז ,לרבות מעקב אחר מקבלי ליווי רוחני.
 | 4היכרות עם רשימת המלוות הרוחניות במחוז.
 | 5ייעוץ למרכזי הסיוע באשר לסוגיות הקשורות לתהליכי הליווי הרוחני ,בשיתוף עם מנהלת תחום הליווי הרוחני.
גופים מפעילים – מנהלת תחום ליווי רוחני
גופים אזרחיים  -עמותות
מנהלת תחום ליווי רוחני

תחומי אחריות בביצוע התוכנית:
 | 1הפעלת הליווי הרוחני מול מרכזי הסיוע ,על פי דרישות המכרז.
 | 2איתור ,גיוס וקליטה של מלוות רוחניות ,על פי צורך גיאוגרפי.
 | 3ניהול צוות המלוות הרוחניות כפרילנסריות ,כולל כל הדרישות הארגוניות המשתמעות מכך.
 | 4מתן הכוונה מקצועית ותמיכה למלוות הרוחניות.
 | 5תיווך בין המלוות הרוחניות למרכזי הסיוע ,לרבות יצירת קשר ראשוני ,מעורבות בתקשורת ופתרון בעיות על
פי צורך.
 | 6קבלה וטיפול בהפניות לליווי רוחני ,המתקבלות ממרכזי הסיוע.
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 | 7התאמה בין בני המשפחות למלוות הרוחניות ,בשיתוף עו"ס מרכז הסיוע.
 | 8קיום הכשרות וימי עיון למלווים הרוחניים ולמרכזי הסיוע בנושא של ליווי רוחני.
 | 9בניית ממשקי עבודה בין עו"ס מרכז הסיוע לבין המלוות הרוחניות הפועלות באזורן.
 | 10וידוא שהמלוות הרוחניות מקבלות הדרכה סדירה מאשת מקצוע בעלת ידע וניסיון (הן מקצועי והן
הדרכתי) בתחום האובדן/הליווי הרוחני.
 | 11שליטה ובקרה על נתונים הקשורים לתהליכי הליווי הרוחני ,לרבות מספר מקבלי הליווי במרכזים
השונים.
מרכזי הסיוע
עו"ס

תחומי אחריות בתחום הליווי הרוחני:
 | 1היכרות עם המלוות הרוחניות העובדות באזורי הפעילות של המרכז.
 | 2יצירה ומיסוד של שיתוף פעולה וממשקי עבודה בין המלווה הרוחנית לבין המרכז.
 | 3הנגשת שירות הליווי הרוחני למשפחות.
 | 4התייעצות עם מנהלת תחום הליווי הרוחני באשר להתאמה בין מלווה רוחנית לבן משפחה.
 | 5מעקב על תהליך הליווי הרוחני של מקבל הליווי באמצעות עדכון (על פי צורך או באופן שוטף) מהמלוות
הרוחניות.
 | 6מעורבות והתערבות במקרים ייחודיים של המשפחות על פי צורך ,בהתייעצות עם המלווה הרוחנית.
 | 7השתתפות בימי הכשרות וימי עיון בנושאי ליווי רוחני ,אובדן ושכול.
מלוות רוחניות

תחומי אחריות בביצוע התוכנית:
 | 1קשר רציף ועדכון שוטף למנהלת תחום הליווי הרוחני בגוף המפעיל.
 | 2יצירת קשר עם בני המשפחות ,על פי נוהל ההפניה.
 | 3ליווי רוחני על פי ההליך המוסדר (מספר מפגשים ,תדירות ,התחלה וסיום).
 | 4מתן ליווי רוחני על פי עקרונות המקצוע.
 | 5דיווח לעו"ס במרכז הסיוע על התקדמות התהליך.
 | 6קבלת הדרכה סדירה ממדריכה העומדת בקריטריונים שנזכרו לעיל.
 | 7השתתפות בימי הכשרה ,בימי עיון ובקבוצות עמיתים בנושאים של אובדן ,שכול וליווי רוחני.
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תהליכי עבודה וקשר בין בעלי תפקידים
הצלחת תהליך הסיוע לבן משפחה מושפעת ,במידה רבה ,מהקשר שבין בעלי התפקידים ומעמידה בנוהלי
עבודה תקינים .עבודה על פי תהליכי עבודה סדורים וידועים מראש לכל הצדדים תבטיח את הטמעת
התוכנית בצורה מיטבית ומתן מענה מיטבי לבן המשפחה.
קבלת מלווה רוחנית לעבודה וכניסה לתפקיד
איתור המלווה הרוחנית וגיוסה לעבודה יתבצע על ידי מנהלת תחום הליווי הרוחני בגוף המפעיל.
קריטריונים לקבלה לעבודה:
מלווה רוחנית מוסמכת על ידי העמותה לליווי רוחני בישראל.
ניסיון בליווי רוחני.
צורך במלווים רוחניים במרחב הגיאוגרפי.
במצבים שבהם עולה הצורך בליווי רוחני ,אך אין בנמצא מלווים רוחניים מוסמכים מתאימים ,ניתן לשקול
גיוס מלווים רוחניים שטרם הוסמכו ,ו/או הנמצאים במהלך הכשרתם ,אם נמצאו ראויים ומתאימים .אם גויסו
מלווים רוחניים הנמצאים בתהליך הכשרתם ,שעות עבודתם ייחשבו עבורם כשעות פרקטיקום .על מנהלת
תחום הליווי הרוחני לוודא הסדרת התהליך אל מול ראש תוכנית ההכשרה הרלוונטית.
תהליך הקבלה יכלול ריאיון פרונטלי עם מנהלת תחום הליווי הרוחני בגוף המפעיל.
חלק מאחריותה של מנהלת תחום הליווי הרוחני הוא למסד שיתופי פעולה ולתחזק את הקשר בין המלווים
הרוחניים לעו"סים במרכזי הסיוע .לכן ,רצוי שבסמוך למועד הקבלה לעבודה תתבצע פגישת היכרות בין
המלוות הרוחניות לצוות מרכז הסיוע .תיאום הפגישה וניהולה הם באחריות מנהלת תחום הליווי הרוחני בגוף
המפעיל .פגישה זו תכלול:
היכרות הדדית אישית ומקצועית.
פריסת תחומי הפעילות של מרכז הסיוע ,המבנה הארגוני שלו ומבנה העבודה והשירותים המוצעים בו.
מתן מידע על אודות התפיסה והכלים של הליווי הרוחני.
קביעת שיתופי פעולה וממשקי עבודה ,כגון :צמתים לדיווח ולהיוועצות בהתאם להתחלה ,אמצע וסוף
תהליך ,עדכון על אודות אירועי חיים חריגים וכיו"ב.
על המלווה הרוחנית להבין את המבנה הארגוני שבתוכו היא פועלת (משום שהיא מהווה כתובת לשאלות/
בקשות שונות של מקבל הליווי הרוחני) ועל עו"ס מרכז הסיוע להעמיק את ההבנה באשר לליווי הרוחני ,כדי
שתוכל להציע שירות זה לבני המשפחות.
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הקשר בין המלווה הרוחנית לגוף המפעיל – הסדר העסקה
לאחר הקבלה לעבודה ,ייחתם חוזה בין המלווה הרוחנית לגוף המפעיל .תוך כדי תהליך הליווי הרוחני,
מחויבת המלווה הרוחנית לדווח על העבודה במערכת הממוחשבת של הגוף המפעיל באופן קבוע ועל פי
נוהלי העבודה.
כל המלוות הרוחניות תידרשנה לחתום (עם תחילת העסקתן בגוף המפעיל) על טופס שבו הן מתחייבות
לקבל הדרכה פרטנית (בתדירות שתיקבע על ידי הגוף המפעיל) ממדריכה בעלת ניסיון והבנה עמוקה בליווי
רוחני (תפיסה וכלים) ובעלת ידע נרחב בטיפול באובדן ושכול.
בנוסף לכך ,החל מינואר  2020מחויבים המלווים הרוחניים להשתתף באופן קבוע בפגישת הדרכה קבוצתית
בתדירות שתיקבע על ידי הגוף המפעיל.
עקרונות בתקשורת שבין המלווה הרוחנית למרכז הסיוע ולבני המשפחות
תהליך הליווי הרוחני מבוסס על קשר בין שלושה גורמים :מקבל הליווי ,המלווה הרוחנית ומרכז הסיוע.

