עמוד 1

עידו

אפרתי

׳"
מירושלים,כולל,
יפור חייו של אלי שרון ,בן 60
crrif
היתר ,פציעת ראש קשה במלחמת
פת אשפוז ושיקום ארוכה,לימודי כלכלה וגם פרק
f$וקת$2ND$
ארוך במגזרהעסקי .אבלמעל כלאלה ,המאפייןהבולט
ביותר של חייו הוא העיסוק הבלתי הפוסק במצוקה,
מוות ואובדן .כך ,למשל ,התנדבליחידת הקבורה של
חללים .בעשור האחרון
002,1
צה״ל ,שם טיפל וזיההלאורך השנים בכ-
ביצע מעבר חדמניהול בכיר בענף ההיי־טק,ללימור ועיסוק בפסי־
$TS1$בפסיכוררמה$TS1$,
ביבליותרפיה
כו־ררמה,
וררמה$DN2$,
(טיפול באמצעותתהליכי קריאה וכתיבהע״א)

בין

f$1ST$וקת$1ST$תקו־
יום הכיפורים,

^^^\

ולעבודה

אינטנסיבית עם

קשישים בבתי אבות ברחבי הארץ.

יום אחרלפני
לרבנות,לביתהחולים שערי צדק.״החלטתי
ושברזומה שלו גם הסמכה
לעומק אתעולמם של הקשישים ,אזהלכתילקורס
להבין יותר
שאני רוצה
בשערי צדק שעסק בסוגיותהנוגעותלסוףהחיים״ ,הוא מספר ,״כבר באותו
היום ידעתי שאני רוצהלהיותמלווהרוחני .מצאתי שהמקום שבו אני הכי
ושכול״.
חולי,סבל ,כאב ,אובדן
טוב עם אנשים הוא במצבים של
ממשבר בריאותי קשה,
את מיטתו שלהחולה הסופני ,או זההסובל
וולונטריות;
רשמיות או
פוקדות כבר כיום פונקציות תומכות שונות
סוציאליות או בני משפחה וערלמטפלים
החל
מפםיכולוגים ,דרך עוברות
מהרשימה הזו
באמנות
וליצנים רפואיים.בישראל,המלווה הרוחני נעדר
אך במדינות רבותבעולם המערבי הוא חלקבלתי נפרד מהצוותשמלווה
בני ארם במצביקיצון .אפשרלמצוא אותםבמחלקות הקשות ביותר בבתי
החולים ,בהוספיסים ,בבתי אבות ,ביחידות צבאיות ובבתי סוהר.
כמה שנים הגיע שרון,

שמגדיר עצמו ארם שומר מצוות

להסתכל
למוות בעיניים
הקשות ביותר ,עד לרגעים
בשעות
הם נמצאים שם בשביל החולים
האחרונים .אבל בישראל המלווה הרוחני הוא עדיין
מקצוע לא מוכר.
ההתייחסות למקצוע
השבוע מקווים לשנות את
שהוסמכו
23מלווים

דבורה בן אהרון" :תפקידך

כמלווה הואלהיות

עם

אנשים בזמן שהם nyoiv
בשאלות כמו'למהאני?"
״מלווה רוחני זה תפקירמקצועי שלא
הואללוות ארם במשבר
ולעזורלו למצוא משמעות

במצב בו הוא נמצא.

העולם,ונוגע בעיקרלאנשים
שקיים בכל

חולי ,שמ־
$TS1$שמתעסקים$TS1$
במצב של

סקים $DN2$בסוף החיים .רק כאן בארץ זה דבר חדש״,
תעסקים

מסבירה דבורה קורן,

היה מבוסם ומוכר בארץ .תפקירו

זה תפקיר

יו״ר־שותפה של רשת הארגונים
לליווירוחני ,ומייסרת עמותת

להתמודדות

ני,
$DN2$

וצמיחה

בעקבות מחלות

קשות.

