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דברי היו"ר

שלום לכולם/ן,

בכנס יספר"א האחרון עסקנו בנושא שילוב קהילתי. גם גיליון זה מוקדש לנושא זה.

רקע  על  נכות  קצבת  אנשים מקבלים   70,000  – מ  יותר  לאומי  לביטוח  המוסד  הנתונים של  פי  על 
ג'וינט מכון  פסיכיאטרי. דוח של המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות של מאיירס 
ברוקדייל מדצבמר 2009 מצביע על מספר פוטנציאלי של כ – 160,000 איש ואישה המתמודדים עם 
מחלת נפש קשה. על פי נתונים שהתקבלו ממשרד הבריאות, מתוך 41,000 אנשים שעברו ועדת סל 
שיקום מאז החל יישומו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה ועד סוף 2012, 14,000 עברו את הוועדה יותר 
מפעם אחת. המשמעות היא שרק 27,000 אנשים שונים פנו לוועדות סל וזה מספר האנשים המוכרים 

למערכת. מתוכם כ – 20,000 משתמשים בשרותי שיקום.

בכנס יספר"א עסקנו הרבה בנושא של שילוב קהילתי. לכאורה, מהמספרים לעיל ניתן להסיק שרוב 
האנשים לא רק משולבים בקהילה אלא אף אינם זקוקים לשירותי שיקום. האמנם? השאלה הגדולה 
היא, שילוב בקהילה - מהו? האם ניתן להסתפק בכך שאנשים אינם מאושפזים? שהשרותים שהם 
צורכים נמצאים לרוב בקהילה? כיצד מודדים את המידה בה אנשים משולבים בקהילה? פרופ' זלצר, 
מרצה אורח בכנס יספר"א איתגר אותנו עם מושג חדש – participation )השתתפות(. כמה בן אדם 
אשר חי בקהילה משתתף במגוון הפעולות ופעילויות שרוב האוכלוסייה משתתפת בהן? כמה אנשים 
מצביעים בבחירות, כמה עובדים בשוק החופשי ולוקחים על עצמם תפקידים במסגרת העבודה שהם 
מעבר תפקידם המוגדר כגון ארגון ימי גיבוש או כיף, כמה הם מעורים בחיי הקהילה בה הם חיים, בין 
אם זה בית כנסת, חברות בוועד בית, בוועד הורים בבית הספר, התנדבות במשמר האזרחי, השתתפות 

בארועי זיכרון בכיכר העיר או הפגנה בעד או נגד נושא מסויים.

רוב האנשים חיים בקהילה אבל כנראה אינם משולבים בה. נראה כי בשנים האחרונות השכלנו לפתח 
מערך שיקום ולפתח התערבויות ממוקדי אדם אשר יקדמו את האדם בתהליך החלמתו. יחד עם זאת, 
נראה ששכחנו את הסביבה שעמה האדם נמצא במגע באופן שוטף ומיידי – את הקהילה בה הוא חי 
ואליה הוא שייך. הגישה השיקומית בפסיכיאטריה העמידה מאז ומתמיד גם האדם וגם הסביבה במרכז 

העשייה השיקומית.

לכן, אחרי פיתוח מערך השיקום, אחרי מיקוד על האדם ותהליך החלמתו, נראה שעלינו להקדיש את 
העשור הבא למיקוד על הקהילה ופיתוח התערבויות מכוונות קהילה שיאפשרו לאדם לא רק לחיות 

בקהילה אלא גם להיות שותף פעיל בה.

סילביה טסלר-לזוביק, יו"ר 

האמור בעלון זה מופנה לגברים ולנשים כאחד, ומנוסח בחלקו בלשון זכר מחמת מגבלות השפה העברית. 
הדעות המוצגות במאמרים הינן של הכותבים ואינן בהכרח הדעות המייצגות של יספר"א.

יספר"א האגודה הישראלית לשיקום הפסיכיאטרי
ISPRA Israel Psychiatric Rehabilitation Association

שילוב 
קהילתי

יספר"א משתתפת בצערה 
של חברת יספר"א, 

חגית רוזנוין, ושולחת 
תנחומים כנים לה 

ולמשפחתה על מות אביה

מר יוסף דרורי ז"ל
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"ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך, ָעַלי ָעָברּו"
נטל סובייקטיבי בקרב הורים, למתמודדים 

עם מוגבלות נפשית, מהחברה החרדית
מתוך מחקר שנערך במסגרת לימודי מוסמך בשיקום בבריאות הנפש 

בבית הספר לעבודה סוציאלית של האוניברסיטה העברית, בהנחיית ד"ר רון שור

רויטל ממן
עו"ס )MSW(, מתאמת טיפול בסל שיקום, ומטפלת בקליניקה המיועדת למגזר החרדי.