מקבל
הליווי

מלווה
רוחנית

עו"ס מרכז
הסיוע

כדי להבטיח את טיב הקשר ואת יחסי התקשורת התקינים בין שלושת הגורמים הללו יש לפעול על פי
העקרונות הבאים:
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עו"ס מרכז הסיוע היא 'מנהלת המקרה' (( case managerשל המשפחה :עו"ס מרכז הסיוע מחזיקה
בכל המידע על המשפחה ובני המשפחה ,הטיפולים הניתנים להם ,התהליכים של כל אחד מהם והמצב
המשפחתי .לכן ,חובתה לקבל דיווח שוטף על תהליך הליווי הרוחני מהמלווה הרוחנית.
"משפחה שמגיעה לטיפול מקבלת סיוע נפשי .תפקידנו לנהל את התיק וכחלק
מניהול התיק זה להבין מה קורה בתוך התהליך ,לדעת מה קורה עם המשפחה .אני
מבקשת לדעת מה קורה מכל סוגי המטפלים .חשוב שיהיה פידבק שנדע כי אנחנו
מלווים את כל התהליך"

(עו"ס מרכז סיוע).

מרכז הסיוע הוא כתובת התייעצות למלווה הרוחנית :מרכז הסיוע יהווה מקור התייעצות ושיתוף בכל הקשור
לתכנים העולים במהלך הליווי הרוחני או במקרים הדורשים התערבות מקצועית ,החורגים מגבולות הליווי
הרוחני המקובל (למשל :דאגה ומצבי סיכון של מי מבני המשפחה ,הבעת רצון לאבדנות ,חשד לדיכאון
ו/או חשד להפרעות/למחלות אחרות ,שינויים במשפחה ,אירוע חיים חריגים ,מצבי סיכון של מישהו מבני
המשפחה ,אלימות וכיו"ב).
במסגרת השיח תתבצע חשיבה משותפת באשר לצורך של מקבל הליווי ושל בני המשפחה האחרים
ולמשמעויות הנוגעות למקרה.
"במקרים מסוימים אנחנו היחידים שעובדים מול בני המשפחה ...אני רואה לפעמים
כזה צער וחוסר תפקוד במשפחה ,כי אני בתוך הבית שלהם ,ולזה לא תמיד יש לי
מענה .לפעמים אני רואה דברים שאני לא יכולה לעזור בהם ,והייתי רוצה שאוכל
להגיד למרכז הסיוע שיש פה מקרה קשה ושאני צריכה

עזרה" (מלווה רוחנית).

שמירה על סודיות וקשר בין המלווה הרוחנית לעו"ס מרכז הסיוע :מתוך תפקידו של מרכז הסיוע כאחראי
על תיק המשפחה ,נדרשת מעורבותה של עו"ס המרכז בתהליך הליווי .לכן ,באחריות עו"ס מרכז הסיוע
להחתים את בני המשפחה (כבר בשלבים הראשונים ,עוד בטרם הוחלט על סוג המענה המתאים לכל בן
משפחה) על טופסי ויתור סודיות .חשוב שבני המשפחה ידעו מבעוד מועד ,כי מתקיים שיח שוטף בין המלווה
הרוחנית לעו"ס המרכז ,אך יובהר באילו מקרים שיח זה מתקיים ,מהו סוג המידע שנשמר ,אך גם מהו סוג
המידע שמועבר לעו"ס.
במקרים שבהם עולים צרכים החורגים מתהליך הליווי הרוחני ,יופנו בני המשפחה למרכז הסיוע .באחריות
מרכז הסיוע לקיים ממשקים עם גורמים שונים בקהילה ,על פי הצורך .הידיעה כי מתקיים שיח בין המלווה
הרוחנית לעו"ס המרכז אינה פוגמת באמון או בתהליך ,שהרי בני המשפחה חשים הן את ה'החזקה'
המקצועית לה הם זקוקים והן את אינטימיות השיח עם המלווה הרוחנית ,על תכניו הרגישים והאישיים.
צומתי השיח יוחלטו על ידי עו"ס מרכז הסיוע והמלווה הרוחנית בשיחת תיאום ציפיות בכניסה לתפקיד ,וכן
בתחילת כל תהליך של ליווי רוחני.
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"טיפול זה חלל של שני אנשים ,וזה צריך להישמר .אני רוצה שבן אדם ירגיש בטוח
בתוך המרחב

הזה" (מלווה רוחנית).

סדירות תהליך התיעוד והדיווח :במסגרת תהליך הליווי הרוחני ,נדרשות המלוות הרוחניות לתיעוד התהליך
ולדיווח על פי חוק ועל פי דרישות הגוף המפעיל.
כל מפגש צריך להיות מסוכם ומתועד במערכת של הגוף המפעיל ,על פי שדות מוגדרים מראש.
אם לעו"ס המרכז יש גישה לאותם סיכומים ,הרי שזה הערוץ שבאמצעותו היא מתעדכנת על התהליך .אם
לא ,תתבצע הסדרה בין עו"ס המרכז לבין המלווה הרוחנית באשר לאופן ולתדירות קבלת הדיווחים .למשל:
דיווח כתוב או פגישה טלפונית אחת לחודש או אחת לתקופה.
ממשקי העבודה וצומתי הדיווח יוגדרו בתחילת תהליך העבודה בפגישת ההיכרות בין הגוף המפעיל ,עו"ס
מרכז הסיוע והמלווה הרוחנית.
הקשר שבין המלווה הרוחנית לעו"ס מרכז הסיוע צריך להיות מבוסס על אחריות אישית ואחריות הדדית ,על
אמון ותקשורת .על אף שבמסגרת הקשר נדרש דיווח כתוב ופורמלי ,רצוי לבסס את הקשר על יחסי אמון
וקרבה.
"אני יצרתי מיוזמתי קשר עם מרכזי הסיוע ,לעדכן במידע שהיה נראה לי משמעותי.
ודרך זה גם ליצור איזשהו קשר שהוא חשוב .בתוך אלה ביססנו את הקשר .המבחן
האמיתי הוא בשיתוף הפעולה עם מרכזי הסיוע .העיקר זה התקשורת והאמון בין שני
אנשים ,המפגש ,ולא הדיווח"

(מלווה רוחנית).

