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דבר ראש המכון
חסד .עבורי זו מילה מיוחדת שמייצגת תום ופשטות ,קסם ,מיסתורין וקדושה .כמה לא פשוט ללכוד את המהות
החמקמקה שלה בהסבר או מלל שכלתני ,אך כמה עוצמתית החוויה שלה.
לעיתים אנחנו חשים בנוכחותה ברגע של התפעמות או התרוממות רוח .לעיתים אנחנו חשים את עקבותיה
כשאנחנו מרגישים שמישהו או משהו נגע בנו ,עמוק בפנים ,גם כשאיננו יכולים להסביר בדיוק מה קרה שם ומדוע.
כשאנחנו נוכחים בעקבותיה ובנוכחותה ,משהו בנו ניעור לחיים ,הסוויץ' של האור שבפנים נדלק.
ויקטור פרנקל מדגיש כי כל רגע בחיים הוא חד-פעמי וייחודי וכך גם כל מפגש אנושי  -ייחודי ולא חוזר שוב באותו
אופן ובאותה צורה .אלברט איינשטיין מצידו מזכיר לנו שיש שתי דרכים לחיות את החיים – כאילו שום דבר הוא לא
נס וכאילו הכל הוא נס .הבחירה באופן שבו נבחר לגשת אל החיים ,אל אינספור הרגעים הקטנים השזורים בהם
ולראות בהם נוכחות של נס ,של חסד ,תלויה רק בנו.
בשירה הנפלא של רחל שפירא" ,שיר של יום חולין" היא מתארת את חשיבות הליקוט מדי בוקר של פרטים קטנים
ושמחות פשוטות שהופכות את יום החולין ליום שיש בו חסד .ואכן ,רגעי חסד קטנים נוכחים מדי יום בחיינו ,ברגעים
של מפגש ,של חיבור ,של דרכים שמצטלבות ,רגעי חול של שמחות קטנות ופרטים זעירים שיוצרים את השלם .אך
חשוב לשים לב אליהם ,ללקט את אותן פיסות חיים שמתלכדות יחד לכדי פסיפס מרגש.
רגע לפני שאתם צוללים פנימה לתוכן המרתק שהכנו עבורכם ,שאלו את עצמכם :איפה פוגש אותי החסד בחיי
היום? לאילו ערכים הוא קשור ומה משמעותי בו עבורי? מה אני יכול\ה לעשות היום כדי לשים לב יותר לרגעי חסד
ואף ליצור אותם במפגש עם עצמי ,עם אחרים ,עם העולם?
כתמיד ,מוזמנים לשתף ולהפיץ הלאה ,ולפנות אלינו עם מחשבות ,רעיונות ושאלות.
שלכם ברגשי משמעות וחסד,
ד"ר פנינית רוסו-נצר ,ראש המכון

דבר המערכת
כשאני חושבת על המילה חסד אני ישר נזכרת בשירו של נתן זך "כולנו זקוקים לחסד" .שיר שאמי ציטטה
תדיר בילדותי וסימן את התשתית הערכית עליה חונכתי והיא חשיבות הנתינה והתרומה לזולת וסבתי ,הדסה
גלוזמן ז"ל היתה הדוגמא והמופת לכך .אך לא כל נתינה היא חסד .הנתינה היא מקפצה אשר יכולה להוביל
לחסד .כשאני נותנת אני יוצאת מגבולות העצמי למען האחר.ת וגם כשאני מקבלת אני יוצאת מגבולות העצמי
ומאפשרת לאחר.ת להיות בעמדת הנתינה ואז נוצר מפגש .רגע של חסד ,ניצוץ ואפילו רגע של קדושה.
למילה חֶ סֶ ד מילים נרדפות רבות :צְ ָדקָ ה ,ט ֹובָ הִ ,מצְ וָה ,לֵב ָרחָ ב ,רֹחַ ב יָדְ ,נ ִדיבו ּת לֵב ,רֹחַ ב ַ
[רחֲ בו ּת] לֵבְ ,נ ִדיבו ּת,
ַרחֲ בו ּתּ ,ג ְַדלו ּת נֶפֶ ׁשּ ,ג ֹ ֶדל רו ּחַ  .מבלי משים בגיליון שלפניכן.ם  -במאמרים ,בטורים ובמדורים השונים יש דוגמאות
לכל המילים הללו .כל כך הרבה רגעים של חסד מקיפים אותנו וסובבים אותנו .והם לא תמיד חייבים להיות
גדולים ,יומרניים או מורכבים הם יכולים להיות פשוטים כמו לתת למישהי.ו לעקוף אותי בסופר .מחוות קטנות של
תשומת לב וראיית האחר.
אנחנו מאחלות לכולנו לפתוח את לבנו לראות ,לחוות ולייצר רגעים מאין אלו.
תודה גדולה לכל מי שלקח.ה חלק ביצירת הגיליון המשמעותי והמואר הזה .העולם נראה עכשיו יותר יפה.

עורכת :עוז רוטברט
חברות מערכת :הדס לוי ,ד"ר פנינית רוסו-נצר
עיצוב גרפי :אושרית גרגיר

"הכל תלוי באדם הפרטי ,יהיה מספרם של אנשים הדומים לו בחשיבתם ובדעותיהם
קטן ככל שיהיה; והכל תלוי בכך שכל אדם ,בפעולה ולא במילים גרידא ,ייטע
ביצירתיות את משמעות החיים כמציאות בהווייתו שלו"
מתוך" :כן לחיים למרות הכל" מאת ויקטור פראנקל ,בתרגום שאול לוין .הוצאת דביר  ,2021עמ' .46

הסולם ושברו
מחקר על חווית התפילה
ומשמעותה עבור המתפלל
הדתי לאומי .וגם  -ממשבר
להזדמנות בימי קורונה
מאת :דפנה ברבן

בציבור הדתי לאומי מתקיימים בעשורים
האחרונים תהליכי עומק המבטאים התגברות של
מגמות אינדיבידואציה בתחומים רבים ובין היתר
בתחום היחס לתפילה ,משמעותה עבור המתפלל
וציפיותיו ממנה .במאמר זה יוצגו תמורות אלה
דרך ממצאיו של מחקר איכותני על חווית התפילה
של המתפלל הדתי לאומי שנערך על בסיס
ראיונות של מתפללים בגילאי .25-75
מהי חווית התפילה של האדם הדתי מודרני? מהם
אפיוניה וייחודיותה של חוויה זו? ממה נובע הפער
בין בתי הכנסת המלאים באנשים לבין ההתנהלות
בזמן התפילה -ריבוי הדיבורים ,הרעש ,והקריאה
בעלונים בצד אווירת העייפות והמלמול המהיר
של התפילה .ממה נובעת התמעטות הצעירים?
מדובר בתופעה דתית ,חברתית ,תרבותית רחבה
ומתמשכת שחלקנו מודעים לה יותר ואחרים
פחות ,והמחקר הסוציולוגי טרם ברר לעומקה.
באופן מפתיע רוב מוחלט של המחקרים במדעי
החברה שעסקו עד כה בנושא התפילה התמקדו
בהיבט הפונקציונלי של התפילה במטרה להבין

האם וכיצד תורמת התפילה כמשאב רוחני לריפוי
ולהתמודדות של האדם במצבי משבר .חסרה
במחקר התמקדות בחוויית התפילה עצמה ובניסיון
להבנת הנושא מן ההיבט התרבותי-חברתי.
השאלה המרכזית שהמחקר הנוכחי ביקש להשיב
היא מה קורה בתודעה ובחוויה של המתפלל
בתקופה זו שבה כולנו נטועים בעולם המודרני,
החילוני ,ועוד יותר מזה בעידן הנוכחי שבו
האותנטיות והאוטונומיה של היחיד הם ערכי
מפתח והרוחניות החדשה מציעה לפרט חלופות
חדשות כשבמרכזן 'החוויה' .
לשאלת החוויה בתפילה שורשים היסטוריים אותם
אציין בקצרה בטרם אחזור לדון במתרחש בדורנו.
המתח בין התפילה הקבועה ,החזרתית
והממוסדת ,לבין משאלתו ויכולתו של האדם
להתכוון לתכניה של התפילה ולהגיע לשיח
אינטימי עם האלוהים איננו תופעה חדשה .הוא
העסיק הוגים יהודים שונים לאורך הדורות ,החל
מתקופת המשנה והתלמוד ,דרך ימי הביניים
ועד ימינו .לאורך הדורות נדונה חוויית התפילה

בספרות ההלכה וההגות דרך המושג "כוונה".
שאלת הכוונה בתפילה היא חלק משאלה רחבה
יותר של חובת הכוונה בקיום מצוות .אך בניגוד
לשאר המצוות התקיימה במשך דורות הסכמה
שתפילות ,ובעיקר תפילות שמע ישראל ושמונה-
עשרה ,חייבות "כוונה" .ביטוי נפוץ לבעיה זו
נלמד מדברי אברבנאל" ,תפילה ללא כוונה כגוף
ללא נשמה".
תפילה ללא כוונה נתפסת לא רק שאינה טובה
דיה ,אלא היא אף מהווה עלבון ופגיעה באלוהים.
"יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו
רחק ממני" (ישעיהו כ"ט).
בספרו 'הדת הפנימית' 1עוסק פרופ' רון מרגולין
בהליכי הפנמה פולחנית וכוונה במצוות ,ומזהה
שינויים שחלו אצל הפוסקים במהלך הדורות
בהתייחס לתפילה .לטענת מרגולין ,התפשרותם
המאוחרת יותר של הפוסקים ,גאונים וראשונים,
עם תפילה ללא כוונה מעידה על תהליכים
מובהקים של לגיטימציה הלכתית להחצנה דתית
לשם המשך קיומם של אורחות החיים הדתיים
(שם ,עמ'  .)86בהקשר זה מצטט מרגולין את
דבריו של המאירי ,מגדולי חכמי פרובאנס במאה
הי"ג ,שאמר "בדורות הללו שאין הכוונה מצויה כל
כך ישתדל אדם להתפלל בכוונה כמה שאפשר
[ ]...ואם עשה כן לא במהרה הוא חוטא" (פירוש
המאירי לברכות לד עב) .במילים אחרות ,אף
שהעמדה ההלכתית היא שמלכתחילה נדרשות
בתפילה כוונה וחשיבה ,בדיעבד היא מוכנה לקבל
מציאות שונה עקב קשיי המתפללים לעמוד
בסטנדרט ההלכתי.
מגמה זו נמשכת עד היום ,וחשיבות המשך שמירת
ההלכה נוכח השפעות חיצוניות מחלישות הייתה
לאבן יסוד בפסיקה ובפרקטיקה .בניגוד מובהק
לפסיקת הרמב"ם שראה בכוונה גורם "מעכב"
בתפילה ,הן השולחן ערוך והן הרמ"א הכריעו כי
היעדר כוונה אינה מעכבת את התפילה ,וכלשון
החזון איש – די ב"כוונה כהה".
בעת החדשה החריף המתח המתואר עקב פער