שבראשה עומדת קורן ,היא ארגון גג

שששמו להם למטרה לטפל

תשקופת

לליווי רוח־
$TS1$רוחני$TS1$,
רשת הארגונים

שמאגר כ20 -

ארגוניםישראלים

מלוויםרוחניים.
במצוקותולהכשיר

הכשרה
שעות
800
ביום שלישי השבוע הונחה אבן דרך משמעותית במסלול
שהתקיים בנווה אילן הוסמכו
והמיסוי של המקצועבישראל .בטקס
כמלוויםומטפלים רוחניים .חלק מהמוסמכים,
לראשונה  23ישראלים
שמבוססת
כמו אלי שרון ,הוכשרו כברלפני שניםובכל זאת ,ההסמכה,
לראשונה על קריטריונים
בינלאומיים ברורים ,נעשית בישראל רק כעת.
לליווי רוחני ,יחד
התלוותה אליה תוכנית מסודרת של רשת הארגונים
) .מבחינה
עם דחיפה ומימון של הפדרציה היהודית של ניו יורק uja
ודבורה קורן
אדירה בן
לימין) הילה זמר,
המלווים הרוחנייםהישראלים
מקצועית ההסמכה אמנם מציבה אמנם את
השבוע צילום :אמיל סלמן
ההכשרה,
בסיום
אהרן ,אלי שרון
המוסמכים הטריים (משמאל
בקו אחד עם עמיתיהם מעברלים ,אבל מבחינה רשמית המקצועעדיין
סוציאליתקלי־
$TS1$קלינית$TS1$
בין המוסמכים גםהילהזמר ,בת 54
ברשת בהגדרת קריטריונים להסמכה ,שחלקם אומצו מארגון המל־
$TS1$המלווים$TS1$
אינו מוכר בארץ ,לא על ירי משרד הבריאות ולא על ירי משרד הרווחה.
מירושלים ,עוברת
סוציאלית ובהמשך פסיכותרפיה
נית
הכשרה בת 800
),וכוללים
$DN2$המלווים $DN2$הרוחניים היהודים האמריקאי
ווים
לליווי
הכשרה
najo
$DN2$קלינית $DN2$ופםיכותרפיסטית.״למדתי עבורה
כברלפני כעשור החלו ארגונים בישראללהציע
הפםיכואנליטיים לא
ושהלימורים
יונגיאנית ,אבל הרגשתי שחסרלי משהו,
אסמכתאות ,ירע מק־
$TS1$מקצועי$TS1$
שעותלפחות .בוגרי ההכשרות נתבקשולהציג
רוחני ,ובחסות ההגדרה הרחבה והעמומה של המקצוע התקיימו הכש־
$TS1$הכשרות$TS1$
בלימודים שמתייחסים
קחלובסקי ,ראש ממלאיםאותי״ ,היא מספרת .״את החסר השלמתי
$DN2$מקצועי $DN2$ורקע מעשי בפני וערה שכללה את הפרופ׳ מני
שנים הכשרות בישראל היו פר־
ת $DN2$שונות ולא אחידות .״ערלפני
רות
$TS1$פרטיזניות״ $TS1$,צועי
בסבל ,בתקווה ,במשמעות החייםובשאלות כמו איך אנ־
$TS1$אנחנו$TS1$
בר־אילן ,את יונית
באוניברסיטת
לפסיכולוגיה
יות״ $DN2$,מסביר שרון ,״כל אחר מצאלעצמו הגדרות אחרות וחששנו המחלקה
טיזניות״,
סלע־למר ,לטקסטיםהנוגעים
$DN2$אנחנו $DN2$מתמודדים עם משברים .רק אז הרגשתי שהדברים מתחברים״ .ב2008 -
חנו
ופליאטיבי במחוזירושלים של קופת
אונקולוגי
מאור שזה הולך
מנהלת תחום סיעוד
לכיוון שלשרלטנות .ארם עבר קורם של  10שעות
מלווים רוחניים
חולים כללית ואת קריקולםברג,מלווה רוחני בכיר מארה״ב שישב החלה זמר את הכשרתה במסגרת תכנית ״מרפא״ להכשרת
על ספר החיים הטיבטי והגדיר את עצמומלווהרוחני״.
במכון שכטר .ההכשרה הועברה על ירי זוהרהדווירוביץ׳־פרקש מלווה
אסמכתאות
ההכשרות הגישו
 33 najc-hמבוגרי
בוועדה כנציג
שהדרך להכרה מחייבת מי־
$TS1$מיסוד$TS1$
לליווי רוחני הבינו
ברשת הארגונים
בליווי נפגעי טראומה
לריאיון ,ו 23 -מתוכם הוסמכו.
והתייצבו
סוד
רוחנית מוכרת ומוערכת מארה״ב המתמחה בעיקר
ד $DN2$ואחידות של תכנים ושל רמה מקצועית .בשנים האחרונות עסקו
ההכרה
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וחברה