סוגי המענים בתוכנית
במסגרת התוכנית 'מקום לנש(י)מה' ,זכאים בני משפחות ,שחוו אובדן פתאומי ,לסיוע פרטני ו/או קבוצתי.
ברוב המקרים ,המענה הפרטני יהיה זמין יותר מהקבוצתי .ליווי רוחני פרטני לא יינתן במקביל לטיפול פרטני
מסוג אחר ,אך ניתן לשלב בין סיוע פרטני לקבוצתי.
כאמור ,הליווי הרוחני הניתן לבני המשפחות הוא במסגרת סל הזכאות שמעמיד משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים עבור בני משפחות המתמודדים עם אובדן פתאומי ושכול .לשנת  2020נקבע ,כי
ניתן להפנות עד  110מקרים לליווי רוחני ללא קבלת אישור מיוחד ממנהלות מרכזי הסיוע .מעבר לכך,
אם ירצו עו"סיות המרכזים להפנות לליווי רוחני ,הן תזדקקנה לאישור מיוחד מטעם מנהלות המרכזים .על
מנהל תחום אובדן ושכול והתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי לקבוע ,מדי שנה ,את מספר ההפניות לליווי רוחני
המאושרות באופן אוטומטי ,כדי להמשיך ולבסס מענה זה באופן עמוק ומושרש בקרב אנשי המקצוע ובני
המשפחות כאחד.
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ליווי רוחני פרטני
ליווי רוחני פרטני לבן משפחה הוא המענה העיקרי של התוכנית 'מקום לנש(י)מה' .התהליך מסובסד על ידי
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים והוא ניתן ללא עלות .הזכאות של בני המשפחות היא ל35-
מפגשים ,לכל היותר.

תהליך הליווי הרוחני הפרטני כולל:
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שלב 1

הצעת מענה הליווי הרוחני לבן משפחה

שלב 2

התאמה בין מלווה רוחנית לבן משפחה

שלב 3

מילוי טופס ההפניה והעברתו

שלב 4

יצירת קשר של המלווה הרוחנית עם עו"ס מרכז הסיוע

שלב 5

תחילת הקשר בין המלווה הרוחנית לבן המשפחה

שלב 6

רישום הפרטים במערכת הממוחשבת

שלב 7

וידוא קיומם של המפגשים

שלב 8

סיום התהליך וסגירה במערכת הממוחשבת

שלב  | 1הצעת מענה הליווי הרוחני לבן משפחה
ההצעה מופנית לבן המשפחה על ידי עו"ס מרכז הסיוע.
בשלב זה יוצע לבן המשפחה המטופל במרכז הסיוע מענה מסוג ליווי רוחני ,כחלק מהשירותים הניתנים
בסל הזכאות של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים .ההצעה תינתן בהתאם להתרשמות העו"ס
בשלב מיפוי צורכי בני המשפחה.
בשלב זה יוצגו עקרונות הליווי הרוחני והכלים המרכזיים ,אופי התהליך וההבדל שבין תהליך זה לסוגי המענים
האחרים (טיפול רגשי ,פסיכולוגי ,טיפול באמנות ,פסיכותרפיה ,ועוד) .במסגרת הצגת המענה של ליווי רוחני
יוצג למשפחה 'דף מידע למשפחות' (נספח .)1
בהינתן הסכמת בן המשפחה לליווי רוחני ,עוברים לשלב הבא.

שלב  | 2התאמה בין מלווה רוחנית לבן המשפחה
ההתאמה נעשית בהתייעצות של עו"ס מרכז הסיוע עם מנהלת תחום הליווי הרוחני.
בשלב זה תפנה עו"ס מרכז הסיוע למנהלת תחום הליווי הרוחני בעמותה המפעילה .יחד יבחנו את מאפייני
בן המשפחה וידונו בשאלת ההתאמה של המלווה הרוחנית .בחשיבה זו יילקחו בחשבון הפניות של המלווים
הרוחניים באזור ,ההיבט הגיאוגרפי ,מאפייני מקבל הסיוע וצרכיו .כמו כן ,יש להתחשב גם במשתנים הבאים:
דת ,מין (זכר/נקבה) ,מאפיינים תרבותיים ,גיל ,מקום המפגשים (קליניקה פרטית /מרכז סיוע /ביתו/ה של
בן/ת המשפחה) ,ועוד.
לאחר מכן ,מנהלת תחום הליווי הרוחני תקיים שיחה עם המלווה הרוחנית הפוטנציאלית .בשיחה תתבצע
בדיקת היתכנות לליווי רוחני על ידי המלווה ,בדיקת זמינותה ונגישותה .כמו כן ,למלווה יימסר תיאור המקרה
ומאפייני בן המשפחה ,לאור כל אלה תיעשה בדיקת התאמה .יילקחו בחשבון מספר המקרים שבהם המלווה
פעילה ,אופי המקרים שהיא מלווה וכל מידע נוסף אשר עשוי להשפיע על השיח ועל החלטתה אם להתחיל
בתהליך עם בן המשפחה.
לאחר שהתקבלה ההחלטה באשר למלווה הרוחנית ,עו"ס מרכז הסיוע תודיע לבן המשפחה מי המלווה
הרוחנית שנבחרה עבורו ועתידה ליצור עמו קשר.

שלב  | 3מילוי טופס הפניה והעברתו
שלב זה יתבצע על ידי עו"ס מרכז הסיוע מול מנהלת תחום הליווי הרוחני .באחריות עו"ס מרכז הסיוע למלא
טופס הפניה על כל סעיפיו ובאופן מפורט ככל שניתן ,ולהעבירו למנהלת תחום הליווי הרוחני (נספח .)2
הטופס יועבר למלווה הרוחנית (שכבר התחייבה לתהליך) ,כדי שתקבל את כל המידע הרלוונטי.
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שלב  | 4יצירת קשר של המלווה הרוחנית עם עו"ס מרכז הסיוע
מטרת שיחה זו היא 'לצייד' את המלווה הרוחנית במרב המידע הרלוונטי לקראת שלב יצירת הקשר עם בן
המשפחה .בשיחה זו יתבצע תיאום ציפיות בין עו"ס מרכז הסיוע לבין המלווה הרוחנית באשר להחלפת מידע
ולתדירות השיחות ביניהן .בין הנושאים שיועלו :תדירות הדיווח ואופן ביצועו ,גבולות השיח אל מול המשפחה,
מקרים ואירועים ייחודיים הדורשים התערבות וכיו"ב.

שלב  | 5תחילת הקשר בין המלווה הרוחנית לבן משפחה
בשלב זה תפנה המלווה הרוחנית לבן המשפחה ותנהל אתו שיחה טלפונית ראשונית לטובת תיאום פגישה
ראשונה .בשיחה טלפונית זו הם ייקבע מיקום המפגשים" ,סטינג" וזמנים אפשריים .המפגשים מתקיימים
במקום שנבחר על ידי בן המשפחה והוסכם על ידי המלווה הרוחנית והם יכולים להיערך בביתו של מקבל
הליווי ,במרכז הסיוע או בקליניקה של המלווה הרוחנית.
"זה שהליווי הרוחני מגיע לתוך הבית זה עושה פלאים .זה מגיע למקום הכי בטוח ומוגן
שלהם ומשם מרים אותם. ..בני המשפחה רואים את ההשתנות לנגד העיניים" (מלווה רוחנית).