גדל בין אופיו של הריטואל והטקס החזרתי לבין
ערכי האוטונומיה והאותנטיות של האדם המודרני.
ההיסטוריון פרופ' מיכאל הד מציע מטפורה
מעניינת על המתרחש בעת החדשה כשהוא
מדבר על 'קריסתם של סולמות יעקב' החל
מהעת החדשה המוקדמת 2.ממנו שאלתי דימוי
זה של סולם לצורך כותרת המאמר .הד מדבר
על סולמות שונים שהציעו הדתות לבני האדם
כדי לקשר בין האדם לאלוהים ולנשגב .הסולמות
מכילים ממדים שונים בהם הממד האונטולוגי,
הטקסטים וכתבי קודש ,מוסדות הדת ועוד ,כאשר
הסולם הפולחני והתפילה כחלק ממנו מהווה
לדעתו את הסולם החשוב מכולם  .בעת החדשה
בד בבד עם צמיחתה של גישה חילונית השמה
את האדם והתבונה במרכז ומבטאת בטחון בכוחו
להבין בעצמו את עולמו התרחש תהליך של ערעור
אמינותם של סולמות יעקב המסורתיים והתגברות
הספקנות ביחס לסמלים ופולחנים המבטאים את
הזיקה בין האדם לאל.
באופן מפתיע רוב מוחלט של המחקרים
במדעי החברה שעסקו עד כה בנושא התפילה
התמקדו בהיבט הפונקציונלי של התפילה
במטרה להבין האם וכיצד תורמת התפילה
כמשאב רוחני לריפוי ולהתמודדות של האדם
במצבי משבר .חסרה במחקר התמקדות
בחוויית התפילה עצמה ובניסיון ל הבנת הנושא
מן ההיבט התרבותי -חברתי.
הדי קריסתם של סולמות יעקב מהדהדים
בכתיבתם של הוגים שונים בדורנו המתארים
את אתגר התפילה הייחודי לתקופה זו .רבה של
קבוצת יבנה ,עילאי עפרן כתב לאחרונה בפוסט
דברים קשים על התפילה "נראה לי שמעולם לא
היה מצבנו כה קשה ...התפילה בציבור הולכת
וגוססת" .ובסיום הטור הוא כותב "אם נשנה אנו

 1מרגולין ,רון .)2011( .הדת הפנימית .הוצ' אוניברסיטת בר אילן
 2הד ,מיכאל .)2015( .קריסתם של "סולמות יעקב" :ניסיון לקונספטואליזציה של בעיית החילון בעת החדשה המוקדמת .עורך/כים :יוכי
פישר .חילון וחילוניות :עיונים בין־תחומיים עמ'  .51-74שם ההוצאה :מכון ון ליר בירושלים הקיבוץ המאוחד .

עלולים לאבד מסורת עתיקה ואם לא נשנה אנו
עלולים לפגוע באותה מסורת עתיקה".3
קיימים בספרות הסברים שונים למצב זה של
המתפלל הדתי מודרני .השל מגדולי ההוגים
היהודים במאה העשרים קובל בספריו על מצבה
העגום של התפילה .לדבריו "ההקפדה על כללי
הטכס והמצוות תוך הסתמכות על 'מצוות אנשים
מלומדה' והתעלמות משינוי מערך האמונות של
המתפלל ומצרכיו הרגשיים של האדם לאמונה
לחסד ואהבה ,מייצרת חוויה של תפילה ללא
חיות רגשית".
הפילוסוף אבי שגיא בספרו 'פצועי תפילה'
(תשע"א) מסביר" :המאמינים החיים על פי
רשתות המשמעות העכשוויות עשויים למצוא
עצמם מתקשים בהבנת הפנומן של תפילה
ונאחזים בהסברים קיצוניים כמו אלה של ליבוביץ'
שרואים בתפילה חובה דתית ללא מובן .התפילה
שהיא ביטוי אישי עמוק נתפסת כחובה הטרונומית
4
חסרת פשר".
ספקות וחוסר אונים נוכח מורכבות אתגר התפילה
מופיעים לעיתים במאמרים הנכתבים על הנושא,
אולם בקרב המתפללים הנושא אינו מדובר באופן
חופשי כאילו מדובר בטאבו או חילול הקודש" .אם
נדבר על זה ,נקרא זה לזה כופרים" הסביר לי
אחד ממשתתפי המחקר.
אדגים תמורות אלה דרך דברי המרואיינים:
ההיבט האמוני תודעתי ביחס למטרת התפילה
אפתח בדבריו של בחור בשנות ה ,30-עמית,
שמקפיד על השתתפות בתפילה במניין ומסביר:
"אני משתדל לבסס את היהדות שלי על דברים
שאני משוכנע שהם נכונים .עם הגדילה שלי
בחיים ,יותר קל לי לפרש באמצעות רדוקציות של
התפילה לדברים רציונליים ולא לדברים נסיים
שאיני יודע אם הם קיימים" .בהמשך מפרט עמית:
"התפילה היא כלי חינוכי כמו דיאטה מזינה"
לדבריו היא מחזקת את הקשר שלו לטבע ,מחזקת
את התקווה ,ומהווה כלי לניסוח ובירור של רצונות

וכלי להתבוננות פנימית .עמית מציין שאין לו שום
ראיה שהתפילה משפיעה על העולם החיצוני אך
הוא מעדיף לשמור על ערפול בנושא הזה.
בהמשך מתאר עמית כיצד הוא מייצר לעצמו
תחושת אותנטיות "אני מרגיש פחות ופחות חוסר
כנות וחוסר שלמות כי יש לי יותר אומץ לתקן
ולשנות מה שלא נראה לי".
המתח בין התפילה הקבועה ,החזרתית
והממוסדת ,לבין משאלתו ויכולתו של האדם
להתכוון לתכניה של התפילה ולהגיע לשיח
אינטימי עם האלוהים איננו תופעה חדשה .הוא
העסיק הוגים יהודים שונים לאורך הדורות ,החל
מתקופת המשנה והתלמוד ,דרך ימי הביניים
ועד ימינו .לאורך הדורות נדונה חוויית התפילה
בספרות ההלכה וההגות דרך המושג "כוונה"
רעיונות של תפיסת התפילה כערוץ לקרבת ה'
ולהתפתחות אישית רוחנית של האדם נשמעו
ברוב הראיונות ובעיקר באלה שהתקיימו עם
הדור הצעיר.
בניגוד לדעה העממית הרווחת ביחס לתפילה
כערוץ להשפעה על האלוהים לשם מילוי צרכי
האדם ולהגשמת בקשות אישיות ,מעידים
המרואיינים שהם חווים את התפילה כהזדמנות
למפגש האדם עם עצמו ,לבירור רצונותיו ,או
לחלופין מפגש ושיח עם האל המתואר כ'משהו
לנשמה'' ,יראת הרוממות' ,ו'חיבור לה' ' .למשל,
אסתר אומרת" :תפילה היא חלון הזדמנויות
לשאול את עצמי מה ה' רוצה ממני" .בכך היא
שמה את מוקד תשומת הלב על בירור פנימי של
מטרותיה כאדם דתי .דב מחדד עוד יותר מיהו
נמען התפילה בעיניו ומצהיר "אני מדבר אל
האדם ולא אל אלוהים" .בעיניו אין פה ניסיון לשיח
עם אל טרנסנדנטי .הוא מוסיף ומסביר" :תפילה
עבורי היא פעולה אקטיבית שעניינה הוא שינוי
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הרצון שלי "...התפילה מיועדת אם כן לחבר את
האדם לעצמו ואולי לאל שבתוכו על בסיס תפיסה
אחדותית של המציאות.
בדוגמא הבאה של בת אל נוכל לראות תהליך
פנימי של חיפוש משמעות שתהא הולמת לצרכיה
ותפיסתה עד גיבושה של עמדה קוהרנטית" :פעם
הניחה את דעתי התשובה הזאת' ,זה לא שאלוהים
יושב ומקשיב אלא שזו עבודה פנימית שלך' .משהו
יותר רציונליסטי רמב״מי כזה .אחרי זה למדתי
יותר הרב קוק וחסידות ודברים שיותר הניחו את
דעתי .אני יכולה להגיד שהיום אני לא חושבת שזה
עובד ברמה שזה כמו לבקש משהו והוא שומע ,אני
לא חושבת שהעולם עובד ככה .זה קשור לתפיסה
שרואה את אלוהים באופן יותר הוליסטי" .כאן אנו
עדים לעמדה של חיפוש ובחירה המשקמת את
התערערותו של סולם התפילה.
מגמה זו שניכרת בעיקר בקרב המרואיינים
הצעירים היא עדות בעיני לשותפות גוברת
של הציבור האורתודוכסי במגמות המאפיינות
את ה'רוחניות העכשווית' בדור זה .זו רוחניות
אשר בבסיסה השקפות מודרניסטיות ופוסט

בעת החדשה בד בבד עם צמיחתה של גישה
חילונית השמה את האדם והתבונה במרכז
ומבטאת בטחון בכוחו להבין בעצמו את
עולמו התרחש תהליך של ערעור אמינותם של
סולמות יעקב המסורתיים והתגברות הספקנות
ביחס לסמלים ופולחנים המבטאים את הזיקה
בין האדם לאל

מודרניסטיות ששמות במרכז את האדם ואת
חתירתו למה שאמת בעיניו ולהתפתחותו האישית.
טענת המחקר הייתה שעקב תהליכי
אינדיבידואציה והתמורות במשמעות התפילה
גוברת גם ציפייתו של האדם הדתי מודרני לחוות
חוויה רוחנית בתפילה והוא מתקשה להסתפק
בטכס המיועד למילוי חובה בלבד .תהליך דומה
התרחש בחסידות וניתן לראות בביטויים הנוכחיים
גלגול נוסף של רעיונות אלה.
ההיבט הרגשי  -תסכול ,ויתור על הטקסט
ומשאלות מוסיקליות
אבקש להציג כעת מהן תחושות המתפלל נוכח
התערערות מעמד התפילה כסולם אל הנשגב.
המתפלל המצפה לחוויה רוחנית אישית וחש
בהעדרה במסגרת התפילה הממוסדת חווה
תחושות מתעצמות של תסכול ואי נחת.
נקשיב לעדויות :אייל בשנות ה 30-לחייו,
אומר בגילוי לב מיד בתחילת הריאיון" :תפילה
עבורי זה משהו טעון מאד במובן היותר שלילי.
זה משהו שנכפה עלי ואף פעם לא הייתה בו
התרוממות רוח .זה סבל ."...אורן ,גם הוא
בשנות ה ,30-קובל על הבעייתיות בטקסט
הקיים ואומר בצער "חבל שהגישה השלטת
היא שהאדם צריך להשתנות ולא הסידור ...זה
מצמצם את הגישה לאלוהות ולחיבור שכל כך
חשוב לאנשים ."...הוא מעיד שאנשים רבים
סביבו והוא בתוכם נמנעים לבוא במשך השבוע
לתפילה בגלל השחיקה והניתוק שהם חשים.

