
 

 

 

 טופס הרשמה
 תרבותי "אדם ורוח"-לקורס ליווי רוחני רב

 
 __________________ שם משפחה ________________ שם פרטי

 
 __________________ תאריך לידה ________________ ספרות( 9ת.ז )

 
 __________________  תפקיד ________________ מקום עבודה

 
 __________________  ידני ________________ טלפון בעבודה

 
 ___________________________________________________  כתובת

 
 ___________________________________________________  מייל-אי
 

 צרף/י לטופס זה: אנא 

 תנאי קבלה לקורס. הינוקורות חיים מקצועיים )עמוד אחד(. לתשומת לבך: תואר ראשון  .1

 תעודות השכלה .2

הסיפור האישי שלך בנוגע להתפתחות אישית ורוחנית, כולל אנשים ואירועים שהשפיעו  .3

  עמודים(. 2על התפתחות זו )עד 

כולל התייחסות רטרוספקטיבית , הענקת עזרה/סיוע לאדם כלשהו בו  תיאור מקרה  .4

 )עמוד אחד(. לאירוע זה 

 )חצי עמוד(. הקורסמ הציפיות ו העניין שלך בתחום תיאור  .5

 ת על העולם ועל עצמך? )חצי עמוד(\ה לומד\ת? איך את\ה לומד\ור של איך אתתיא .6

 ים שאינם בתחום העיסוק העיקרי שלך?\תחומת ב\מתי ואיך היית מושקעתיאור  .7

 מכתבי המלצה המתייחסים למקצועיות ולמוסריות של המועמד. 2 .8

ה יוחזרו רק במקר) בהמחאה לפקודת תאגיד הבריאות ₪ 200 ע"ס דמי הרשמה  .9

 . (שהמועמד לא יוזמן לראיון

 תמונת פספורט עדכנית. .10
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 "אדם ורוח"

 קורס הכשרה מקצועית 

 תרבותי-רב ליווי רוחניב
 מכללת רמב"ם, חיפה
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 קתדראלה של רודן
 

 "כמים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם"
 )משלי כז:יט(

 
 

                  

מקצוע שתפקידו לתת איש הוא המלווה הרוחני 

תמיכה ולהיות נוכח עם החולה במצוקתו, לסייע לו 

מור על זהותו במצבי איום על חייו ולתת לש

משמעות לעולמו, באמצעות שפה וכלים ייחודיים, 

המסייעים בחיבור למשאבי הרוח ולכוחות הריפוי 

 הפנימיים של החולה.

 

בעת התמודדות עם משבר כמו מחלה קשה, לעיתים 

עולה בקרב המטופלים תחושה שעולמם התערער 

אפשר איך והם מתמודדים עם שאלות כגון: 

להמשיך מכאן? מהו המקום הזר הזה אליו הגעתי? 

מה "הטעם" את עצמי במראה?  "מזהה"האם אני 

איך ? איבדתי חלקים רבים משגרת יומי וזהותיאם 

 ארגיש מובן ונתמך על ידי סביבתי הקרובה?

 

נות, ענוה, כבוד, ויראה, רהרוחני, עם סק יוויהל

מה  להכיר את האדם הייחודי הזה: מי הוא,מציע 

של  הוא עובר, ומה הכי חשוב לו. נוכחותו התומכת

את מאפשרת למטופלים להביע  המלווה הרוחני 

ביחד מגלים מחדש את התקוות  אשר על ליבם.

תחושת משמעות ומסייעים להחזיר ח, וומקורות הכ

. החיים השתנו, לרגע הזה ולבאים אחריוותכלית, 

 הם החיים היחידים שיש.אבל 

 

 

 מבנה הקורס:
 (2020יוני  -2018שנתי )אוקטובר -ורס דוק 

 200 שעות סטאז' בשנה 200שעות עיוניות ו 

  14:30מפגשים שבועיים בימי ד' בין השעות-
, הכוללים הרצאות, סדנאות, תרגול 19:00

 והדרכה בקבוצה קטנה.