"הפגישות בבית מאפשרות לראות את המרחב שהליווי הרוחני נוגע בו" (מלווה רוחנית).

שלב  | 6רישום הפרטים במערכת הממוחשבת
שלב זה כולל הכנסת פרטי בן המשפחה למערכת הממוחשבת בגוף המפעיל .אם המקרה הופנה מתוך
מרכזי הסיוע הכפופים לארגון המהווה את הגוף המפעיל ,אזי המקרה כבר נמצא במערכת ויש רק לשייכו
למלווה הרוחנית המסוימת (באחריות עו"ס מרכז הסיוע) .אם המקרה הופנה על ידי מרכזי סיוע מגוף אחר,
על מנהלת תחום הליווי הרוחני להכניס את הפרטים הרלוונטיים למערכת ולוודא שקיים תיעוד תקין עוד
בטרם תחילת התהליך.

שלב  | 7וידוא קיומם של המפגשים
הווידוא יתבצע על ידי המלווה הרוחנית.
הליווי מתבצע במסגרת של עד  35מפגשים לאורך של כחצי שנה עד שנה ,אחת לשבוע (לרוב) .מספר
המפגשים ותדירותם יכולים להשתנות בהתאם להחלטת בן המשפחה ביחד עם המלווה הרוחנית .יש לקבל
את הסכמת מנהלת תחום הליווי הרוחני לכל שינוי העולה על הפרק.
במהלך התהליך ,על המלווה הרוחנית למלא פעמיים (בהתחלת התהליך ובסופו) ,יחד עם בן המשפחה,
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את השאלון שפותח (ע"י אילן שריף וכרמית סלע) ככלי אבחוני להערכת מצב (נספח  .)3שאלון זה מאפשר
התבוננות משותפת של מקבל הליווי הרוחני ביחד עם המלווה הרוחנית על התהליך ועל התזוזות שהתרחשו
במהלכו .תהליכי הליווי הרוחני מתקיימים על פי עקרונות הליווי הרוחני ,המתוארים בפרק א' במדריך זה .כל
תהליך הוא פרטני וייחודי ,בהתאם למצב שבו נמצא בן המשפחה ולתמות שהוא מעלה .בהנחה שהמלווה
הרוחנית היא הכלי שבאמצעותו מונגש המרחב הרוחני של האדם אל עצמו ,התהליך גמיש ,משתנה ומתבטא
אצל כל אדם באופן שונה .על כן ,לא ניתן להגדירו או לאפיינו באופן אחיד.

שלב  | 8סיום התהליך וסגירה במערכת הממוחשבת
שלב זה יתבצע על ידי המלווה הרוחנית מול עו"ס המרכז ומנהלת תחום הליווי הרוחני.
עם תום התהליך ,על המלווה הרוחנית לעדכן הן את עו"ס המרכז והן את מנהלת תחום הליווי הרוחני על
הסיום .יש לוודא כי התיק סוכם ונסגר במערכת כנדרש.

ליווי רוחני קבוצתי – תמיכה פסיכו-רוחנית
"המטרה הייתה יצירת אקלים קבוצתי טיפולי להתמודדות עם אובדן ,אבל ושכול תוך
שילוב של כלים מהליווי הרוחני ,תנועה ואלמנטים טיפוליים .רצינו לבדוק כיצד יהיה
לעבוד בשילוב של ליווי רוחני עם טקסטים ושירים לבין עבודה בתנועה ובמודעות לרגע
הזה (מיינדפולנס) .בקבוצה ,האתגר הוא לאפשר את המרחב הרוחני הן של הקבוצה
(כישות קבוצתית) והן של כל אחד מפרטיה .ניתן אף לומר כי המטרה היא ,שהקבוצה
עצמה תהפוך להיות למסע הפנימי של כל אחד בדרכו" (מנחי הקבוצה).

הליווי הרוחני הקבוצתי ,המתבצע במסגרת קבוצת תמיכה פסיכו-רוחנית ,הוא אפשרות נוספת המוצעת לבני
משפחה החווים אובדן .הקבוצה מונחית על ידי מלווה רוחנית ועו"ס .ליווי רוחני קבוצתי יכול להתקיים לפני,
אחרי או במקביל לטיפול פרטני מכל סוג שהוא או לליווי רוחני פרטני ,המוצע לבן המשפחה במסגרת מרכז
הסיוע.
בקבוצת תמיכה רוחנית ,מתקיים שילוב בין מה שקורה בקבוצת תמיכה 'רגילה'  -היכרות ,תיאום ציפיות
וחוזה ,שיתוף ,תחושת נראות ,שייכות ולמידה הדדית  -לבין שימוש בכלים מעולם הליווי הרוחני ,המחברים
אותנו אל העולמות הרוחניים שלנו (זוהר-סייקס ,בפרק "עשה אותי כלי" בתוך הספר "באשר הוא שם").
המנחים של קבוצת תמיכה רוחנית חייבים להיות מכוונים לתהליכים קבוצתיים ,לנושא המחבר את חברי
הקבוצה ,ולעצמם מבחינה נפשית-רוחנית .בנוסף לכך ,עליהם להתכונן לפני כל מפגש ,כדי להיות כלי עבור
המשתתפים להגיע למרחב הרוחני שלהם עצמם .על המנחים להתאים את התהליך ולדייק עד כמה שניתן
את התכנים למרחב הקבוצתי.
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כמו בכל קבוצת תמיכה ,ישנה משמעות גדולה לתחושת ה'ביחד' של המשתתפים ("כולנו בסירה אחת"),
ולמושגי יסוד פסיכו-חינוכיים .בדומה לליווי רוחני פרטני ,המטרה המרכזית של התהליך היא להיות בנוכחות
עם המשתתפים באשר הם שם .נושא העדות והקשב ,המאפיינים את הליווי הרוחני ,מתרחבים לכל הקבוצה.
כך ,לא רק המנחים נושאים את העדות והקשב ,כי אם כל משתתפי הקבוצה והקבוצה עצמה כמרחב .נושא
העדות והקשב ידובר עם המשתתפים ויהיה חלק מהחוזה הקבוצתי.
הנושאים המובאים לקבוצת התמיכה הם דרכי התמודדות עם האובדן והשכול ,קשר עם הנפטר וגעגוע אליו,
משאבים רוחניים ,סוגיות של הנצחה ,ועוד.
כלי הליווי הקבוצתי דומים לאלה של התהליך הפרטני .ביניהם:
שימוש בטקסטים.
שימוש במוזיקה.
תרגילי תנועה ודמיון מודרך.
טקס הרפיה.
יצירה ושיתוף בחלומות ,במשאלות ובתפילות שלנו על ההווה והעתיד.
מדיטציה ,נשימה ומיינדפולנס ,תשומת-לב לנשימה.
תשומת-לב לבכי כמקום מקודש.
כתיבה אישית.
התחברות לטבע.
קישור החוויות של המשתתפים להיבטים של מסורת ,תרבות ,מעגל השנה ,מנהגים וזיכרונות
משפחתיים.
"הניסיון לשלב את העולם של הליווי הרוחני עם תנועה ועבודה על הגוף ואלמנטים
טיפוליים של קבוצה ,יוצר רקע ואקלים מיטבי לעבודה על נושא קשה וטעון כל כך
של אובדן ושכול טראומטי ...היכולת של המשתתפים לדבר על יקיריהם שאינם,
להיות ב'כאן ועכשיו' עם הגוף ולראות את עצמם דרך הטקסטים הרלוונטיים מרגשת
כל פעם מחדש .היכולת של המילה הכתובה בשיר ו/או בקטע מסיפור ו/או מאמר
מסוים נותנת לכולם המון כוח ויכולת להתייחסות אישית וקבוצתית .ההתחלקות
והשיתוף בכאב ובגעגוע יוצרים אווירה של אינטימיות ונתינת מקום לכל פרט ופרט
בקבוצה" (מתוך דברי סיכום של מנחות הקבוצה במסגרת מחקר ההערכה).