ואנחנולמעשה

הרור הראשון שהיא לימרהוהכשירה",

בספטמבר,

מסב־רה זמר.

המלווים הרוחניים בישראלכוללת חלק אקדמי לצדלימוד
הכשרת
של טקסטים שנוגעים במצבים המורכבים שעמם מתמודדיםהמטופלים
מכו־
$TS1$מכותבים$TS1$
ומתייחסים לשאלות כמו משמעות החיים והתמודדות עם המוות
תבים
$DN2$מכותבים $DN2$כמו רקטורפרנקל ,קארל יונג ,אברהם מאסלו וער דוד גרוסמן,
־הורה עמיחי ולאהגולרבת.״ההסתגלותלצרכים של ישראל נעשית
דרר התרבותהישראלית שהיא תרבות של טקסטים,ולכן הגישה כאן
פלורליסטית ופתוחה לכל אחדללמודולקבל הכשרה" ,מסבירה זמר.
היא
אדירה בן אהרון ,גם היא

השבוע,

מסבירה

אחת

מקבוצתהמלווים

הרוחניים

הטיפולי,
כי"הכלי הרוחני,להבדיל מהכלי

שהוסמכו
הוא

מפגש

'להיותעם׳.לפעמים שאתה יושבליד
אנוש־ של נוכחות ,של
לזמר ,גם החיבור
פלאים״ .ברומה
כזה שלאיכוללרבר ,זהיכוללחולל
הטיפולי.״למרתי
של בן אהרון ,בת  59מהיישוב הרדוף ,מגיעמהעולם
סיעוד .אבל שנים רבות לא עסקתי בזה אלא במוסיקה .למדתי טנטו־
$TS1$טנטולוגיה$TS1$
אדם ,גם

וליוויתי בנגינה בנבלובקולחולים
$DN2$טנטולוגיה$DN2$ומרעי השכולע״א) במוסיקה
לוגיה
מספרת .מאז שנת  2003מטפלת בן
משפחה בסוף החיים" ,היא
ובני

בהוספיסבגליל
העליון,

אהרון באמצעות המוסיקה

לווה
$DN2$כמלווה$DN2$

רוחנית היא

סיימהלאחרונה בביתהחולים

הכשרתה כמ־
$TS1$כמלווה$TS1$
ואת

האוניברסיטאי רום־ט

ג׳רזי.
ג׳ונסון בניו
וור

"העבודה שלהמלווה

הרוחני

בבתיהחוליםבהו״ל

מסבירה בן אהרון,׳׳אם זה בחדר מיון
בים
$DN2$במצבים$DN2$

ומלווה
אקוטיים

אותם ואה

ממכשירים תומכי חיים או

קולוגיות.
$DN2$אונקולוגיות$DN2$.

גם

שם אתה מקבלמטופלים במצ־
$TS1$במצבים$TS1$

משפחתם ,דרך מצבים

בקבוצות

מגוונת מאוד״,

ליווי
של

תמיכהלמטופלים במחלקות אונ־
$TS1$אונקולוגיות$TS1$.