'אני אדם אמיתי' שאינו רוצה לעשות דברים
מתוך הרגל".
דוב ,גם הוא בשנות ה , 30-מתבטא בכעס עקב
קושי רב שהוא חווה בתפילה הממוסדת והעדר
רוחניות "הטכסים הדתיים גנבו את התפילה"
בניגוד לדעה העממית הרווחת ביחס לתפילה
כערוץ להשפעה על האלוהים לשם מילוי צרכי
האדם ולהגשמת בקשות אישיות ,מעידים
המרואיינים שהם חווים את התפילה כהזדמנות
למפגש האדם עם עצמו ,לבירור רצונותיו ,או
לחלופין מפגש ושיח עם האל המתואר כ'משהו
לנשמה'' ,יראת הרוממות' ,ו'חיבור לה'

ולכן הוא כמעט אינו מסוגל לבוא להתפלל ובוחר
להתפלל תפילת יחיד בביתו .במקום תהליך
פנימי טרנספורמטיבי שמייצר אצל האדם עמדה
רוחנית לאורך היום ,הוא מוצא טכס ממושך של
קריאה בתורה ,אירועים כמו בר מצוה ,ותכנים
לא רלוונטיים כמו 'פסוקי דזמרה' תיאור קרבנות
וחזרת הש"ץ .התוצאה היא תסכול רב "אין לי מה
לבוא לשם אם אני יוצא לא בן אדם אחר ממה
שנכנסתי" .לדעתו בגלל האורך והשעמום בתפילה
נולדה היוזמה למנייני קרליבך אך גם הם אינם
משיגים את המטרה.
נעמי בשנות ה 60-לחייה אומרת שהיא ממעטת
לבוא לבית הכנסת .היא מדברת בדמעות
על האוירה בתפילה ,על תחושה של 'דשדוש
בסתמיות' וקובלת על הציבור שאינו מתעניין
בתפילה ,מרבה לשוחח ונראה עייף ואדיש .בעיה
מרכזית שהצביעו עליה רוב האנשים כגורם
לשעמום היא אורך התפילה .חיה אומרת" :בשבת
זה בלתי נסבל ,מרוח וחסר פרופורציה ..צריך
לנפות המון".
את ההיבט הרגשי של הראיונות אפשר לתאר
גם כמתח שחש המתפלל עקב חוסר לכידות

ודיסוננס בין ערכים שונים ועמדות שונות .הוא
מבקש להישען על שכלו והגיונו ולהיות שלם
עם עצמו ,אך גם מבקש להיות נאמן למסורת,
לתפילה ולתאולוגיה אליה חונך .חוסר לכידות זו
מוביל אנשים לדפוסי התמודדות מגוונים  -קריאה
בעלונים ,איחור או הימנעות מתפילה בציבור
ולחלופין המתמקדות בקטעים מסוימים וביטול
אחרים .אהרון ,כבן  ,55טוען "אני מבין שחז"ל יצרו
את זה ועם כל קדושתם זה חיבור שאדם עשה.
עשו לך סולם שיהיה לך יותר קל אבל אם אתה
מצליח לעשות סולם יותר טוב אז אדרבה".
"ברכות השחר זה מאד יפה ומדבר על זה שאני
רואה וזה שאני הולך .אבל לדוגמה "אז ישיר"
זה קטע מהתורה על שירת הים ,זה מאד יפה
כשלעצמו אבל לא הייתי משאיר את זה בתפילה".
נוכל להיעזר בהבחנתו של פיליפ ריף בין ה'עצמי
הדתי' ל'עצמי הפסיכולוגי' כדי להבהיר עניין
זה 5.בהקדמתו לקובץ מאמרים של פרויד טוען
פיליפ ריף שהקהילה מהווה עבור האדם הדתי
כוח שמרים אותו מטבעו ה'נמוך'  -מרגשותיו,
יצריו וצרכיו  -למדרגה גבוהה של ערכים ומוסר.
ה'עצמי הדתי' עסוק באמונות וערכים וטכס
התפילה משמש לו מצע לרפלקסיה והתגבשות.
לעומת זאת האדם המודרני וה'עצמי הפסיכולוגי'
שאת הבנייתו מתאר ריף כאחד מהישגיו של
פרויד ,עניינו הוא מגוון החיים האמוציונליים של
היחיד ולאו דווקא מישור האמונות והערכים.
עבורו ,בליטורגיה המסורתית חסרים מגוון היבטים
של עולמו ,והיות קונפורמי מהווה סכנה של
הכחשת העצמיות .האדם הפסיכולוגי מנוגד לאני
האידיאלי של המסורת הדתית .לאור כל זה חווה
האדם הדתי-מודרני מתח והתנגשות בין ריבוי
העצמיים שלו ומחפש איזון ביניהם.
אז איך מתמודדים המתפללים עם עומס רגשי
ורעיוני זה? כפי שראינו אחת הדרכים היא
הרחבה מתונה של חופש הבחירה והאוטונומיה
שמתוארות כפתרון המקל על המתפללים.
פתרון אחר לדיסוננס הוא הדגש והמשקל יוצא
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הדופן שמעניקים רוב המרואיינים לאסתטיקה
המוסיקלית של התפילה.
לעומת הניכור וההתעלמות הנפוצה מהטקסט
בסידור כאילו ויתרו על הסיכוי למצוא שם מענה,
השירה מתוארת כמעניקה חוויה של רוממות
רגשית ,חוויה של רוחניות ,והשתייכות לכלל.
בנוסף ,כמהים המתפללים גם להשתתפות
אקטיבית בשירה ,המעצימה רגשות אלה .כל
המרואיינים למעט אחד מציינים את חשיבותה
הקריטית של החוויה המוסיקלית עבורם כערוץ
הפותח את הלב לחוויה רוחנית בתפילה .המוסיקה
מהווה גשר בין הרובד הרגשי לרוחני ונתפסת
כסולם חלופי משמעותי .משה אומר" :חוץ
מהחסידים ,בתי הכנסת הזניחו קצת את החלק
החוויתי והלכו על האינטלקטואלי והתוצאה תפילה
יבשה .לאחרונה הייתי בתפילה כזו ...באריכות,
אבל יובש יובש ..אפילו החזן לא מסלסל ,זה היה
מאד חסר לי ..מאוד טכני...ובימים הנוראים אם
יש חזן לא טוב ...לא הצלחתי להתפלל .ואם יש
חזן שנותן הופעה עם מקהלה שנמשכת שעות
זה מרשים אבל לא הרגשתי שהתפללתי ,זה היה
תפל ,זה לא מה שאני מחפש .תפילה טובה היא
תפילה עם חזן טוב ושירה יפה שכולם משתתפים
בה ...זה כיף גדול".
בבסיס ה'רוחניות העכשווית' השקפות
מודרניסטיות ופוסט מודרניסטיות ששמות
במרכז את האדם ואת חתירתו למה שאמת
בעיניו ולהתפתחותו האישית
ההיבט הקהילתי  -רבדים של שייכות
וזהות דתית
הממצאים מצביעים על כך שבכוחה של הקהילה
הדתית הפועלת בצוותא בבית הכנסת להמשיך
ולהוות מעין סולם אפקטיבי בין האדם לבין אלוהיו
מאחר התפילה בציבור נחווית כבעלת ערך רב
בשימור הזהות הדתית לאומית .רבים מהמרואיינים

מציינים שהיבט ההשתייכות מהווה עבורם מרכיב
בעל ערך מרכזי בהשתתפותם בתפילה .אייל
אומר" :תפילה היא קודם כל קהילתיות .אתה בא
לקהילה ,אתה נפגש ,זה המרכיב הכי חשוב בדת
היא נותנת לך מעטפת על כל הרבדים" .יצחק":זה
נקרא בית כנסת ולא בית תפילה כי המטרה היא
התכנסות ,לשמירת ההוויה הדתית" .ופנינה אומרת
"זה הסיפור של השבט שלי ולכן אני מתפללת".
מעניין לציין שההשתייכות שאנשים במחקר ציינו
היא לעדת המאמינים בכלל ולאו דווקא לקהילה
הספציפית .מדובר בהשתייכות שמסייעת לשמירה
על הזהות ואורח החיים הייחודי דרך שמירה על
שבתות וחגים וציון טכסים כמו בר מצוה וחתונה.
במקביל ציינו מעטים את החסר ביחסים בין אישיים
בבית כנסת האשכנזי לעומת מה שפגשו בבתי
כנסת עדתיים שם קיימת לדעתם תחושה של
'בית' .ממצא זה נמצא במחקרים נוספים ומצריך
המשך חקירה.
על רקע חשיבות ההיבט הקהילתי בולט
הפן המגדרי במחקר המחדד את ההיבטים
הפסיכוסוציולוגיים שנמצאים בבסיס דרישות
השוויון של נשים .הנשים במחקר מבטאות
תחושות חוסר שייכות ,ניכור וחוסר נראות בבית
הכנסת בגלל היותן מעבר למחיצה וללא תפקיד
בקיום התפילה .הן אומרות "לא סופרים אותי ,אני
באה או לא זה אותו דבר" .על הקלה רבה דיווחו
אלה שהשתתפו בתפילות שוויוניות .מאחר וחל
שינוי עמוק ורחב במטרות של התפילה ובמקביל
גברו ציפיות רוחניות שהתפילה מתקשה למלא,
ומאחר ובתקופתנו המרכיב הקהילתי מהווה סיבה
מרכזית להשתתפות בתפילה ,ניתן להבין את גודל
החסר עבור נשים ואת הצורך הגובר במניינים
משתפים ושוויוניים.

סיכום
ממצאי המחקר מצביעים על הסדקים בכוחה של
התפילה להוות סולם עבור המתפלל הדתי לאומי.
נראה שבהשפעת גישה חילונית רציונלית לעולם
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ועל בסיס התבוננות והסקת מסקנות אמפיריות,
התערערה האמונה בהשגחה פרטית ונשחקה
האמונה באל פרסונלי ובכוחה של התפילה
להשפיע על האל ועל המציאות .בנוסף ,היחיד
בעידן זה מעניק משקל לדעתו העצמאית ורואה
בעצמו סמכות אוטונומית לבניית השקפת עולם
ומשמעות .הסדק מעמיק עוד יותר בעידן הנוכחי
כאשר המתפלל מושפע מזרמי הרוחניות החדשה
ובהם מושם דגש על החיפוש אחר אותנטיות ועל
החוויה 6וכך נחלש עוד יותר כוחה של תפילה
ממוסדת להוות סולם רוחני.
תמונת חווית התפילה הנפרשת מהראיונות
מעידה על קיומו של תהליך רפלקסיבי מתמשך
של התבוננות ,מודעות לתחושות ודעות ,ביקורת
ומחאה ,והתגבשותן של משמעויות אישיות
והשקפה דתית גמישה הנוצרת תוך כדי דיאלוג כן
וחופשי עם התפילה המסורתית .תהליך רפלקסיבי
זה דומה למתואר בספרות על המסורתיות בישראל
ותורם לערעור על החלוקות הבינריות של דתיות
וחילוניות והקטגוריות הנלוות אליהן – אמונה
תמימה מול רציונליזם ,שמרנות מול שינוי ועוד.
בתוך זה מסתמנת מגמה של שינוי במשמעות
התפילה מתפילת בקשה לחיפוש אחר חוויה
רוחנית .מצב זה מייצר מתח ואי-נחת ,שמוביל
לפיתוח אסטרטגיות התמודדות שונות .אצל
הצעירים הופיעו רגשות עזים יותר של תסכול
וניכר שהתפילה שאמורה להוות עבורם סולם
רוחני אינה ממלא את יעודה .להתמודדות זו
פנים שונות ,והיא נעה בין מאמצים לשיפור
התפילה דרך התמקדות ,האטה ומתן משמעויות
חדשות לטקסט ,לבין הימנעות כמו איחור ,קריאה
ודיבור בזמן התפילה ,קיום תפילה בנפרד ללא
מניין ,או מעברים בין קהילות שונות וחיפוש
מסגרת אופטימלית .חרף כל המאמצים
המתוארים כאן ,תחושת התסכול עדיין
נמשכת .המשתתפים ציינו כולם את
חשיבותה הרבה של ההשתייכות
לקהילה עבור זהותם הדתית .מרכיב
זה משמר את כוחה של התפילה
בציבור אך תורם גם הוא את חלקו