פתיחת קבוצה והיבטים ארגוניים בניהול תהליך קבוצתי
הרכב הקבוצה
לרוב ,הקבוצה מתקיימת באחד ממרכזי הסיוע ,כאשר איתור וגיוס המשתתפים מתבצע על ידי עו"ס מרכז
הסיוע .לשם הצלחת התהליך הקבוצתי ,נדרשת התמיכה והמעורבות של עו"ס מרכז הסיוע ,גם אם היא אינה
מצוות המנחים.
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הרכב הקבוצה יכול להשתנות .לעיתים ,תהיה זו קבוצה הטרוגנית ,שבה ישתתפו אנשים עם שונות בגיל,
בקרבה לנפטר ,במין ,במידת הדתיות ,ולעיתים תורכב הקבוצה על פי מאפיין מארגן ,למשל :סיבת האובדן,
קבוצת אימהות ,קבוצת הורים ,קבוצת אחים ואחיות ,קבוצת לבני משפחה של מתאבדים .ההשתתפות
בקבוצה מחייבת נוכחות מוקדמת של מיומנויות בסיסיות ,כגון יכולת שיתוף ,יכולת הקשבה לזולת ,קבלה,
הכלה וכבוד לזולת.
ההחלטה בדבר הקמת קבוצה היא של עו"ס מרכז הסיוע ,בהתאם לצרכים של בני המשפחה המטופלים
במרכז.
באופן כללי ,תדירות פתיחת קבוצות (מכל סוג) מותנית משתנים רבים (כגון :מספר הנרשמים ,זמינות
המנחים ,מיקום גיאוגרפי) ,לא כל שכן קבוצות תמיכה פסיכו-רוחניות .לכן ,חשוב להציע מענה זה רק אם
קיימת היתכנות ממשית לפתיחת קבוצה מסוג זה.
המנחים
את התהליך הקבוצתי מנחים שני אנשי מקצוע :מלווה רוחנית ועו"ס .על שניהם להיות בעלי ניסיון בתחום
המקצועי שלהם וכן בהנחיית קבוצות ותהליכים קבוצתיים .הקשר והתקשורת בין המנחים הוא חיוני להצלחת
התהליך והוא נבנה במסגרת תהליך ההדרכה והליווי המקצועי.
חשוב להבטיח ,שהמנחים יקבלו הדרכה וליווי צמוד ,הנעשה מתוך ידע והבנה עמוקה בטיפול ובליווי
רוחני .רצוי שההדרכה תינתן לקראת כל מפגש קבוצתי (בהתאם לתדירות שנקבעו מפגשי הקבוצה).
התהליך והמפגשים
התהליך הקבוצתי כולל כ 15-12-מפגשים ,כשעתיים כל מפגש .המפגשים יתקיימו בחדר נוח ומרווח,
המאפשר ישיבה נינוחה במעגל ובמרחב תנועה (אם רלוונטי).
בשונה מליווי פרטני ,שבו המפגשים הם בעלי אופי פתוח וגמיש לחלוטין (בהתכווננות מוחלטת למקבל
הליווי הרוחני) ,בתהליך הקבוצתי המפגשים הם מובנים ,בהגדרה ,ומכילים רכיב של גמישות (נספח - 4
הצעה לתכנון מפגש) .הנושאים מובאים על ידי המנחים בתכנון מוקדם לפי הקבוצה והתהליך ,והאתגר הוא
למצוא את הקצב והמרחב המתאימים לקבוצה ,את המרחב הרוחני של ה'ישות הקבוצתית' וגם של הפרטים
בקבוצה.
הצעה למבנה המפגשים:
סבב פתיחה והוויה  -חיבור ל'כאן ועכשיו'.
שיח על פי נושא מובנה ,שדרכו עולים תכנים הקשורים לקשר עם המת (למשל :אם הנושא הוא חג הפסח,
ניתן להעלות זיכרונות משולחן החג .אם הנושא הוא זיכרון וגעגוע ,אפשר להביא תמונות של המת).
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עיסוק באובדן ובנושאים הקשורים לו  -קריאת טקסט ,קטע תנועתי ,מגע או הקשבה לשיר.
אסיף.
חוויות המשתתפים ותרומת התהליך הקבוצתי
"זה המקום שאני יכולה לבכות בו ,בבית לא נותנים לי".
"עברתי שינוי מהקצה לקצה ,בזכות הקבוצה .אני אדם קשה וסגור וזו הדרך שלי
להתמודד עם הכול".
"פה הרשינו לעצמנו להוציא ,לפרוק .הזדמנות שלי להוציא את זה .בחוץ אני
מאופקת .נמצאת .מסכנה .לא רוצה שירחמו עליי .ראו אצלי כוויות .לא רצית לספר.
מפגש ראשון לא דיברתי .היית כמוהו .אבל לא היה את הכובד .ירדה אבן ...נותן
הרגשה טובה".
"כל מפגש שקול לשנה של טיפול לפסיכולוג ...אמיתי ,אמיתי (בקבוצה) ,גם כשאני
מחייכת ,אני לא מרגישה רגשי אשם .איך את מסוגלת .פה אתה יכול לחייך ,פה אתה
לא משוגע .כולם מבינים .אחרי כמה מפגשים אתה מרגיש שאתה לא לבד".
"המשפחה היקרה שאנחנו פה .הכוחות שאת שואבת מהמנחים זה להפוך לבן אדם
לגמרי אחר ...פה יש אנשים שקשורים לכאב שלך .גם חיים את הכאב .לא משנה
אם נרצח ,מת בתאונה .אותה נשמה .אני פה קבוצה .יש פה את החיים ,התמיכה ,כל
אחד זורק משפט מחוזק .אני לא לבד .יש עוד כמוני".
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הדרכה והכשרה למלווים הרוחניים
כפי שתואר בפרק הראשון ,הליווי הרוחני מבוסס על היותו של המלווה הרוחני כמעין 'מיכל' ,המכיל את
רגשותיהם של מקבלי הליווי ,אשר לעיתים הם רגשות קשים וכואבים .פעמים רבות ,המלווים הרוחניים
בעצמם חווים את הרגשות הקשים ,דווקא מתוך האמפתיה והרצון 'להיות עם' .לתמיכה ברגשות אלה
ולתמיכה בתהליך הליווי נועדו ההדרכה וההכשרה .בנוסף לכך ,כמו בכל מקצוע טיפולי ועל פי דרישות
המקצוע ,נדרשים המלווים הרוחניים להדרכה שוטפת על תהליך הליווי.
מערך התמיכה והליווי המקצועי למלוות הרוחניות מתבצע בשלושה אופנים :הדרכה פרטנית קבועה;
הדרכה קבוצתית קבועה; ימי עיון והכשרה  -בהתאם ליוזמת הגוף המפעיל.
 | 28מתוך :מילשטיין ,רזניצקי ,רוזנפלד ,וריבקין ,שם.
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כפי שתואר בפרק הראשון ,הליווי הרוחני מבוסס על היותו של המלווה הרוחני כמעין 'מכל' ,המכיל את
רגשותיהם של מקבלי הליווי ,אשר לעיתים הם רגשות קשים וכואבים .פעמים רבות ,המלווים הרוחניים
בעצמם חווים את הרגשות הקשים ,דווקא מתוך האמפתיה והרצון 'להיות עם' .לתמיכה ברגשות אלה
ולתמיכה בתהליך הליווי נועדו ההדרכה וההכשרה .בנוסף לכך ,כמו בכל מקצוע טיפולי ועל פי דרישות
המקצוע ,נדרשים המלווים הרוחניים להדרכה שוטפת על תהליך הליווי.
מערך התמיכה והליווי המקצועי למלוות הרוחניות מתבצע בשלושה אופנים :הדרכה פרטנית קבועה;
הדרכה קבוצתית קבועה; ימי עיון והכשרה  -בהתאם ליוזמת הגוף המפעיל.
הדרכה פרטנית
כל מלווה רוחנית מחויבת לשעתיים הדרכה בחודש (אם היא מקיימת לפחות ארבעה מפגשים חודשיים) ,לכל
הפחות.
במהלך תקופת התוכנית המלווים קיבלו את ההדרכה ללא עלות .מינואר  ,2019באחריות המלווים לדאוג
לעצמם לשעות הדרכה והם יידרשו לחתום על חוזה ,שבו הם מתחייבים לקבל הדרכה במהלך עבודתם.
המדריכות שהועסקו במסגרת התוכנית נבחרו בקפידה לאור היותן בעלות ידע נרחב הן בטיפול והן בליווי
רוחני .יש לציין ,שלא כולן הן מלוות רוחניות ,אך לכולן הבנה עמוקה מתוך ניסיון וממשק עם התחום.
מפגשי ההדרכה מתקיימים לרוב באופן פרונטלי (פנים מול פנים) ,אך לעיתים ,בשל אילוצים ,בשיחה
מצולמת (דוגמת סקייפ ,זום ,ווטסאפ) .ישנה העדפה מובהקת למפגשים פרונטליים .מועדי שיחות ההדרכה
ואופן ביצוען מתואמים על ידי המדריכה והמלווה הרוחנית ,בהתאם להעדפותיהן.
מפגשי הדרכה קבוצתיים
בתקופת התוכנית ,המפגשים הקבוצתיים הוקדשו לחילוץ ידע וללמידה הדדית .המטרות היו ללמוד כמה
שיותר מה קורה ב'שטח' ,להשתפר ולהתייעל וכן לחזק את תחושת המסוגלות של המלווים הרוחניים .לכן,
בתקופה זו ,המלווים קיבלו ידע תיאורטי בנושא אובדן ושכול ונעשה שיתוף באשר להתמודדויות השונות של
המשתתפים.
מינואר  ,2020המלווים הרוחניים ישתתפו בקבוצות הדרכה שיתקיימו על בסיס פעם בחודש וחצי ויישאו אופי
הדרכתי לחלוטין (כל אחת על פי האזור הגיאוגרפי שאליו משתייכת) .אחת לשני מפגשים ,מנהלת תחום
הליווי הרוחני תצטרף למפגש ,כך שחלקו יוקדש לחלקים ארגוניים בנושאים שונים.
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"המפגשים עם העמיתות שלנו זה משהו שלא יסולא בפז .בגלל אופי העבודה
והטראומה המשנית שאנחנו עוברות ברמה כזו או אחרת ,אנחנו צריכים את הזמן
הזה ,את הפורום ,את הקרבה ,את