חדשות מהשדה 
המחקרי

האמונה יוצקת 
משמעות לסבל 

ומהווה גורם המקל 
על חווית הנטל. יחד 

עם זאת, חווה ההורה 
אובדנים הנקשרים עם 
תרבותו: אובדן הנחלת 

המסורת למתמודד, 
אובדן בקיום מצוות 

של חברי המשפחה 
והמתמודד ואובדן 

המשך המסורת דרך 
נישואיו של המתמודד.

רקע

מחקרים המשיגו את סוגי הנטל איתם מתמודדים 
 - אובייקטיבי"  "נטל  קטגוריות:  בשתי  בני משפחה 
מחיר הנראה לעין אותו משלמים חברי המשפחה 
לנוכח המחלה.  ו"נטל סובייקטיבי" - האופן בו חווה 
ההורה, באופן אישי את מחלת הנפש של הבן. מושג 
הנטל לובש משמעות נוספת, כאשר בוחנים אותו 
זה  ולעניינו של מאמר  בהקשר לתרבות ספציפית 
ברק מחלת  "בבני  תרבותה של החברה החרדית. 
נפש היא דבר שמביא לבידוד, נתפס כדבר מדבק" 
מילים אלו נאמרו ע"י מנחה בקורס קש"ת1, בנסותה 
לתאר את מכלול המשמעויות של התמודדות עם 

מחלת נפש, בתרבות החרדית. 

מתודולוגיה

חווית הנטל של ההורים,  מתוך שאיפה להבין את 
המשמעות  ואת  אותה  תופסים  שאלו  כפי 
המיוחסת לחוויה זו, ננקטה שיטת מחקר איכותנית 
התקיימו  נוחות,  דגימת  על  בהתבסס  פנומנולוגית. 
או  לבן  חרדים  הורים  עם  מובנים  חצי  ראיונות   13
ניתוח  נפש.  מחלת  עם  המתמודדים  בוגרים  בת 
בשדה  המעוגנת  תיאוריה  על  התבסס  הראיונות 

 .)Grounded Theory(

תוכנית קש"ת - קידום שיתוף ותקשורת, היא    1
תוכנית הכוללת קורסים ע בני משפחה של אנשים 

המתמודדים עם פגיעות נפשיות.

שאלת המחקר: 

מהם מאפייני הנטל הסובייקטיבי של הורים לאדם 
המתמודד עם מחלת נפש בחברה החרדית?

ממצאים

חווה  החרדי  ההורה  כי  עלה  הראיונות  מניתוח 
מעגלי  לששה  ביחס  הסובייקטיבי  הנטל  את 

אינטראקציה: 

בין האדם לבוראו - האמונה יוצקת משמעות לסבל 
ומהווה גורם המקל על חווית הנטל. יחד עם זאת, 
חווה ההורה אובדנים הנקשרים עם תרבותו: אובדן 
הנחלת המסורת למתמודד, אובדן בקיום מצוות של 
חברי המשפחה והמתמודד ואובדן המשך המסורת 
דרך נישואיו של המתמודד. בנוסף,  נמצא כי קיים 
פער בין גישת  ההלכה היהודית המקלה בדרישות 
בכל הנוגע לציפיות ממתמודד עם הפרעה נפשית 
ההורים  אצל  הנחווה  החברתי  הקוד  לעומת 

כנוקשה.

קיומה  את  מסתירים  ההורים   – לעצמו  האדם  בין 
בתוך  אף  קיימת  ההסתרה  לעיתים  המחלה.  של 
המשפחה הגרעינית, זאת בכדי להגן על השידוכים 
מתמודדים  ההורים  בנוסף,  המשפחה.  חברי  של 
מחלת  של  נוספת  מהתפרצות  מתמיד  חשש  עם 
נפש אצל בן משפחה אחר, חשש שמקורו בהיבט 
עוברים  ההורים  כי  עלה  עוד  המחלה.  של  הגנטי 
כפגיעה  המחלה  של  הסימפטומים  מזיהוי  תהליך 
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ברמה הרוחנית-דתית של 
להבנה  עד  המתמודד, 
בסימפטומים  מדובר  כי 
ובנוסף,  מחלה.  של 
תחושת  חווים  ההורים 
לאור  ממושכת  מועקה 
המחלה  של  קיומה 

הנובעת  נוספת  ומועקה 
עצם  האם  מהשאלה 

הינה  המועקה  של  קיומה 
עדות לפגם באמונה.