 4  שעות שבועיות סטאז' במחלקות בית החולים
 רמב"ם כגון אונקולוגיה, המטולוגיה, פנימית

  ת הדרכה פרטנית פעם בשבועייםשע 

 .ריטריט חד פעמי בן יום וחצי בכל שנה 
 

 הנלמדים התכנים
  התייחסות להוויה הרוחנית של הפרט

תרבותית, דרך ההיבטים של -מפרספקטיבה רב
 שלל עולמות הרוח וגישתם לסבל ורווחה. 

 .הערכה רוחנית 

  ,התנסות ב"כלים" לליווי רוחני: מוסיקה
בה פעילה ונוכחות; אומנות ותנועה; הקש

הרפיה, נשימות, ודמיון מודרך; תפילה ותקווה; 
 שימוש בטקסטים רב תרבותיים; סיפורי חיים.

  .התמודדות עם משברי חיים ומציאת משמעות 

 .פרידה וההכנה לקראת המוות 

 ליווי בעת שכול 
 

 :תעודות והסמכה
 ידע. –תעודה תינתן ע"י מכללת רמב"ם 

כה מקצועית ע"י הבוגרים יוכלו לעמוד להסמ
 העמותה לליווי רוחני בישראל.

 
 
 



 

 

 

 ?למי מיועד הקורס
תרבותי הן בצוותו, הן בתכניו, והן -הקורס הינו רב

 בקבוצת המשתתפים.
כניסה ללימודי ליווי רוחני דורשת רצון ומוכנות 

המתמודדים עם  הללוות מטופלים ובני משפח
, בשלות ובגרות יהאמפטלמחלות קשות, יכולת 

יכולת למידה  ,יכולת התבוננות אישית אישית,
 עצמאית וכן יכולת לשיתוף ועבודה בקבוצה קטנה.
מועמדים ראויים יגיעו עם חיים רוחניים עשירים, 

 כל אחד בדרכו.
 

 תנאי קבלה:
  הכוללים רקע לימודי הכנת קורות חיים

ת בנוגע \הסיפור האישי של המועמד, מקצועיו
 בל.להתפתחות רוחנית, והתמודדות עם ס

  ,תואר ראשון )התואר יכול לבוא מכל תחום
לדוגמא: חינוך, עבודה קהילתית, סיעוד, או 

 .המקצועות הטיפוליים(

 2  מכתבי המלצה המתייחסים למקצועיות
 ולמוסריות של המועמד.

 .ראיון אישי 

 
 : שכר לימוד

 דמי הרשמה.₪  200בשנה, ו₪  8800
 

 

 

 

 

 

 

 :מנחי הקורס

לליווי רוחני, מכון , מנהל השירות מייק שולץ
האונקולוגי, מרכז רפואי רמב"ם. מלווה רוחני 

 מוסמך ומחנך בליווי רוחני.
, מנהלת מרכז סיוע למשפחות פאידה עבדאללה

 שכולות, מלווה רוחנית מוסמכת, מרכז אלה.
 

 :מרצים
 , מלווה רוחניתרעי קורן זיו

 , רופא משפחהשרור ד"ר חנא
 , מלווה רוחנית באומנותרחל אטון

 , מטפלת במוסיקהברק יעל
 , מלווה רוחניתשירה שהמי

 עו"ס ומורה לדרך הדהרמהאלה טולנאי, 
 , מנהל הוספיס ביתדגש מאל'ד"ר ג

 , פרופסור של האקזיסטנציאליזםעדו לנדאו
 , מלווה רוחניתגיל וואוקלינה

 , עאבליןהאב סאבא חאג'
 , מלווה רוחניתדפנה נוימן

 , מלווה רוחניתהדס עמיאל
 , בריאות הציבורפה אייצ'יקד"ר ספ

 פסיכולוגיתליאת אריאל, 
 מפמ"ר מורשת הדרוזיתהשייח' ג'מיל ח'טיב, 

 , מלווה רוחניתסגל נעמי
 , פסיכולוגית שיקומיתכריסטין בג'אלה

 , מורה לבודהיזםסטפן פולדר
 פסיכולוגיתענבר באומגרטן כץ, 

 חיפה, א'אלהיג אבו רשאד' השייח
 תאג' לבריאות ומורשת-, עמותת אלבדארנה קאסם

 מלווה רוחנית, ויינשטיין שרה
 מרצים נוספים מצוות מרכז אלה

 
 
