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 בארה״ב לחולי□ הרוחני הליווי תחו□ מייסד לפטירת שני□ חמש מלאו לאחרונה
 ללב לחדור שידע המורה של הכובשת אישיותו לארץ.בעקבות אותו ייבא שאף

הקשות בשעותיה□ המטופלים
+ a של היהודית הפדרציה מימנה 2006 משנת החל 

-L■ בישראל הרוחני הליווי בתחום מיזמים יורק ניו 
 תרבותיים־ גוונים בעלי ומוסדות ארגונים בקרב

 "הפדרציה" החלה בטרם עוד ואולם, שונים. יהודיים
 בישראל, הרוחני הליווי תודעת מיסוד צעדי את

 עם דרכו את בישראל המקצועי הרוחני הליווי החל
 קראום, פסח (הקונסרבטיבי) הרב של ארצה עלייתו
.1991 בשנת

 התמחות מסלול הוא הרוחני הליווי הרחב, בעולם
 ואולם, דת. אנשי עבור בעיקר עצמו) בפני מקצוע (ולא

 המהלך את הוביל ומוקיריס תלמידיו לו קראו פסה(כך
 עצמו מציג הרוחני המלווה שאין כזה באופן בישראל

 עולמו את הושף או כלשהו דתי תפקיד בעל כאדם
 הפרויקט את מלווה. הוא שאותו האדם בפני הרוחני

 שם כרם, עין הדסה החולים בבית לראשונה יישם הוא
 שהציג מבלי רוחנית בהם ותמך החולים עם שוחח
כרב. עצמו

 את תמציתי באופן לשרטט אבקש זו ברשימה
מי של הרוחנית־מקצועית ומורשתו חייו תולדות

 והדריך בישראל הרוחני הליווי את לראשונה שפיתח
 למלווים הראשונה ההכשרה תוכנית את שפתח מי את

 בחג צדק. שערי הרפואי במרכז בישראל רוחניים
 מורשתו למותו. שנים חמש מלאו התשע״ט הפורים

 ביחד שנכתב בספרו, מתועדות הרוחני בליווי ודרכו
אחיאסף). אני?"(הוצאת "למה גולדפישר, מורים עם

ישראל לכלל התחבר
 בשנת אוהיו, בסינסינטי, נולד קראוס פסח הרב

 לא אך מסורת שומרי מרוסיה, מהגרים להורים 1921
 במגפה הבכורה בתם את שאיבדו להלכה, מחויבים

 של המכונן האירוע לארה״ב. בואם בטרם שלוש בגיל
 קלה. רכבת מפגיעת 3 בגיל רגלו כשנקטעה אירע חייו
 המוקדמת. בילדותו לנכים ספר בבתי התחנך הוא

 למוטיב הפך מלאכותית רגל ובעל רגל קטוע היותו
 הנכות, עם התמודדותו את תיאר בספרו בחייו. מרכזי

 התגבר שעליה הבושה, ועם המרובים הניתוחים עם
 חשיבות בעל הינו ספרו בספורט. הצטיינותו באמצעות

מיוחדים, צרכים עם אדם לבני ואחים להורים מיוחדת

 עם להתמודד איך לימד
קראוס פסח הרב המוות.
קראוס ג׳ואן באדיבות

 ,סטון,אינטימיות ברי ציור:
2018 בד, על אקריליק

קונס נטע צילום:

 למצוקותיהם סעד המבקשים
הרוח. בעולם

 שהשפיעה המופת דמות
 הרוחנית התפתחותו על

היהודי־ הדעות הוגה הייתה
השל. יהושע אברהם אמריקני

בנעוריו, השל את פגש פסח
 בהיברו לימד שהשל שעה
 המדרש (בית קולג׳ יוניון

 רפורמים רבנים להכשרת
 בביוגרפיה בסינסינטי).

 בדידותו מתוארת השל של
 בשנות העמוקה הקיומית

 לא שבה בסינסינטי, מגוריו
 עולמו את לחלוק מי עם מצא

המסורתי־חסידי, הרוחני
 של קומץ המזרח־אירופי.

 וסטודנטים נוער בני שמונה
 למעגל הפכו קראוס, פסח בהם בעיר, שהתגוררו

 נפגש השל בארה״ב. הראשונות בשנותיו שלו הרוחני
 עולמו את עמם וחלק שבת מדי שלישית לסעודה עמם

 נוספים וספרים הכוזרי ספר את יחד למדו הם הרוחני.
 שרו בבד ובד הביניים ימי של היהודית הפילוסופיה מן

 הניגונים מן רבים פסח שר לימים חסידיים. ניגונים
 מפי צאתה בטרם השבת דמדומי עם ששמע החסידיים

 רוחנית תמיכה העניק שלהם האנושים לחולים מורו
יורק. בניו קטרינג סלואן החולים בבית

 המדרש בית ,jts^ ללימודיו הגיע קראום הרב
 אך - השל בעקבות באמריקה, קונסרבטיבים לרבנים

 הלך היהדות מקורות בלימוד רקע לו היה שלא משום
 שהותו במשך יוניברסיטי. בישיבה יסוד קורסי ללמוד

 נוער תנועת - הדתי השומר לתנועת השתייך שם
 פעילויותיה שכל ל״מזרחי", זיקה בעלת דתית ציונית

העברית. בשפה התקיימו
 וחברו קראוס נסעו jts^ לימודים שנת לאחר

 לארץ מוריהם, לעצת בניגוד הלימודים, לספסל
 התגוררו זו בשנה . 195 0־ 1947 בשנים כאן ושהו ישראל,
 פסח בסביבה. בקיבוצים והתנדבו חיים חפץ בקיבוץ

 מפאת אך עציון לגוש הל״ה לשיירת להצטרף ביקש
 בראשית אלו דרך ציוני הפלמ״ח. ידי על נדחה נכותו

 הכנה והשתייכותו מסירותו על מעידים פסח של חייו
והקבוצות. הזרמים לכל אהבה מתוך ישראל, עם לכלל

יהה־יתמיחזדת כנית1ת
 לרבנות קראום פסח הרב הוסמך 1950 בשנת

 הראשונה לאשתו נישא שנה ובאותה קונסרבטיבית
 הסרטן, ממחלת עת בטרם לפטירתה סמוך ילדיו. ואם

 אנשי של בהכשרה שני תואר השלים הוא ,1976 בשנת
 )).Pastoral counseling פסיכולוגי־דתי לייעוץ דת

 ובהמשך, נישואין ייעוץ אדלר במכון למד מכן לאחר
 גם השתלם כלא, בבית רוחני מלווה כרב שירותו עקב

 קהילות בין נדד התאלמנותו לאחר סכסוכים. ביישוב
 ויועצת לכלכלה דוקטור ג׳ואן, השנייה, לאשתו ונישא

 טרגדיה עברה היא אף במקצועה. לחברות כלכלית
 נהרגה הבכורה בתה - עמו מפגשה בטרם בחייה

דרכים. בתאונת בנעוריה
יהדות בקרב הרוחני הליווי את לפתח החל 1981ב־

הערה




למנהיגיםהמיועדמפגשבעקבותארה"ב.
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