ההבנה" (מלווה רוחנית).

ימי עיון והכשרה
בתקופת הפיילוט של התוכנית התקיימו ימי עיון והכשרות בתדירות גבוהה (אחת לחצי שנה לערך) .ימי העיון
וההכשרה יועדו למלוות הרוחניות וכן לצוותי מרכזי הסיוע .המדריכות המקצועיות ,המדריכות את המלוות
הרוחניות ,הוזמנו גם הן לימי העיון .מינואר  2020יתקיימו ימי העיון וההכשרה בהתאם להחלטת הגוף
המפעיל .המלוות הרוחניות יוזמנו לימי העיון הנערכים לכלל המטפלים הפרילנסרים ולהחלטת הארגון אם
ומתי לקיים ימי עיון והכשרה ייעודיים למלווים הרוחניים.
לימי ההכשרה וימי העיון היו מספר מטרות ויש לשקול את הרלוונטיות שלהן בעתיד לבוא:
 | 1העמקת הידע בתחום האובדן והשכול.
 | 2העמקת הידע בתחום הליווי הרוחני.
 | 3התנסות בפרקטיקות הליווי הרוחני.
 | 4חיזוק ההיכרות בין בעלי התפקידים.
 | 5חיזוק התקשורת וקשרי העבודה בין המלוות הרוחניות.
 | 6העמקת שיתופי הפעולה וקשרי העבודה בין המלוות הרוחניות למרכזי הסיוע.
במסגרת ימי העיון וההכשרה התקיימו הרצאות ,סדנאות ושיח עמיתים (דוגמאות לימי הכשרה ולימי עיון
מצורפות בנספח .)5