 
 
 
 

 יצירת קשר
 לקבלת מידע וטפסי הרשמה, ניתן לפנות

 פאידה או לפרח:
 04-777-3456או  052-5976444

.ilt_perah@rambam.health.gov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עם קומץ שמיים ביד/ אברהם חלפי
 עם קומץ שמיים ביד 
 הייתי עובר את חיי 

 הייתי חוצה את הים ברגלי 
 .עם קומץ שמיים ביד
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 إنسان وروح"" 

 

دورة للتأهيل المهني في المرافقة 
 الروحانية عبر الثقافات

 

 كلية رمبام، حيفا
 

 بمشاركة مركز ايال
 
 

 

 
 كاتدرائية رودان

 
"ربما ننفق كل العمر...  كي نثقب ثغرة كي يمر النور 

 لألجيال ... مرة" أمل دنقل
 

                                                 
المرافقة الروحانية هي مهنة هدفها دعم المريض والتواجد 

الى جانبه في بلواه، ومساعدته في الحفاظ على هويته في 

ت تشكل خطرا عليها، بحيث يجد لحياته وعالمه معنى حاال

وهدفا، بواسطة لغة واليات مميزة، تساعده في التواصل مع 

 مخزونه الروحاني وقدراته الذاتية على الشفاء. 

حينما يواجه المرء أزمة كمرض عضال مثال، يحس احيانا 

بأن عالمه ينهار، ويقف أمام أسئلة مثل: كيف أكمل طريقي 

ما هو هذا الوضع الغريب الذي وصلت اليه؟ هل من هنا؟ 

أنا "أجد" نفسي بالمرآة؟ ما المعنى لحياتي إذا كنت قد فقدت 

أجزاء كثيرة من هويتي وتفاصيل حياتي اليومية؟ كيف 

 أحس بأنني أحظى بدعم وتفهم المقربين مني؟

 

تقدم المرافقة الروحانية، مستعينة بالفضول، التواضع 

للتعرف الى هذا الشخص المميز: من واالحترام، أسلوبا 

هو؟ ما يحدث معه؟ وما هو أكثر ما يهمه في الحياة؟  

الحضور الداعم للمرافق الروحاني يمكن المريض من 

التعبير عما يدور داخله. وهما يستطيعان سوية أن يكتشفا 

من جديد األمل مصادر القوة لديه، فيستعيد شعوره بمعنى 

صحيح أن الحياة قد تغيرت، حياته في كل لحظة معطاة. 

 لكنها هي كل حياته.

 

 مبنى الدورة:

  وحتى  2020دورة لمدة عامين )من تشرين األول

 .(2022حزيران 

 200 ساعة عملية سنويا. 200ساعة نظرية و 

  14:30لقاءات اسبوعية في أيام االربعاء من الساعة 

، تضم محاضرات، ورشات، تدريب وإرشاد 19:00-

 رة.ضمن مجموعات صغي

 4  ساعات عملية أسبوعيا في االقسام المختلفة في

 مثل قسم األورام، الدم والباطنية. مشفى رمبام

 .ساعة إرشاد شخصية مرة كل أسبوعين 

 يوم ونصف في كل عام. لقاء مكثف لمدة 
 

 مضامين الدورة:

  ،دراسة الحياة الروحية للفرد من منظور الثقافة

ونظرته للمعاناة  والجوانب المختلفة للعالم الروحاني

 وللرفاه.

  .تقييم روحاني 

 الموسيقى، : التعرف الى "أدوات" المرافقة الروحانية

الفن والحركة، اإلصغاء والحضور، االسترخاء، 

التنفس، الخيال الموجه، الصالة واالمل، االستعانة 

 بنصوص من ثقافات مختلة. رواية السيرة الذاتية.