למתח שבין האינדיבידואל והקולקטיב .בנוסף,
להיבט הזה השלכות על הפן המגדרי והחסך
שחוות נשים ברמת ההשתייכות לקהילה.
השירה מעניקה חוויה של רוממות רגשית,
חוויה של רוחניות ,והשתייכות לכלל .בנוסף,
המתפללים כמהים גם להשתתפות אקטיבית
בשירה ,המעצימה רגשות אלה
חשיפת מגוון העמדות ומורכבותן במחקר זה
מזמינה הכרה בקיומו של רצף זהויות ורשת
של משמעויות הנפרשות בין מסורת ומודרניות,
ומעודדת שיח מעשיר נמרץ ומעצים בקרב
החברה הדתית-לאומית מול אתגרי התפילה.
אולי עתה בעקבות הקורונה אשר אילצה אותנו
המתפללים להתפזר איש לביתו וחצרו וזימנה לנו
הזדמנות להתבוננות מחודשת על חווית התפילה,
נוכל למקד את תשומת הלב אל משאלותיו
וכמיהתו של היחיד בקהילה המתפללת .עלינו
לתת את הדעת לבקשתם של רבים לתפילה
חווייתית ,קצרה יותר ,איטית ומוסיקלית יותר,
ובעלת רכיבים אינדיבידואליים נוספים .פתרונות
כמו דגש על שירה משותפת ,לימוד 'עיוני תפילה'
והגות על תפילה בקבוצות ,הקצאת זמנים קצרים
לשקט והתבוננות פנימית יכולים להיות פתרונות
פרקטיים הלכתיים לאתגר שעומד בפנינו.

דפנה ברבן ,פסיכולוגית קלינית ,משלבת לוגותרפיה
בטיפול בגישה דינמית .בעלת קליניקה פרטית ומדריכה
אנשי טיפול במסגרות שונות .בוגרת המחזור הראשון של
התוכנית ללוגותרפיה באוניברסיטת תל-אביב וחוקרת
תפילה במסגרת תואר שני בחוג לפילוסופיה יהודית
באוניברסיטת תל אביב.
המאמר מבוסס על הרצאה שניתנה
ב 14.1.20-יז' טבת תש"ף ,בכנס "התפילה
היהודית המודרנית בישראל :מבט
רב-ממדי" במכון שכטר למדעי היהדות
בירושלים .המחקר התקיים במסגרת החוג
לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת
תל אביב

רגעים מקודשים –
רגעי חסד ביום-יום ובטיפול
ד"ר פנינית רוסו-נצר

דיוויד מיירס בספרו "הפרדוקס האמריקאי"
כותב" :יותר מתמיד ,יש לנו מגורים גדולים
אך בתים שבורים ,הכנסות גבוהות אך ומוסר
נמוך ,זכויות מובטחות אך ונימוסים מופחתים.
אנחנו מצטיינים בלהתפרנס ולקיים את החיים
( )making a livingאך נכשלים בלחיות אותם
( .)making a lifeאנחנו חוגגים את השגשוג
והעושר שלנו אך כמהים לתחושת תכלית ומטרה.
אנחנו מוקירים את החופש שלנו אך משתוקקים
לחיבור .בעידן של שפע ,אנחנו חשים רעב רוחני"
(  Myers, 2000; p.1תרגום שלי)
מחקרים מהעשורים האחרונים מציעים כי על
אף העלייה הניכרת בשגשוג הכלכלי וברמת
החיים ,ישנה גם עלייה באופן עקבי ברמות
החרדה והדיכאון (;Diener & Seligman, 2004
 .)Twenge, 2000החירות והשפע חסרות
התקדים המאפיינות את העידן הנוכחי הביאו

איתן קידמה ונוחות ,אך גם קצב מהיר ,קושי
בבחירה ומחויבות (תופעה המכונה גם "פרדוקס
הבחירה") וחוסר שקט המתאפיין לעיתים
קרובות בתחושת החמצה ופספוס (תופעה
המכונה גם  .)FOMOבעולם של קצב מהיר,
שחיקה ,הסחות דעת והצפת מידע ,אנחנו כמעט
לא מסוגלים לעצור ולחוות את הדברים לעומק.
אנחנו לא לגמרי נוכחים ומחמיצים הזדמנויות
לחוות את החיים במלואם ולהיות מודעים
לרגעים ולחוויות משמעותיים .למשל רגע שעשוי
להיות משמעותי כמו חיבוק של ילד ,עלול
להיחוות כסתמי אם אנחנו לא נוכחים ומודעים
למלאותו של המפגש הבינאישי והחיבוק אלא
כ"תחנה" ביומנו עמוס המשימות והמוסח .קשה
להיות נוכחים וקשובים לעצמנו ולעולם סביבנו,
ולחוות את המקודש הנוכח ביום-יום בחיינו.
למעשה ,כמאמר המשפט הידוע "אלוהים נמצא

בפרטים הקטנים" ,כל דבר בחיינו יכול להיראות
ולהיתפס כמקודש – משפחה ,טבע ,נישואין,
מוזיקה ,זמן ,מקום ,אוכל ,טקסים וריטואלים,
עבודה (במובן של תחושת שליחות וייעוד לעומת
עיסוק ופרנסה) ,אפילו פעולות יומיומיות משנות
את המהות ואת החוויה שלהן כשאנחנו תופסים
אותן כמקודשות ,בשל הערך שהן מחזיקות –
משחק עם הילד ,שטיפת כלים ,להתבונן בשמים,
לנשום ,החיים עצמם.
מחקר אמפירי בתחום מצביע על כך שחוויה של
רגעים מקודשים נמצאה כקשורה עם תועלות
בריאותיות ברמה הנפשית והגופנית ,כולל העלאת
תחושת שביעות רצון מהחיים ,תחושת משמעות
ומטרה ,והפחתת תחושות מתח ,חרדה ושחיקה
( .)Magyar-Russell et al., 2020בטיפול ,נמצא
כי מטפלים אשר פתוחים לעידוד המטופלים
לשתף בחוויות של רגעים מקודשים ,מסייעים
לפריצת דרך משמעותית בתהליך הטיפולי
ולחיזוק האמון והברית הטיפוליתLomax et al.,( .
.)2011; Pargament et al., 2014
קחו רגע ושאלו את עצמכם  -מתי לאחרונה
חוויתם רגע מקודש? רגע שאופיין בתחושת חיבור,

עומק ופליאה? רגע שקשה היה ללכוד אותו
במילים אך הרגיש לכם רגע של חסד ,שהחיים
"שווים לחיותם"? אולי כשהקשבתם לשיר שנגע
בכם? התבוננתם על הזריחה או השקיעה?
כשהתבוננתם בעיניו של אדם אהוב במהלך שיחה
מעמיקה? נסו ללכוד את הרגע הזה ,לתאר אותו
ולזהות את הערכים הגלומים בו .מה אתם לומדים
ממנו על עצמכם? על מה שחשוב עבורכם?
הקשבה מתמשכת לרגעי החסד בחיינו ,לרגעים
מקודשים – הן ביום-יום והן במסגרת טיפולית,
חינוכית ,רפואית ,ארגונית ,או ייעוצית ,זוגית
ומשפחתית – מסייעת לנו להאט את הקצב,
להיות נוכחים יותר ולחוש חיבור עמוק יותר
לעולם ולחיים ולהגביר את תחושת המשמעות
של הקיום שלנו .במילותיו של וויליאם בלייק,7
אנחנו מסוגלים לחדד את היכולת "לראות עולם
בגרגר של חול ,את השמיים בפרח בר ,לאחוז את
האינסוף בכף היד ,ונצח בשעה".
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צילום :אורנה גבאי ,מפגש בהנחיית איידי שחם המלווה
הרוחנית עם אנשי צוות במדשאה של בית רבקה

שגשוג הליווי הרוחני כתומך חוסן אנשי
הצוות ב'בית רבקה' בתקופת הקורונה
צוות הכותבים :המרכז הרפואי גריאטרי 'בית רבקה' ועמותת 'קשובות'
ניר גולן ,אורנה גבאי ,מיכל נוסבאום ,ולרי סטסין ,איידי שחם
בתקופת הקורונה משמש הליווי הרוחני ב'בית
רבקה' כלי לתמיכה ולרווחה רוחנית בקרב
הצוות ,החולים ובני משפחותיהם .במציאות
החדשה ( )New Normalהליווי הרוחני הפך
להיות חלק מן התפיסה הפנים-ארגונית.
במאמר זה נתאר כיצד התרחש התהליך ומדוע
חשוב ליישמו בבתי חולים נוספים כתפיסה
ארגונית המותאמת למציאות חדשה.

מהו ליווי רוחני?
ליווי רוחני הוא טיפול הוליסטי שמטרתו חיזוק,
שחרור והעצמה של אנשים במצבי משבר,
מתוך תשומת לב מיוחדת לממד הרוחני.
אנו מגדירים את הרוחניות כדרך שבה כל בן
אדם מחפש משמעות וייעוד בחייו וכן חיבורים

לעצמו ,לבני אדם אחרים ,לָעולם ולְ מה שמעבר
למציאות החומרית .לכל אדם עולם רוחני משלו,
המתפתח ומשתנה במהלך חייו ,והניזון מחינוכו,
מתרבותו ,מחוויותיו ומחיפושו האישי .הליווי
הרוחני ניתן במוסדות כגון מרכזים רפואיים,
מוסדות גריאטריים וכן בביקורי בית.
במסגרות רפואיות לרוב מטפלים במחלותיהם של
המטופלים וממעטים להתייחס לעולמם הרוחני.
עם זאת חוק זכויות החולה דורש כיבוד זכויות
החולים ,רגישות לתרבות ,לאמונות ,למנהגים
ולכבוד העצמי של המטופל .ההתמודדות עם
בעיות בריאות ובפרט עם מחלות ְמסכנות חיים
עלולה לערער את הזהות האישית ואת תפיסת
העולם של האדם .משברים בריאותיים אף
מעוררים שאלות קיומיות :מדוע אני חולה? האם

אמות ממחלתי? האם אני רוצה להמשיך לחיות
בכל מצב? מה יקרה לי אחרי מותי? מה אשאיר
אחריי? מה הייתה המשמעות של חיי? מה תרמתי
לסובבים אותי ולעולם בחיי?
שאלות רוחניות מתעוררות גם בקרב אנשי הצוות:
מה משמעות עבודתי עם החולים? האם המוות
הוא כישלון שלנו כצוות השואף לריפוי? מתי
אנחנו נותנים לחולים את הטיפול שהם זקוקים לו
בהתאם לסדרי העדיפות שלהם? האם להתמיד
בתקווה גם כשהיא כבר לא מציאותית? האם
לדבר עם חולים על המוות כאשר אנו יודעים
שהוא קרב והם חשים זאת? איך אפשר לעזור
למשפחה לקבל את המציאות הקשה? האם יש
משמעות לסבל? איך אנחנו אישית מושפעים מן
הסבל שאנו פוגשים בעבודה? איך אנחנו חיים עם
ֵ
פרדות תכופות ממטופלים?