הכשרת מטפלים ועובדי רווחה – קורס נשימה ורוח
כחלק מהתוכנית ,ומתוך הרצון להטמיע את הליווי הרוחני לא רק במסגרת מענה פרטני וקבוצתי לבני
משפחות ,אלא גם במסגרת העבודה של אנשי הטיפול ,נפתח ב 2018-בבית הספר המרכזי לעבודה סוציאלית
של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים קורס 'נשימה ורוח' ,בהובלת גב' רחל פוקס-אטון .קורס זה
היה חלוצי בתכניו ועסק בהכנסת ממד הרוחניות לחדר הטיפול.
יש לשקול פתיחת קורסים נוספים ,שעיקרם רוחניות בטיפול גם בעתיד.
קהל היעד של הקורס
הקורס פנה לעו"סים אשר עברו את קורס ההכשרה הבסיסי באובדן ושכול ועוסקים בתחום זה בשגרת
עבודתם.
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תהליך המיון והקבלה
תהליך המיון והקבלה של המשתתפים לקורס היה באחריות בית הספר המרכזי להכשרת עובדים סוציאליים.
המועמדים נדרשו לעבור ריאיון אישי ומפגש קבוצתי .הריאיון התקיים על ידי רכזת הקורס מבית הספר
המרכזי ומנחת הקורס .בשלבים אלו התבצע תיאום ציפיות והובהר למשתתפים כי הקורס כרוך בעבודה
התנסותית אישית ואינו מורכב רק מהרצאות פרונטליות.
בעלי תפקידים
הקורס נוהל על ידי רכזת תחום האובדן והשכול בבית הספר המרכזי להכשרת עובדים סוציאליים .תפקידה
של הרכזת כלל :הפצה ,שיווק ,הרשמה לקורס ,תיאום וקשר עם משתתפים ,אוריינטציה לבית הספר ,מנהלות
ולוגיסטיקה.
הקורס הונחה על ידי מלווה רוחנית מוסמכת ובעלת ותק של מספר שנות ליווי רוחני ,הנחיה והובלת סדנאות.
ההחלטה על מנחת הקורס התקבלה על ידי בית הספר המרכזי וראש תחום אובדן ושכול במשרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים .במסגרת הקורס הועברו שיעורים גם על ידי מרצים אורחים ,על פי בחירת
מנחת הקורס.
מבנה הקורס ,עקרונות ותכנים מרכזיים
הקורס כלל  80שעות שהתפרסו על פני  16מפגשים (כל מפגש נמשך חמש שעות).
העיקרון המוביל של הקורס היה תהליך העבודה הפנימית שעוברים המשתתפים .הלמידה בקורס התבצעה
באמצעות תרגול ועבודה עצמית .במהלך הקורס המשתתפים התמודדו עם אבדנים אישיים ,שכל אחד
ואחת פגשו/פוגשים בחייהם ,דרך התפיסה ,הכלים ,השפה והמקורות שאותם למדו .הקורס התמקד בעיסוק
בשאלות רוחניות ,הן ממקום מקצועי והן ממקום אישי.
עיקרון נוסף בקורס היה עקרון הקבוצה .בשל היותו של הליווי תהליך עומק רוחני ,יש לפעול כך שהקבוצה
תהווה מרחב פתוח ובטוח עבור המשתתפים לעבור את ה'מסע' האישי שלהם .במהלך המפגשים הייתה
התנסות רבה בהקשבה ובעדות ,אם במסגרת זוגות או במסגרת קבוצתית .לקבוצת המשתתפים הייתה
גם קבוצת און ליין (ווטסאפ) .הניסיון מלמד ,כי קבוצת ווטסאפ מהווה מרחב נוסף לשיתוף ולתמיכה והיא
כלי להדמיית 'קהילה' ,מתוך הבנה כי קהילה היא משאב וכוח .תפיסת המשתתפים כהיותם חלק מהקהילה
משתקפת לאחר מכן גם במרחב הטיפולי שבו הם פועלים ,כאשר הם יוצרים מעגלים רוחניים בקהילות
שלהם ,וכך נוצר אלמנט רוחני חברתי.
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תוכני הקורס:
מבוא לאובדן ושכול; גוף ,נפש ורוח; כלים מעולם הליווי הרוחני; המרחב הרוחני של המטפל; יצירת מפגש
אנושי-רוחני; יחס הבודהיזם לסבל; תיאוריות באובדן ובשכול; הרוח בשדה האקדמי; האמנות והטבע כשערים
לרוח; שימוש בטקסטים במעגל השנה; מרחב מרפא ומרחב מקודש; רוחניות בשכול; מעגל השנה כמחבר
למשאבים רוחניים; משאבי הרוח בתשישות חמלה; אובדן והתפתחות; תהליכי פרידה וסיום (דוגמה לסילבוס
הקורס מצורף בנספח .)6
מבנה המפגשים (כפי שהתקיימו בקורס שיצא לפועל בתקופת הפיילוט) :אופי המפגשים היה סדנאי ,כאשר
במליאה ,המשתתפים ישבו במעגל.
פתיחה | מדיטציה קצרה וסבב של 'דופק' – מה שלומם של המשתתפים .מטרת המדיטציה היא ללמוד
לתרגל נוכחות ואיך להיות בנוכחות במפגש באופן מלא ,ולהעביר את הצורך בישיבה בשקט לפני מפגש ליווי
רוחני.
חלק א' :ידע | לדוגמה :תפיסה תיאולוגית לסבל ולמוות ,הפנייה למקורות ,שאלות תיאולוגיות ,התמודדות
עם משמעות החיים ,יחס לסבל ,מה זה קדיש ,יחס של בודהיזם לסבל ,יהדות ,בודהיזם ,אסלאם ,נצרות,
הטבע כמשאב רוחני ,קשר ללוח השנה ולטבע ,מה יש באמנות ,ועוד.
ההעברה של הידע התבצעה לא באופן פרונטלי ,אלא באמצעות תרגול.
הפסקה – כיבוד | הבאת הכיבוד נעשתה בתורנות של המשתתפים ,ליצירת תחושה קהילתית ואחריות
משותפת.
חלק ב' | התנסות בתפיסה ובכלים של הליווי הרוחני  -עבודה אישית ,בזוגות ,בקבוצה ,עבודה עם הגוף,
עבודה עם טקסט ,שימוש בתפילה ובברכה ,נוכחות ,מוזיקה ,מדיטציה ,ועוד.
במפגשים האחרונים של הקורס נדרשו המשתתפים להגיש פרזנטציה המביעה את האינטגרציה של התכנים
שנלמדו והכלים שרכשו לבין סוגיה מהשדה הטיפולי ,שאתה הם מתמודדים כאנשי מקצוע או סוגיה מחייהם
האישיים .המשתתפים התבקשו להציג איך באמצעות התכנים שנלמדו בקורס הם ניגשים לסוגיה ,או איך הם
משתמשים בעקרונות שלמדו בהקשר לסוגיה הטיפולית .ההזמנה היא להצגה יצירתית-חווייתית.
סיכום | ברכה לדרך .הברכה היא חלק מהתרגול של טקסי חיים ושל אכפתיות; ברכה לעצמי ,למישהו אחר,
לשבוע או ליקום .הברכה מתרגלת גם מומחיות של דיוק וכוונה.
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קבוצת למידה לאנשי מקצוע המטפלים באובדן ובשכול ('בית מדרש')
"להניח רגלים
על האדמה .לא
ש באוֹן
לפחד .לחו ּ ׁ
העוֹלה ,מעלה ,מעלה,
לגדל כמוֹ עץ.
לסוֹכך ְ
בצלּוֹ על מישׁהו ּ
שׁאף הו ּא בוֹדד ,בוֹדדה
כמוֹךְ ,כמוֹני".
(מוֹנסראט אביוֹ)