מלווים.
במחלקת
יולדות ,למשל ,נדרשיםלעתים

נפטרים ,וזהיכוללקרות

בניתוק

תינוקות

בשעות שאין אף אחד מסביב.ב׳שגרה' אתה ,כמ־
$TS1$כמלווה$TS1$

$DN2$כמלווה$DN2$הרוחני ,עובר בין החדרים ,מציג את עצמך ואומר':אניפה' .תפקידך
לווה

להיות

איתם בזמן

בכלל?'״
שהםעוסקיםבשאלות כמו'למהאני?' או למה

אש
מלווים
תחת
הלועזיתלמלווה
המלה
$DN2$שמשמעותה $DN2$נעה בין ״כומר״ל״איש דת״ .״בארה״ב זה תחום שצמח בנצרות
מעותה
התפתח גם לדתות אחרות״ ,מסבירה קורן.
אבל ב 40 -השנים האחרונות
לצ׳פלנים בתרבות האמריקאית הפרו־נוצרית.
ואכן ,מקום של כבוד שמור
שפועלים באזו־
$TS1$באזורי$TS1$
הצ׳פלנים הצבאיים
עשרות סרטוני יוטיוב מהללים את
״צ׳פלינים תחת אש״ ,מוצגים
הוליווריות כגון
$DN2$באזורי $DN2$הקרבות .תחת כותרות
רי
לקםינגטון וקו־
$TS1$וקונקורר$TS1$
מאז קרב
החייליםלפני הקרב
אנשי הרת שמברכים את
$DN2$וקונקורר $DN2$במלחמת האזרחים ,וער יחידת
נקורר
הצ׳פלנים של צבא ארה״ב,שפועלת
מוסלמים.
בעיראק ובאפגניםטאן וחברים בה כמרים ,רבנים ואימאמים
הצ׳פלינים מתאימים כמו כפפה לאומה האמריקאית,
אלא שבעור
בוודאי
האזרחית ובו בזמן דתית כל כך ,החברה הישראלית שונה
בנושאים כמו יחסי דת ומרינה ויחסו של הפרטלאמונה.למעשה ,די
בתרגום של המונחצ׳פלן
ל״מלווהרוחני״ כרילייצר יחסי ציבורגרועים
למקצוע.״בישראל יש בעיה קשה עם מקצוע כזה מסיבות רבות
במיוחד
פוליטיות,תרבותיות״ ,מסביר שרון.
חברתיות,
״בעולםהמערבי ,בעיקר
האנגלוםקםיות ,שם קיימת הפרדה בין דת ומרינה ,אתהיכול
בארצות
לדבר עלאלוהים וזה לא חייבלהיות מושג דתי ,אלא מושג תרבותי
שמתאר משהוגדול ונשגב ממני .בישראל המצב אחר :יש את
סוציולוגי
החילוני שאומר מיד ׳אל תכפהעלי; ויש רופאים שאומרים לי ׳אתה
ורבנים׳ .יש כאן התנגדות תפיסתית מוקדמת,
תביאלילכאן חב״רניקים
עורלפני שמדברים בכלל על הכרה ,תקציביםותקנים״.
אבל לצר הקושי שלהמלווים הרוחניים לחדור למרחב התרבותי
הצפוף והשמרני בארץ ,יש גם הצלחות ראשונות .כך ,בבתיחולים כמו
מלווים רוחניים
שיבא ,שערי צדק ורמב״ם וכן בבתי אבות כבר ניתןלמצוא
מהפררציה היהודית של ניו
שמועסקים בשכר ,המשולם ברובו על ידי
יורק ,שהשקיעה בעשור האחרון מיליוןדולר בקידוםהענייןבישראל.
לוונטר־רוברטם,מנכ״ל המשרדהישראלי של הפדרציה,
לדברי אורי
הליווי הרוחני הוכיח את עצמו בשנים האחרונות בניו יורק לא רק
תחום
שנקלעו למשברים אישיים קשים
בפן הרפואי ,אלא גםבטיפול באנשים
המשבר הכלכלי והוריקן םנרי .עם זאת ,הוא מציין ,הבאתו
בעקבות
לארץ היתה כרוכה בהתאמה לצרכי החברההישראלית.״בנינו מורל
ישראלי ייחודי שנשען על התרבות ,הטבע והמקורות ההיסטורייםשלנו.
הרעיון אינו להפוך את תחוםהטיפוללדתי ,אלא להרחיב את ארגז
הכלים של אנשי מקצוע בתחוםהטיפולבישראל״.
שמש־
$TS1$שמשמעותה$TS1$
הרוחני היא
״צ׳פלן״chaplain