עמותת 'קשובות'
עמותת 'קשובות' הוקמה בשנת  ,2011ובשנת
 2019התאחדה עם 'מרכז שוורץ לבריאות ורוח'.
העמותה פועלת לקידום הליווי הרוחני בארץ,
מפתחת מיזמים להשמת מלווים רוחניים בבתי
חולים ובתי אבות ,מובילה בתחום ההכשרה
המקצועית של מלווים רוחניים ,ומציעה מגוון
השתלמויות לצוותי טיפול.

המרכז הרפואי שיקומי גריאטרי
'בית רבקה'
במרכז הרפואי שיקומי גריאטרי 'בית רבקה'
מקבוצת 'כללית' בפתח תקווה כ 300-מיטות
בעשר מחלקות – מחלקות שיקום שונות ובהן
שיקום אורטופדי ,נשימתי ונוירולוגי ,מחלקות
סיעוד מורכב ואשפוז יום .עבודת השיקום
והטיפול מתבצעת על ידי צוות רב מקצועי,
הכולל רופאים ורופאות ,אחים ואחיות וכוחות
עזר ,פיזיותרפיסטים ,מרפאות בעיסוק ,עובדות
סוציאליות ,דיאטניות ,קלינאיות תקשורת.
צוות בית החולים ,לרבות עובדי מנהלה ,משק
ותחזוקה ,מונה כ 500-עובדים.

ליווי רוחני ב'בית רבקה'
ליווי רוחני נכנס ל'בית רבקה' בשנת  ,2016לאחר
שמנהלת השירות לעבודה סוציאלית ועובדות
סוציאליות מבית החולים השתתפו בקורס 'רכישת
כלים רוחניים' מטעם אש"ל-ג'וינט .הן זיהו את
הצורך והחשיבות במתן מענה רוחני למאושפזים
הגריאטריים בבית החולים ,הנתונים במשבר
עקב חולי והתקרבות לסוף החיים .פרויקט סיום
הקורס שבחרו היה 'שילוב הליווי הרוחני בבית
רבקה' .הקשר שנוצר עם ולרי סטסין ,מנחה
בקורס וכיום מנהלת עמותת 'קשובות'ִ ,אפשר
שיתוף פעולה שבמסגרתו פתחה הנהלת 'בית
רבקה' את בית החולים לפני סטודנטים לליווי
רוחני מ'מרכז שוורץ לבריאות ורוח' ואפשרה להם
לעשות בו עבודה מעשית במסגרת לימודיהם;
בעקבות ההתנסות הטובה שחוו במקום בחרו
מקצתם להמשיך להתנדב ב'בית רבקה' גם אחרי
סיום לימודיהם .עבודתם של המלווים הרוחניים
בבית החולים נעשתה בתיאום ,ליווי והכוונה של
העובדות הסוציאליות ,שמזהות את המאושפזים
אשר יכולים להפיק תועלת ממפגשי ליווי רוחני.
במפגשים אלו זכה המאושפז להקשבה ולמתן
מענה לרגשות שחווה.
הייתה זו הזדמנות לדבר על קשיים שגורמת
מחלת הקורונה ועל התסכול ,הכעס והאכזבה
מהמצב ,לקבל לגיטימציה לרגשות השונים,
ולברר מהם המשאבים הרוחניים של כל אדם
במיוחד כשהוא חש חוסר אונים ואי ודאות
ככל שהשתלבו סטודנטים לליווי רוחני מתוכנית
ההכשרה 'משיב הרוח' של עמותת 'קשובות'
במחלקות השונות ב'בית רבקה' ,כך הלך וגבר
הביקוש לשירותיהם .בשנת  2019קיבלה עמותת
'קשובות' ,שפעלה בשיתוף עם עמותת 'מרכז
שוורץ לבריאות ורוח' ,תרומה שאפשרה להעסיק
ב'בית רבקה' מלווה רוחנית בשכר .איידי שחם,
מלווה רוחנית מוסמכת ובעלת ניסיון בתחום
הגריאטרי ,נבחרה למשרה .תפקידה היה לחשוף

את כל צוות בית החולים למהות הליווי הרוחני –
לשם כך היא נפגשה עם ראשי הסקטורים ואחיות
אחראיות ,סיירה בין המחלקות ,והשתתפה בימי
אוריינטציה לעובדים חדשים.
ליווי רוחני הוא טיפול הוליסטי שמטרתו חיזוק,
שחרור והעצמה של אנשים במצבי משבר,
מתוך תשומת לב מיוחדת לממד הרוחני .אנו
מגדירים את הרוחניות כדרך שבה כל בן אדם
מחפש משמעות וייעוד בחייו וכן חיבורים
לעצמו ,לבני אדם אחרים ,לָ עולם ולְ מה
שמעבר למציאות החומרית
עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה וליווי רוחני הם
שלושה תחומים המשתמשים בכלים משותפים –
הקשבה ,נוכחות ,מודעות ,אמפתיה ,שיקוף,
סיפורי חיים ועוד – אך נבדלים זה מזה במטרות
הממוקדות של כל טיפול .התיאום בין העובדות
הסוציאליות למלווים הרוחניים ב'בית רבקה'
מניב פירות מהממשקים ביניהם .חשיבות
השיתוף בין כל אנשי הצוות הרב מקצועיים
גדולה כאשר יש התייחסות לכל ההיבטים
של המטופל.

צרכים רוחניים של צוותי בריאות
בשנת  2018ערך משרד הבריאות סקר לאומי
של השחיקה בקרב עובדי מערכת הבריאות
הציבורית בבתי החולים ,בשירותי הקהילה של
קופות החולים ובמשרד הבריאות ,ונכללו בו
גם בתי החולים הגריאטריים .נמצא כי ממוצע
השחיקה של עובדי מערכת הבריאות בישראל
עומד על ( 3.4בסולם של  1עד  – )7גבוה ב54-
אחוז מן הממוצע של העובדים במגזר הפרטי
והציבורי שאינם במערכת הבריאות (– )2.2
ורמת השחיקה בבתי החולים הגריאטריים עמדה
על  3.5בממוצע .על פי המקובל במחקרים

בעולם ,ציון  3ומעלה בארגוני בריאות מעיד על
שחיקה גבוהה .מתח ולחץ ממושכים בעבודה
עלולים לגרום לשחיקה – מצב זמני או מתמשך
של תשישות ,דילול או אובדן של אנרגיות,
משאבים וכוחות פיזיים ,רגשיים ונפשיים.
השחיקה שכיחה במיוחד בקרב העוסקים
במקצועות טיפוליים.
אחת מתוצאות השחיקה של העוסקים
במקצועות טיפוליים היא תשישות החמלה
( ,)Compassion Fatigueמושג שטבעה קרלה
ג'וינסון ( )Joinsonבשנת  1992ופיתח צ'רלס
פיגליי ( .8)Figleyתופעה זו נובעת מחשיפה
מתמשכת לסבל ,והיא עשויה להוביל לקושי
או אפילו לאי יכולת לחוש אמפתיה למטופלים
ולפגוע באיכות הטיפול.
בעקבות סקר השחיקה של עובדי מערכת
הבריאות נקרא השירות הסוציאלי ב'בית רבקה'
לתת מענה למצוקות העובדים ,ואנשי השירות
הציעו שנוסף על התמיכה שנותנות העובדות
הסוציאליות בכל אחת מהמחלקות ועבודה
של עובדת סוציאלית לצוות בית החולים,
תגויס המלווה הרוחנית שבבית החולים לתמוך
בעובדים .ההנהלה ומחלקת משאבי אנוש של
'בית רבקה' ,הרואה את ההון האנושי כמשאב
החשוב ביותר ,הבינו את הפוטנציאל ,ובשיתוף
פעולה עם השירות לעבודה סוציאלית ,בחרו
בדרך ייחודית ופורצת דרך להיעזר בליווי הרוחני
בהתמודדות עם שחיקה של העובדים.
העבודה האינטנסיבית ב'בית רבקה' שוחקת,
מאתגרת מבחינה רגשית ,ומזמנת התמודדות
יום-יומית עם חולי ,אובדנים ומוות .אנשי הצוות
נפגשים תדיר עם סבל ,עצב וחוסר אונים,
ולעיתים קרובות נדרשים לפעול בתנאים של
מתח ואי ודאות לאורך זמן .מלבד הטיפול
בחולים עליהם גם לתת לא פעם מענה
למצוקות של בני משפחה המלווים את יקיריהם
בשעות קשות .במסגרת העבודה השוטפת

C. Joinson, ‘Coping with Fatigue Compassion’, Nursing 22, 4 (1992), pp. 118–121; C.R. Figley, ‘Compassion Fatigue
as Secondary Traumatic Stress Disorder: An Overview’, idem (ed.), Compassion Fatigue: Coping with Secondary
Traumatic Stress Disorder in Those who Treat the Traumatized, New York 1995, pp. 1–20
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במחלקות כמעט אין אפשרות לעצור ,להתבונן
ולעבד את הרגשות .לפעמים הקושי עולה באופן
לא צפוי כתוצאה מאירוע בעבודה ,ויש צורך
בתמיכה ועיבוד רגשי סמוך למועד האירוע.
אנשי הצוות כולם ,ותיקים כחדשים ,חווים
קשיים אלה.

תרשים  :1מפגשים פרטניים של המלווה הרוחנית בבית
רבקה על פי סקטור העובד

עוד לפני שפרצה מגפת הקורונה נפתח בבית
החולים מסע פרסום שכותרתו 'בבית רבקה
רואים אותך' ,והובא לידיעת העובדים כי בבית
החולים יש מלווה רוחנית למענם והם יכולים
להיפגש איתה במסגרת 'ימי שלישי עם איידי'.
איידי קיימה שיחות אישיות וקבוצתיות עם אנשי
צוות שביקשו להיפגש עימה ,והייתה זמינה
לעובדים גם בתוך המחלקות ובחדרי הצוות.
הוקצה לה חדר בבית החולים ,ובו יכלה לקיים
פגישות פרטניות עם אנשי צוות ואף מפגשים
משותפים לעבודה קבוצתית.

ליווי רוחני ב'בית רבקה' בתקופת
מגפת הקורונה
עם פרוץ מגפת הקורונה נסגר המרכז הרפואי
'בית רבקה' למבקרים ,אך שלא כבמוסדות
וארגונים רבים שעובדיהם יצאו לחל"ת או עברו
לעבוד מהבית ,המשיך לפעול במתכונת רגילה
כמקום עבודה חיוני .המלווה הרוחנית נתנה
תחילה מענה טלפוני הן לבני משפחה שהתקשו
להתמודד עם הריחוק הפיזי מיקיריהם והן לאנשי
צוות שהרגישו צורך בסיוע .הנהלת משאבי
אנוש ב'בית רבקה' ,בהמלצת השירות לעבודה
סוציאלית ,עמדה עד מהרה על החיוניות של מתן
ליווי רוחני בהיקף גדול לאנשי הצוות ,והחליטה
לממן את השירות ואף להרחיבו .נקבע כי
המלווה הרוחנית שהועסקה בבית החולים תהיה
זמינה רק עבורם ,והיקף משרתה הוגדל .לשם
הרחבת ההיכרות עם הליווי הרוחני והטמעתו
בבית החולים נערכו סדנאות למנהלי המחלקות
ומקצועות הבריאות ,בהן השתתפו שלושים
וחמישה המנהלים .הם הבינו את חשיבות התכנים
וביקשו לקיים פגישות עם ראשי הצוותים ,על מנת
לאפשר להם להכיר את הליווי הרוחני ובהמשך
לקיים פגישות עם אנשי הצוות בקבוצות.
יוזמת הליווי הרוחני לצוותים ב'בית רבקה'
הותאמה לנורמליות החדשה – מציאות החיים
בצל מגפת הקורונה .עידו נמיר ,ראש תחום ניהול
ידע והון אנושי בחברת 'דלויט' ( ,)Deloitteחילק
את אירועי משבר הקורונה בכל הנוגע לניהול
אנשים לשלושה שלבים :שלב התגובה בזמן
אמת; ( )2שלב ההתאוששות וההיערכות למציאות
החדשה; ( )3שלב השגשוג בנורמליות החדשה
(.)New Normal
בשלב הראשון ,שלב התגובה ,חש הצוות שהוא
ניצב בחזית במציאות משתנה ,ונדרש למצוא
פתרונות לבעיות חדשות .בתנאים אלה ניתנה
לגיטימציה לתחושות של קושי ,תסכול ,פחד
להידבק ולהדביק אחרים ,חוסר אונים וכדומה.