29

במסגרת הפיילוט הוחלט להתנסות בקבוצה ראשונה מסוגה ,שקהל יעדה הוא אנשי מקצוע העוסקים בתחום
האובדן והשכול ומהותה לימוד משותף של טקסטים .אף שמטרת הקבוצה לא הייתה להוות תמך ולחזק את
חוסנם של אנשי המקצוע ,ניכר כי היא היוותה משאב כוח אדיר למשתתפיה ,מרחב רוחני להסדרת הנשימה
ולגדילת הנשמה .התקיימו שתי קבוצות מסוג זה בהובלתן של גב' חני קרויזר וגב' הדס רון זריז -שתי נשות
מקצוע בעלות מומחיות בעבודה עם טקסטים .המשובים של המשתתפים העידו על הצלחה רבה ,על חשיבות
ה'עצירה' וייחודיות החוויה.
מטרת הקבוצה הייתה לקיים שיח עמיתים ולהתנסות בכלי נוסף (עבודה עם טקסטים) ,שניתן לעשות בו
שימוש בפרקטיקה המקצועית הקלינית (הזמנה למפגש מצורפת בנספח .)7
בנוסף לכך ,מתוך הבנה כי אנשי טיפול ,במיוחד בתחום של אובדן ושכול ,סובלים לעיתים מתשישות חמלה,
מבדידות ומקושי ונדרשים בעצמם למעגלי תמיכה והכלה מגוונים ועשירים ,הוחלט להתנסות בסוג קבוצה
שונה ,אחר וחדשני מזה הקיים והמוכר.
מפגשי הלימוד התבצעו באמצעות טקסטים ומקורות הלקוחים מעולמות תוכן שונים ,העוסקים באובדן
ובשכול.
האווירה בקבוצה ,שמנתה עד  15משתתפים ,הייתה אינטימית .הקבוצה הייתה מיועדת לאנשי מקצוע
העוסקים באובדן ובשכול ,ממשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,משרדי ממשלה נוספים (משרד
החינוך ,משרד הביטחון) וגופים אחרים מתחום הליווי והטיפול באובדן ובשכול.
התהליך הקבוצתי היה מורכב משמונה מפגשי לימוד בני שלוש שעות ,שהתקיימו אחת לחודש ,ומסמינר
מרוכז בן יומיים ,שהתקיים באמצע הקורס (ניתן לשקול לקיימו בהתחלה או בסוף).
 | 29מתוך הספר :אביו ,מ' .)2014( .בטירוף הרצון הזה להיות לידך ,תרגום מקטלאנית :איתי רון .הוצאת קשב לשירה.
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נספחים

50

נספח  | 1דף מידע למשפחות

51

52

נספח  | 2טופס הפניה לליווי רוחני

טופס הפניית בן/בת משפחה לליווי רוחני
/

 1תאריך מילוי הטופס
 3פרטי הפונה

/

 2שם ותפקיד ממלא הטופס

שם ושם משפחה:

תאריך לידה

/

/

כתובת מגורים

ת.ז
מספר טלפון

כתובת דוא"ל

יליד/ת הארץ :כן  /לא
אם לא

ארץ מוצא

שפה מדוברת

שנת עלייה

/

/

 4שם הנפטר/ת
 5קרבה לנפטר/ת
 6נסיבות המקרה

 7מתי התרחש האירוע תאריך עברי

תאריך לועזי

/

/

 8האם ניתן טיפול בעבר? כמה זמן נמשך ומתי הסתיים?

 9האם יש עדיפות למפגשים :בקליניקת המלווה הרוחני  /במרכז הסיוע  /בבית המלווה  /לא משנה

(נא לסמן את האפשרות המועדפת).

 10האם נחשף/ה בעבר לליווי רוחני? אם כן ,פרט/י.

 11מהי סיבת ההפניה לליווי רוחני?

 12הערות נוספות

53

נספח  | 3שאלון למשפחה האבלה  -הערכת מצב של מקבלי
השירותים במרכז הסיוע

54

55

56

57

58

59

רוחנית
קבוצת
מפגשי
נספח  | 4תכנון תכנון
תמיכהרוחנית
תמיכה
קבוצת
מפגש של

תאריך המפגש:

/

/

מספר מפגש:

מטרת המפגש:
שם המנחה/ים:
מסגרת המפגשים ומי הם משתתפי הקבוצה:
חישבו על כל אחד מארבעת החלקים הבאים:
 1פתיחה
 2לב המפגש
 3תכנים עיקריים אפשריים
 4אסיף/סיכום
מה תהיה ההנחיה למשתתפים?
תיאור התהליך המתוכנן
באילו חומרים/מקורות מתוכנן שימוש?
חשיבה ותכנון בין מפגשים :האם היו שינויים? מדוע וכיצד?
כתבו אפיון של הקבוצה על פי הנקודות הבאות:
דמויות מרכזיות ותפקידיהן
תהליך שמתרחש
מוטיבים/דפוסים בקבוצה
משהו טוב וזורם שמתקיים
משהו מורכב ומאתגר הדורש התייעצות
תובנה עיקרית
כתבו תפילה/משאלה עבור משתתפי הקבוצה:

כתבו ממחשבות  -תקוות למפגש הבא
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נספח  | 5דוגמאות לימי הכשרה ולימי עיון

61

62

ורוח
נשימה
נספח  | 6תוכנית קורס
נשימה ורוח
קורס
תוכנית

1

מבוא לאבדן ולשכול
ספרייה
פרקטיקום

ד"ר אתי אבלין
רחל פוקס-אטון
רחל פוקס-אטון

2

גוף ,נפש ורוח
פרקטיקום

רחל פוקס-אטון
רחל פוקס-אטון

3
4

כלים מעולם הליווי הרוחני  -תפילה אישית וברכה פרקטיקום
פרקטיקום

נאוה זוהר-סייקס
נאוה זוהר-סייקס

גוף ,נפש ורוח
פרקטיקום

רחל פוקס-אטון
רחל פוקס-אטון

תיאוריות באבדן ובשכול

ד"ר אתי אבלין
רחל פוקס-אטון
רחל פוקס-אטון

יחס הבודהיזם לסבל

יואב ארצישראלי
רחל פוקס-אטון
רחל פוקס-אטון

7

הרוח בשדה האקדמי
האמנות והטבע כשערים לרוח

ד"ר פנינית רוסו נצר
רחל פוקס-אטון
רחל פוקס-אטון

8

שימוש בטקסטים במעגל השנה
פרקטיקום

רחל פוקס-אטון
רחל פוקס-אטון

9
10

מרחב מרפא ,מרחב מקודש" ,השלישי"
פרקטיקום

רחל פוקס-אטון
רחל פוקס-אטון

רוחניות בשכול
פרקטיקום

פרופ' עפרה מייזלס
רחל פוקס-אטון

11

מעגל השנה כמחבר למשאבים רוחניים
פרקטיקום

רחל פוקס-אטון
רחל פוקס-אטון

פסיכוסינטזה  -מפת עבודה לשילוב ליווי רוחני בעבודה הטיפולית

ד"ר אריאל וורנר
רחל פוקס-אטון
רחל פוקס-אטון

13

משאבי הרוח בתשישות חמלה
פרקטיקום

רחל פוקס-אטון
רחל פוקס-אטון

14

האדם עץ השדה  -אבדן והתפתחות
פרקטיקום

רחל פוקס-אטון
רחל פוקס-אטון

15

תהליכי פרידה וסיום
פרקטיקום

רחל פוקס-אטון
רחל פוקס-אטון

16

תשישות חמלה

ד"ר אתי אבלין
רחל פוקס-אטון
רחל פוקס-אטון

5
6

12

פרקטיקום

פרקטיקום

פרקטיקום

מפגש סיום
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"ולכאורה עסקנו בשלנו
רק בשלנו
בלי לבקש גדולות ונצורות.
שלווה מופרת
וכבר אחרת
ואין טעם לכסות
כי בפתח נכנסות -
התמורות".
מתוך השיר "נחמה"
מילים :רחל שפירא | לחן :נורית הירש