  المعنى.التعامل مع تحديات الحياة وإيجاد 

 .الوداع واالستعداد للقاء الموت 

 مرافقة روحانية بالفقدان 
 

 الشهادات والتأهيل
 ييدع. -تمنح الشهادة من كلية رمبام

يستطيع الخريج التقدم للحصول على شهادة تأهيل من قبل 
 جمعية المرافقة الروحانية في إسرائيل



 

 

 

 
 جمهور الهدف: 

طاقمها، مضامينها  تتميز الدورة بكونها متعددة الثقافات في
 المشاركين فيها.

 
دراسة المرافقة الروحانية تتطلب رغبة وجهوزية لمرافقة 
مرضى وابناء عائالتهم في مواجهة مع أمراض خطيرة، 
االستعداد للتعاطف، النضج الشخصي، القدرة على التأمل 

الذاتي، القدرة على التعلم الشخصي كما التعاون ضمن 
مرشح مناسب مع غنى  مجموعات صغيرة. يأتي كل

 روحاني، كل بطريقته.
 

 شروط القبول:

  سيرة ذاتية تضم الخلفية الدراسية والمهنية، وكذلك

المسيرة الروحانية الشخصية للمرشح وقصة تعامله 

 مع االلم.

  مثال في التربية، العمل )لقب أول في أي موضوع

الجماهيري، التمريض أو المواضيع العالجية 

 وغيرها(.

  ومزاياه  توصية تتعلق بمهنية المرشحرسالتي

 الشخصية.

 .مقابلة شخصية 

 
 رسوم التعليم:

شاقل رسوم  200شاقل سنويا، باإلضافة إلى 8800
 تسجيل.

 

 

 

 موجها الدورة:
مايك شولتس، مدير خدمات المرافقة الروحانية، معهد 

األورام، المركز الطبي رمبام، مرافق روحاني مرخص 
 حانية.ومرشد في المرافقة الرو

مديرة مركز مساعدة  -، عاملة اجتماعيةفايده عبد هللا
 العائالت الثكلى بالشمال، مركز ايال.  

 
 المدرسون والمرشدون:

 محاضرين من طاقم مركز ايال
 زيف كورين رعي، مرافقة روحانية.

 د. حنا سرور، طبيب عائلة.
 راحيل أطون، مرافقة روحانية بالفنون.

 موسيقى.ياعيل براك، معالجة بال
 شيرا شهمي، مرافقة روحانية.

 لطريق دهراما. ةايال طولناي، عاملة اجتماعية ومعلم
 د. جمال دغش، مدير قسم هوسبيس البيت

 فاوكولينا جيل، مرافقة روحانية.
 االب سابا حاج، عبلين

 دفنا نويمان، مرافقة روحانية
 هداس عميئيل، مرافقة روحانية

 هورد. صفا ايتسيك، خدمات صحة الجم
 ليات أرئيل، معالجة نفسية

 الشيخ جميل خطيب، بيت جن
 نعومي سيجل، مرافقة روحانية.

 كريستين بجاله، معالجة نفسية تأهيلية
 بوداهيزيم مستيفن فولدر، معل

 عنبر كاتس، معالجة نفسية
 الشيخ رشاد أبو الهيجا، حيفا

 قاسم بدارنة، جمعية التاج للصحة والتراث
 قة روحانيةسارة فاينشتاين، مراف

 
 

 لالتصال:
 لالستفسار والتسجيل: فايده أو بيرح

 3456-777-04 او 0525976444
d_halevi@rambam.health.gov.il 
t_perah@rambam.health.gov.il  

 

 انطوق فدوى

 يطحن يمّزق، يشد   يمد، وحين 

 في   النخل يزرع...ينفضني

 روحي بستان ويحرث

 الغمام اليها يسوق

 المطر فيها فيهطل

 الشجر فيها ويورق

 صديقه تظل الحياة أن   وأعلم

 القمر وأن  

 طريقه نحوي سيعرف عني، ضل   وإن
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