תרשים  :2סוגי מפגשים קבוצתיים של המלווה הרוחנית
ב'בית רבקה'

בשלב השני ,שלב ההתאוששות ,החל שיח
להגברת החוסן של הצוות .השיח התמקד בהכרת

הטוב ,במציאת משמעות בתפקיד ובתחושת
השייכות ל'בית רבקה' .במסגרת מפגשי הליווי
הרוחני תיארו עובדים את תחושותיהם וחוויותיהם,
ובתוך כך זיהו את מקורות הכוח הפנימיים
והחיצוניים שלהם ,ולמשל ביררו לעצמם אילו
טקסים אישיים מיטיבים את הרגשתם (לדוגמה:
הקשבה למוזיקה מרגיעה בדרכם לביתם).
בשלב השלישי ,שלב השגשוג ,החל הליווי הרוחני
לתפוס מקום חשוב בקרב אנשי הצוות ,אשר
לעיתים זיהו עמית שיכול להיעזר במפגשים אישיים
והפנו אותם אל איידי שחם .הנהלת משאבי האנוש
הציעה לתת ליווי רוחני גם כמענה מיידי למצוקה
של אנשי צוות ששהו בבידוד – מאומתי קורונה או
מבודדים עקב חשיפה לחולה מאומת .השיחות
התקבלו ברוח טובה ,והמבודדים הרגישו ש'בית
רבקה' רואה מלווה אותם גם כשהם בביתם .הייתה
זו הזדמנות לדבר על קשיים שגורמת מחלת
הקורונה ועל התסכול ,הכעס והאכזבה מהמצב,
לקבל לגיטימציה לרגשות השונים ,ולברר מהם
המשאבים הרוחניים של כל אדם במיוחד כשהוא
חש חוסר אונים ואי ודאות.
מטבע הדברים בבית החולים החולה נמצא
במרכז ,אך בתהליך הטמעת הליווי הרוחני ב'בית
רבקה' כשירות קבוע ,מתמשך וזמין לעובדים
ניתנה לאנשי הצוות התחושה שגם הם במרכז,
שההנהלה רואה אותם ,מבינה את הקשיים
והעומס שבהם הם נתונים ,ומעוניינת לתת להם
כלים לחיזוק חוסנם האישי .הליווי הרוחני מעודד
את הצוות המקצועי לחזק את ערך העצמי
ולהעמיק את המשמעות שהם מוצאים בעבודתם.
המשובים שקיבלה איידי מעידים על שביעות רצון
בקרב אנשי צוות שקיבלו ליווי רוחני .למשל אחד
המנהלים חווה התמודדות מאתגרת במיוחד עם
בת משפחה .בעקבות האירוע הוא נפגש עם איידי
במשרדו ושוחח איתה .במסגרת זו הוא הרגיש
בנוח לתת ביטוי לקושי ולפגיעות שהוא חש ,וזכה
להקשבה ולהכרה ברגשותיו .בהודעה ששלח
למנהלת משאבי האנוש כתב' :אני רוצה להגיד לך
תודה על איידי המלווה הרוחנית .עברתי טלטלה
רגשית לא פשוטה ופורקן חיובי בשיחה .'1:1

במקרה אחר צוות הפיזיותרפיה באחת המחלקות
חווה מוות של מטופל בעודו על מיטת הטיפולים
ואף היה עד לניסיונות החייאה שלא צלחו .האירוע
גרם לחלק מאנשי הצוות טלטלה רגשית ,ואיידי
התבקשה להיפגש איתם .במפגש נוצר מרחב
בטוח להביע את הרגשות שעלו וצפו בעקבות
האירוע ,וזו הייתה גם הזדמנות לשוחח על הפחד
מהמוות שקיים בעולם המערבי ועל נושא המוות
בכלל' .שיחה על המוות' ,נאמר בפגישה' ,אינה
מקרבת את המוות ,היא מרחיקה את הפחד' .בין
השאר הוצע להקדיש דקה דומייה לאדם שנפטר
ובמהלכה לייחד את המחשבות לאדם שפגשנו,
שנגענו בו ,ושהוא נגע בנו .לאחר הפגישה כתבה
נציגה של הצוות' :רציתי לומר לך תודה רבה על
המפגש עם צוות המחלקה .היו פידבקים טובים.
תמשיכי בעשייה המבורכת שהייתה כל כך חסרה
בבית החולים שלנו ,עבור הצוות ועבור המטופלים'.
ועדת האתיקה של בית החולים הזמינה את
המלווה רוחנית ב'בית רבקה' להשתתף בדיוניה
על מנת להעשירם בממד של הרוחניות.

פתיחת מחלקת קורנה ב'בית רבקה'
מקומו המשמעותי והמרכזי של הליווי הרוחני
ב'בית רבקה' משתקף היטב מתהליך ההיערכות

צילום :אורנה גבאי ,רוח הצוות מחלקת קורונה

לפתיחת מחלקת קורונה בבית החולים .המלווה
הרוחנית איידי שחם הייתה שותפה פעילה
בבניית התכנים לימי העיון לאנשי הצוות שנבחרו
למחלקה – מהרופאים ,האחיות וכל עובדי
מקצועות הבריאות ועד עובדי המשק והניקיון.
נוסף על ההדרכות המקצועיות והתרגולים
המעשיים של התמגנות פיזית הושם דגש על
ההכנה המנטלית של אנשי הצוות .בימי ההכשרה
הנחתה איידי מפגש ההיכרות שנועד להדק את
הקשרים בין אנשי הצוות ולגבשם .באמצעות
סיפורים מצחיקים נעשה שימוש בהומור ליצירת
תקשורת חיובית המקרבת ומשרה אווירה
נעימה .המשתתפים במפגש גם ניסחו יחד
'תפילה משותפת למחלקה' ,וכללו בה ערכים
שחשובים להם ,ובהם אכפתיות ,שיתוף פעולה,
סבלנות ,תמיכה ,ערבות הדדית ושמירה על
הנהלים לשם תחושת הביטחון .בפגישות שקיימה
איידי בקבוצות קטנות במהלך ימי העיון ניתנו
למשתתפים כלים שימושיים כמו הליכת הודיה,
טקסי מעבר ,שחרור והרפיה בסוף משמרת .אנשי
הצוות למדו לתת לביטוי פחדיהם וחששותיהם,
ושיש להם מקום להקשבה אצל המלווה הרוחנית
אשר מלווה אותם בקביעות במהלך עבודתם.

תודות

סיכום

לד"ר מירה מרם ,מנהלת המרכז הרפואי הגריאטרי 'בית
רבקה' ,ולענת ברקוביץ ,מנהלת משאבי אנוש

שלושה תחומים המשתמשים בכלים משותפים –
הקשבה ,נוכחות ,מודעות ,אמפתיה ,שיקוף,
סיפורי חיים ועוד – אך נבדלים זה מזה
במטרות הממוקדות של כל טיפול .התיאום
בין העובדות הסוציאליות למלווים הרוחניים
ב'בית רבקה' מניב פירות מהממשקים
ביניהם .חשיבות השיתוף בין כל אנשי הצוות
הרב מקצועיים גדולה כאשר יש התייחסות
לכל ההיבטים של המטופל
מהמלווה הרוחנית ומקבלים כלים רוחניים שיכולים
לסייע להם בעבודתם היום-יומית ,כדי לשמור
על עצמם ,על חוסנם ועל כוחותיהם – זהו שירות
אחר ,שונה ופורץ דרך שבית החולים נותן לעובדים
לשם רווחתם האישית .עמותת 'קשובות' שואפת
לפתח דגמים של ליווי רוחני פנים-ארגוני במסגרות
רפואיות וגריאטריות נוספות ברחבי הארץ.

צוות הכותבים
ניר גולן ,מלווה רוחני ,עמותת 'קשובות'
אורנה גבאי ,מנהלת השרות לעבודה סוציאלית ,מרכז
רפואי גריאטרי 'בית רבקה'
רבקה נוסבאום ,רכזת איכות ונע"ם ,מרכז רפואי גריאטרי
'בית רבקה'
ולרי סטסין ,מנהלת עמותת 'קשובות'
איידי שחם ,מלווה רוחנית מוסמכת ,עמותת
'קשובות' ומרכז רפואי גריאטרי 'בית רבקה'

ציל

ו
ם:

גבאי ,איידי
שחם
רנה
או

מל

וו ה

ייחודו של דגם הליווי הרוחני שפיתחו עמותת
'קשובות' וצוות 'בית רבקה' בהטמעתו – כתהליך
עמוק וארוך טווח – בתרבות הארגונית של בית
החולים ,אשר במרכזה הטיפול בחולים ולא פחות
מכך הדאגה לעובדים .בתקופת הקורונה משמש
הליווי הרוחני ב'בית רבקה' כלי לתמיכה ולרווחה
רוחנית עבור הצוות ,החולים ובני משפחותיהם.
במציאות החדשה ( )New Normalהפך הליווי
מוסמכת
נית
הרוחני לחלק מן התפיסה הפנים-ארגונית רוח
ולכן עבר לשלב השגשוג .המלווה
הרוחנית המועסקת בבית החולים
משולבת על בסיס קבוע בעבודה
השוטפת ,ומסייעת לאנשי הצוות
לעמוד במשימותיהם המאתגרות.
העובדים ב'בית רבקה' זוכים לתמיכה

עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה וליווי רוחני הם

*פורסם לראשונה בכתב העת 'דורות' -
לקידום האוכלוסיה הבוגרת גליון מס' 215
 מרץ  2021ובמידעון לעובדי הכללית.מידע נוסף על קשובות או בדף הפייסבוק

רגעי חסד בעיני ילדים

נמרוד רוטברט ,בן  7.5הרצליה

שחר רוטברט ,בן  5.5הרצליה

ליא חסאן חלבי ,בת  ,9עוספיא .תלמידת כיתה ג'
בית ספר מדעים וסביבה

ענבל ואפי ראשד ,בת  ,9עוספיא .תלמידת כיתה ג'
בית ספר למדעים וסביבה

רונה שחורי ,9 ,רמת גן

אלה שחורי ,5 ,רמת גן

שרה מרזוק ,בת ,6טייבה

אריאל נצר ,בת  13.5כרכור

מה חדש?
לוגותרפיה בארץ
� מחזור א'  2020-2021סיים בימים אלו
את לימודיו בתכנית לוגותרפיסט מוסמך
בזירה הטיפולית או הארגונית/חינוכית
 Certified logotherapistבאוניברסיטת
תל אביב.

� ד"ר פנינית רוסו-נצר זכתה בפרס הוקרה
הראשון מסוגו על מחקר פורץ דרך מטעם
הדיוויזיה לחקר משמעות ורוחניות של
האגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה חיובית
(International Positive Psychology
.)Association

לוגותרפיה בעולם
� בימים אלו התפרסם תרגום הספר
"Meaning in Positive and Existential
 "Psychologyאשר ראה אור בשנת
 2014בהוצאת  Springer NYבעריכת ד"ר
אלכס בטיאני מוינה וד"ר פנינית רוסו-נצר
מישראל לשפה הפרסית באירן.

� נשיא מכון ויקטור פרנקל בארה"ב ,ד"ר רוברט
בארנס ,נפטר ( .)1937-2021ד"ר בארנס עבד
בצמוד לפרופ' ויקטור פרנקל והיה ממקימי
המכון האמריקאי המוביל הכשרה בתחום,
פרסומים וכנסים .לפני מותו של פרנקל בגיל
 ,92הוא כתב עליו" :בתקופה זו של חיי ,מנחם
אותי לדעת כי חלק משמעותי מהמורשת שלי
מועבר לידיו של ד"ר רוברט בארנס ולמשמרת
בהנהגתו .הוא מייצג את ליבה של הלוגותרפיה".
יהי זכרו ברוך.

זרקור על חבר.ת מכון מצפן

והפעם :פרופ' אייל ריינשטיין

רופא וחוקר .מנהל רפואי בחברת סטארט-אפ
המפתחת בדיקות גנטיות .בעבר מנהל המכון
למחלות גנטיות בבית חולים מאיר .עוסק
במחלות לב ומחלות נוירולוגיות תורשתיות,
מתעניין בהיבטים האתיים והפסיכולוגיים של
ריצוף גנטי מתקדם .בוגר מחזור ג׳ של מסלול
לימודי לוגותרפיה באוניברסיטת תל אביב וחבר
ועד המנהל של מכון מצפן.

הכול צפוי והרשות נתונה
אמרה בת ארבע מלים במסכת אבות היא
תמצית אחת השאלות הגדולות המטרידות
את האדם בכל התרבויות ובכל התקופות,
בהגות פילוסופית ,משפטית ומוסרית ,ובאמונה
הדתית .בתחום הגנטיקה ,הסוגיה של המתח
בין העברת ידע רפואי לאדם על עתידו ורשות
הבחירה שלו ,משמעותית במיוחד .בעידן בו
הצופן הגנטי ניתן לפענוח כבר מלידה ,האם
צריך או מוסרי לתת מידע זה להורי הילוד או
שמא יש לתת לפרט את זכות הבחירה לדעת
או לא לדעת את גורלו בגיל מבוגר יותר.
אפשר להיעזר בלוגותרפיה בדיון על הבחירה
החופשית ברפואה גנטית.
שאלה מוסרית חשובה היא האם אנו כחברה
תומכים בדטרמיניזם גנטי אשר לפיו כל
המידע קיים וידוע כבר בתחילת החיים ואין
לפרט כל יכולת של בחירה חופשית .התומכים

בדוקטרינה זו טוענים כי אנו יכולים להשתמש
במידע זה כדי לחקור ולמצוא טיפולים חדשים
למחלה הצפויה לפגוע בנו ולהיות ״אדריכלים״
של חיינו ולא ״קורבנות״ ללא יכולת בחירה
ושינוי .מצד שני ,אם הורים תומכים בדוקטרינה
של דטרמיניזם גנטי ,ומאמינים כי חיי ילדם
הם מסלול קבוע שלא ניתן לשינוי או לבקרה,
איך זה משפיע על מערכות היחסים שלהם
מול אנשים אחרים ומול העולם? האם התמיכה
בדטרמיניזם גנטי לא מובילה לתחושה של
חוסר משמעות וחוסר אונים ביחס לגורל ילדם?
האם החלטה זו בעצם נוגדת את המחויבות
שלנו לבחירה חופשית?
המושג רשות הבחירה החופשית של האדם,
מעורר קשיים עצומים במציאות הרפואית,
בחוויית חולי וכאב ,עכשוויים או עתידיים ,ישנו
חיפוש אחר משמעות.
האם מתן מידע גנטי בילדות מונע את החסד
של חיים בהם הרשות נתונה? איך הרופא
מלווה את המסע הארוך מלידה לבגרות לאור
ממצאים קשים ,ואיך מקנים תקווה במצב כזה?
האם יוכל תינוק לחיות חיים מלאים לאור מידע
על מחלה קשה שיחלה בה בעתיד?
תפקיד הרופא בהיבט הלוגותרפי הוא למנוע
סבל נפשי ולא רק גופני ,ולעזור למצוא
משמעות בתוך הסבל בעזרת חסד של ליווי עם
חמלה ליילוד הבריא ולהוריו.

3

נתיבי
משמעות

על פי הלוגותרפיה אפשר למצוא משמעות בשלושה נתיבים מרכזיים:
יצירה ,פעולה אשר נותנת ביטוי לייחודיות שלנו ע"י עשייה ונתינה לעולם.
חוויה ,התפעלות מהעולם .מיצירות אמנות ,מן הטבע או מאהבת אנשים.
נקיטת עמדה ,הדרך בה אנו מסתגלים ,מתייחסים ומגיבים במיוחד
לדברים שאיננו יכולים לשנות בחיינו.
שלושת הנתיבים האלו משקפים את יכולת האדם לחרוג מעל ומעבר
לעצמו ולהניע אותו לקראת מטרה בעלת ערך שהיא לא הוא עצמו .בכל
גיליון נציג דרך מסוימת בה נתיבים אלו באים לידי ביטוי בהתאם לנושא
הגיליון והפעם ברוח חסד ומשמעות .פרויקט אם לאם בונה ויוצר קשר
בינאישי משמעותי ,ממלא ותומך המהווה עוגן ותמיכה ומכיל בתוכו רגעי
חסד רבים אשר מתרחשים רק כאשר נוצר מפגש אמיתי .השיר המרגש
שכבות מאת אמה שם-בה אילון עוסק ברגע החסד שבמפגש בין שתי
לבבות .וארגון שלוה אשר כולו לב גדול ,אהבה ,קבלה ללא תנאי וחסד.

יצירה

חוויה

נקיטת עמדה

אם לאם
"אם לאם" מבית עמותת
אימהות למען אימהות ,הוא
פרויקט קהילתי ייחודי המלווה
יולדות עד שנה מהלידה.
הפרויקט מעצים אימהות ומסייע
בהתמודדות עם אתגרי ההורות.
המתנדבות ,אימהות מנוסות
בעצמן ,עוברות הכשרה על ידי
צוות מקצועי ומקבלות הדרכה
שוטפת .הן מגיעות אחת לשבוע
לביקור ובונות קשר חם ותומך.
המפגש בין הנשים הוא מקור
כוח שמייצר ביטחון לאם ותורם
לקשר בינה ובין תינוקה.
בכל לידה נולד תינוק
ונולדת גם אימא .הגוף עובר
תהליכים ושינויים משמעותיים
המשפיעים על הנפש ועל כל
מערכות היחסים.
המחקרים תומכים בכך
שכשהאימא מקבלת תמיכה יש
לכך השפעה ישירה על חזרתה
לשגרה וכן על התפתחות בריאה
ונורמטיבית של התינוק.
הפרויקט הוקם בשנת 2000
על ידי הפרופסור מרשה
קייטס באוניברסיטה העברית
בירושלים .עד היום לוו יותר מ-
 1500משפחות והוקמה רשת
ארצית שלמעלה מ 40 -סניפים
ברחבי הארץ.
לאתר

שכבות

אמה שם-בה אילון

יָד עַ ל הַ ּגַב.
ּכ ּ ַָמה מַ ְפ ִּתיעָ ה יְכ ֹולָה לִ ְהי ֹות יָד
עַ ל הַ ּגַב
ּכ ּ ַָמה מַ ְפ ִּתיעָ ה יְכ ֹולָה לִ ְהי ֹות יָד
הַ ּמוּנַחַ ת עַ ל הַ ּגַב ְ ּב ַרכּ ו ּת
ּכ ּ ַָמה ֻמ ְפ ָתע יָכ ֹול לִ ְהי ֹות ּגַב
ְ ּכ ׁ ֶש ּמוּנַחַ ת עָ לָיו יָד ְ ּב ַרכּ ו ּת
ּכ ּ ַָמה ֻמ ְפ ָתע יָכ ֹול לִ ְהי ֹות הַ ּלֵב
ְ ּכ ׁ ֶש ּמוּנָח עַ ל ּגַבּ ֹו ּגַב
וְעַ ל ּג ַּבֵי הַ ּגַב מוּנַחַ ת יָד
וְעַ ל ּג ַּבֵי הַ יָּד מוּנַחַ ת ַרכּ ו ּת
וְעַ ל ּג ַּבֵי הָ ַרכּ ו ּת מוּנָח ֹות
מַ ְח ׁ ָשב ֹות ט ֹוב ֹות ְמאֹד.

מתוך הספר "והכל מאוד מין"
הוצאת לוקוס

שלוה
ארגון שלוה קם בשנת 1990
לאחר שיוסי ,בנם של קלמן ומלכי
סמואלס הפך לנכה ,עיוור וחירש
בעקבות חיסון משולש פגום
שקיבל כשהיה בן  11חודשים.
הארגון פועל במרכז שלוה
בירושלים ונותן מענה לכ2,000-
ילדים עם מוגבלויות ולהוריהם
במסגרות ובתוכניות רבות
ומגוונות ביניהן :מעון יום שיקומי,
תכנית "אני ואימי" (מרגע הלידה
עד גיל שנתיים) ,גני ילדים
משלבים ,תכניות אחה"צ כגון
שיעורי שחיה ,חוגי כדורסל וג'ודו,
טיפולי תרפיה ,טיפול בבע"ח
ועוד .לאחר החוגים הילדים
אוכלים ארוחת ערב ובסוף היום
חוזרים לבתיהם בהסעות .כמו
כן ,אחת לשבוע הילדים ישנים
בשלוה ,וכן בסופי שבוע.
בנוסף לפעילות היום-יום ,ישנם
מחנות קיץ מותאמים וגדושים
באטרקציות ,מרכזי תעסוקה
לבוגרים מעל גיל  21אשר
משלבים בתעסוקה כגון בית
קפה חברתי ,סדנת קרמיקה,
סדנת מוזיקה ממנה "נולדה"
להקת שלוה ,שיתופי פעולה עם
מעסיקים ,תכנית לחיילים 'עולים
דרגה' ,תכנית דיור בקהילה ועוד.
לאתר

טעימת משמעות
נולדת לנצח

עמותת "נולדת לנצח" הינו ארגון התנדבותי-
חברתי ,שהוקם על ידי קרן גרינבלט סגמן ומטרתו
להעניק תמיכה קהילתית למשפחות המתמודדות
עם מחלת הסרטן.
הסיפור של העמותה התחיל בשנת  ,2018בהוד
השרון ,כאשר קרן פגשה את שרון משטה גברא
ז"ל ,שהתמודדה באותה העת עם מחלת הסרטן.
קרן חיפשה דרך לסייע לשרון והקימה קבוצת
מתנדבים אשר הכינה לשרון ולמשפחתה מדי
יום את האוכל האהוב עליהם .לדאבון הלב שרון
נפטרה בגיל  38לאחר מלחמה עיקשת והותירה
אחריה בעל ו 3-ילדים.
מלבד החברות הקרובה שנוצרה בעקבות הסיוע
לשרון ובני משפחתה נולדה אצל קרן ההבנה
עד כמה חשובה העזרה לאותן משפחות ועד
כמה הן צריכות תמיכה קהילתית בתקופה
קשה ומאתגרת .וכך הקימה קרן מערך ארגוני
שיתמוך בעוד משפחות ויסייע לכמה שיותר מהן
בהתמודדותן עם המחלה.
מתנדבי העמותה מכינים ומביאים למשפחות
אוכל ביתי .תמיכה זו מקלה עליהם ומאפשרת
להם לרכז את המשאבים ותשומת הלב
בטיפולים המורכבים אותם הם עוברים ומעבר
לכך ,בני המשפחה מקבלים מהמתנדבים
מעטפת של תמיכה ,עזרה ובעיקר הבנה שהם

נבלט סגמן .צילום:
גרי
ן

שיר

עד

נ

סים
י

לא לבד וחלק מקהילה דואגת ותומכת.
דבר העמותה הכה גלים ,הן בקרב משפחות והן
בקרב מתנדבים וכיום העמותה פעילה ב 30-ערים
ברחבי הארץ ,מעמק הירדן בצפון ועד קריית גת
בדרום ומונה כ 1000-מתנדבים.
הערים/האזורים בהם פועלת העמותה כרגע :הוד
השרון ,כפר סבא ,רעננה ,הרצליה ,אבן יהודה,
פרדסיה ,נתניה ,עמק הירדן ,יוקנעם ,ראש העין,
יהוד ,אור יהודה ,קרית אונו ,גבעת שמואל ,רמת
גן ,גבעתיים ,תל אביב ,חולון ,ראשון לציון ,רחובות,
נס ציונה ,גדרה ,אשדוד ,קריית גת ,פרדס חנה,
קיסריה ,אור עקיבא ,חדרה וזכרון יעקב.
מידע נוסף על נולדת לנצח או בסרטון
להצטרפות מתנדבים ולהצטרפות משפחות

קר

לחמניות ממולאות
מתכון של גלי לויט

מצרכים:

אופן הכנה:

לבצק
 500גרם קמח
כף שמרים יבשים
 4כפות שמן זית
 2וחצי כפות סוכר לבן
כפית וחצי מלח
מים לפי הצורך בערך כוס ורבע.

 .1לשים היטב במיקסר את הבצק .את המים
מוסיפים לאט ובהדרגה.
 .2מתפיחים עד להכפלת הנפח ובינתיים מכינים
את המילוי
 .3מטגנים את הבצל ומוסיפים את הבשר הטחון.
מערבבים .כשהבשר משנה את צבעו מתבלים
וממשיכים לערבב .כדאי לטעום ולתקן את
התיבול.
 .4מוסיפים את החמוציות.
 .5מקררים את המילוי.
 .6ממלאים את הלחמניות ומתפיחים כחצי שעה.
 .7מברישים את הלחמניות ומפזרים שומשום.
 .8אופים על  180מעלות כחצי שעה.

למילוי
חצי קילו בשר טחון
בצל קצוץ דק
חופן חמוציות
מלח ,בהארט ,פפריקה ,מעט כורכום.

גלי מספרת :כבר יותר משנה שאני מבשלת אהבה .שמה את כל הרגשות שלי יחד עם מלא תבלינים
ומערבבת הכל ביחד.
מהרגע ששמעתי על הפרויקט המופלא של "נולדת לנצח"  -בישול למשפחות שמתמודדות עם מחלת
הסרטן נוצרה אצלי פינה קטנה וחדשה בלב ששמורה רק לפרויקט המופלא הזה.
הידיעה שהצלחתי לעשות טוב ,להעלות חיוך בתקופה קשה ,לגרום לילדה אחרי טיפול קשה לאכול  -כל
אלו גורמים לי לכנות את הימים שבהם אני מבשלת למשפחות "ימי פלא".
זהו אחד המתכונים שאני הכי אוהבת להכין .לחמנייה קטנה שנראית תמימה אבל יש בה כל כך הרבה ,ביס
של הפתעה ונחמה.

מאפה שמרים תורכי
"אצ'מה"açma
מתכון של צ'לה חיון-לוי

מצרכים:

אופן הכנה:

 1ק"ג קמח
כוס חלב פושר
 1ביצה
כוס מים פושרים
 2כפות שמרים יבשים
חצי כוס שמן קנולה
 3כפות סוכר
 1כף מלח
כ 100-גר' חמאה רכה למריחה על הבצק

.1לערבב בקערה את כל החומרים ,לכסות ולשים
במקום חמים כשעה להתפחה.
.2לאחר שהבצק תפח יש לחלקו לחצי.
.3חצי אחד לשמור בצד מכוסה ואת החצי השני
לרדד לצורת מרובע גדול בעזרת מערוך.
.4מורחים מעל המרובע שנוצר חמאה מומסת
ומקפלים פנימה שליש מצד אחד ואז עוד שליש
מהצד השני.
.5בשלב הזה חותכים את הבצק לאורכו לרצועות
בעובי של  2-3אצבעות.
.6מושכים את הרצועה שנוצרה ומסובבים כל קצה
לכיוון הנגדי (כמו ספירלה) סביב עצמו בזהירות
לצורת עיגול.
.7כך חוזרים עם יתר הרצועות והחצי השני
של הבצק.
.8לסדר את המאפים בתבנית מרופדת בנייר.
 .9יש למרוח על המאפה חלמון או ביצה ולפזר
קצח (אפשר גם שומשום או פרג).
 .10להשאיר להתפחה אחרונה של רבע שעה.
 .11לאפות בתנור שחומם מראש לחום של 180
מעלות עד שהוא מזהיב ושחום (כ 40-דקות).

צ'לה החלה את התנדבותה בעמותה לפני כשנה .המשפחה הראשונה לה בישלה היתה של י' ז"ל .ובמהרה
נוצר ביניהן קשר מיוחד ,שהיה מעבר למאכלים ולבישולים אותם דאגה להכין ולהביא למשפחה מדי חודש.
צ'לה ידעה שי' אהבה מאוד בצקים ולכן החליטה באחת הפעמים להכין לה את מאפה השמרים .י'
התלהבה ומאז צ'לה נהגה להכינו דרך קבע ביחד עם עוד מאכלים רבים ומגוונים עד לפטירתה של י' לפני
כחמישה חודשים.
בעקבות הקשר העמוק והמיוחד עם י' ועם בני משפחתה ולכן צ'לה שומרת איתם על קשר ,היא ממשיכה
לבשל להם ומדי פעם גם לוקחת את הבנות לאכול גלידה וממשיכה לאפות להם את
מאפה השמרים הנ"ל.

חדשות ואירועים של המכון
מודעות #זמןלהתחבר

מדי שבוע ,עולה בדף הפייסבוק שלנו מודעה להשראה עם שאלה שמייצרת חיבור
וגורמת לנו להרהר ,לשתף אדם אהוב ,או אפילו לייצר שיחה עם אדם אחר שעובר
ברחוב .את המודעות ניתן להדפיס ולתלות בבניין המגורים ,במקום העבודה ועוד וכמובן
לשלוח לנו ולשתף .השבוע בחרנו לחזור למודעה קודמת ואנחנו מזמינות אתכן לשאול
איפה פגשתן ופגשתם זמן של חסד לאחרונה
לצפייה בכל המודעות

מפגש ראשון של קהילת חברי מכון מצפן

ב 11.7.21-התקיים מפגש ראשון של קהילת המשמעות של חברי מכון מצפן .המפגש
התקיים בליברה  ,LOFTשמענו את סיפורו המרתק של המקום מפי מקימת המקום
מיכל טמקין ,התעדכנו בעשייה הרבה של מכון מצפן בשנה מורכבת זו ובתוכניות
לעתיד .שוחחנו בפורום מונחה על החיבור המתבקש בין אירועי השנה שחלפה
למשמעות בחיים ונהנינו ביחד מערב באווירה מיוחדת.

לחומרים
נוספים
ועידכונים

בקרוב
קורס מבוא ללוגותרפיה
בהנחיית דן שוורץ
קמפוס משמעות
מכון מצפן

קורס מבוא ללוגותרפיה
בהנחיית דן שוורץ פסיכולוג ויועץ ארגוני ,יועץ בביה"ס לפיתוח
מנהיגות של צה"ל .משתייך לצוות המקצועי של מכון מצפן
היום ,אולי יותר מתמיד ,צפות ועולות שאלות מהותיות כמו "מה זה אומר לחיות
חיים מלאים ומשמעותיים? מה משמעותי עבורי? איך אני רוצה לחיות?"
גישת הלוגותרפיה (טיפול באמצעות משמעות) שייסד הפסיכיאטר והנוירולוג ויקטור פראנקל ,מציעה
עקרונות מנחים וכלים יישומיים לחיים בכלל ולתקופה הנוכחית של חוסר ודאות ואתגרים חברתיים
וקיומיים בפרט .מחקרים רבים מצביעים על תפקידה המרכזי של משמעות בחיים ברווחה נפשית
ופיזית ,כמו גם כמרכיב מפתח בהתמודדות עם מצבי משבר וסיכון.

מוזמנים לקרוא יותר
עלינו באתר:

מוזמנים להצטרף אלינו למסע של משמעות מהספה בבית .חמישה מפגשים של מבוא ללוגותרפיה
הכוללים הצצה אל עולם המושגים והמחשבה הלוגותרפי .במפגשים נעמיק בתכנים לצד תרגולים
אישיים ובקבוצות קטנות ונלמד יחד כיצד הלוגותרפיה רלוונטית ונוגעת לחיי היום-יום של כולנו.

משך הקורס  5מפגשים בני שעתיים וחצי
משתתפים  12-18ללא צורך בידע מקדים

compassinstitute.org.il
נושאי המפגשים

מפגש  1המרדף אחרי האושר  /משמעות ? – פתיחה והיכרות ,אושר לעומת משמעות.
מפגש " 2לא בשמיים היא" – ויקטור פראנקל ,האדם והגישה ,הגדרה ועקרונות הלוגותרפיה.
מפגש  3בין ייאוש לתקווה – דאגות קיומיות ושלושת נתיבי המשמעות.
מפגש " 4לב שבור הוא לב שלם" – עמידות וחוסן ,התמודדות עם מצבי משבר ואתגרי חיים.
מפגש  5וכל זה בשביל מה? – מטרות ,ערכים וחיים משמעותיים.

פנו אלינו – נשמח לשמוע
מכן.ם רעיונות,
שאלות ועוד
בכתובת הדוא"ל
compassmagil@gmail.com
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להצטרפות
לרשימת התפוצה
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מכון מצפן לחקר ויישום
משמעות בחיים
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עקבו אחרינו
בפייסבוק:

עלות הקורס למשתתף  600ש"ח
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מכון מצ
פן

ת

ו
ח ויישום ה

מש

מע

קורס חדש!
לוגוקואצ'ינג  -אימון לחיפוש משמעות
בהנחיית עידן אזולאי