ההורה  יחסי   – המשפחתי  המעגל 
והמתמודד מתאפיינים בקשר עמוק אך רווי מתחים. 
עולות  אינן  המתמודד  של  התנהגויות  לעיתים, 
בקנה אחד עם דרישת התורה "כבד את אביך ואת 
המשפחתית  ההיררכיה  את  שמפר  מצב  אימך", 
שהמתמודד  חוששים  ההורים  בנוסף,  המקובלת. 
אחיו.  עבור  לחיקוי  מודל  להפוך  בהתנהגותו  עשוי 
משלמים  אותם  מחירים  נמצאו  לאחאים  ביחס 
אותם  לצד תפקידים  האחאים כתוצאה מהמחלה 
בנוסף,  המשפחתית.  בהתמודדות  ממלאים  הם 
מעוררת  לעיתים  הנפש  מחלת  עם  ההתמודדות 

צורך ברה-אורגניזציה של המערכת ההורית. 

עם  מתמודדים  ההורים   – החברתי  המעגל 
הקהילה  של  וסיוע  בתמיכה  הצורך  בין  קונפליקט 
ובין הקושי והחשש להיחשף. ביחס לארגוני הסיוע 
הקהילתיים החוויה העיקרית של ההורים היא כי יש 

עוד צרכים רבים שאינם מקבלים מענה. 

יחס אנשי המקצוע והמערכת הטיפולית - המפגש 
עם אנשי המקצוע חושף את ההורים ואת המתמודד 
על  שמקשה  מה  משלהם,  שונות  עולם  לתפיסות 

יצירת קשרים מבוססי אמון. 

אל מול מסגרות השיקום - קיימים פערים תרבותיים 
התפיסה  לבין  השיקום  שרותי  ומבנה  תפיסות  בין 
על פיה חיים ההורים. בנוסף, ישנו מחסור בשרותי 

שיקום המותאמים תרבותית לחברה החרדית. 

חדשות מהשדה
המחקרי

דיון

את  חווה  החרדי  ההורה 
הנטל הסובייקטיבי ביחס 
ממאפייני  אחד  לכל 
הנפש  מחלת  תרבותו. 
זהותו  את  מערערת 
כהורה, כמנהיג משפחה, 
לאור  חרדי.  וכאדם 
המושגים  הוצעו  הממצאים 
איתו  נטל   - רוחני"  "נטל 
מתמודדים אלו המטפלים באדם 
או  פגיעה  לנוכח  נפש  הסובל ממחלת 
צמצום העשייה הרוחנית, החוויה הרוחנית והזהות 
התרבותית"  ההלימה  אי  ו"נטל  שלהם.  הרוחנית 
ומתמודדים  משפחה  בני  מתמודדים  איתו  נטל   -
לנוכח אי התאמה בין ערכי מערכות הסיוע לערכים 
בנטל  העוסקת  בספרות  תרבותם.  את  המנחים 
הרוחני  לנטל  התייחסות  ניתנה  טרם  הסובייקטיבי 
אי ההלימה התרבותית, כפי שאלה הוצעו.  ולנטל 
חווית  של  יותר  מעמיקה  הבנה  מאפשר  המחקר 
ההורה והמשגה מותאמת המהווה תרומה ייחודית 
לנטל  התייחסות  בנושא.  הידע  גוף  להתפתחות 
הרוחני ולנטל אי ההלימה התרבותית, בעבודה עם 
משפחות חרדיות תאפשר מתן סיוע מותאם אשר 

יקל על חווית הנטל של ההורים.

revitalm5@gmail.com

יחסי ההורה והמתמודד
מתאפיינים בקשר 

עמוק אך רווי מתחים. 
לעיתים, התנהגויות של 

המתמודד אינן עולות 
בקנה אחד עם דרישת 
התורה "כבד את אביך 

ואת אימך", מצב 
שמפר את ההיררכיה 

המשפחתית המקובלת.

ר ה' ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן ָלְך.
ׁ כּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶש

ֲאִר
ן ַי

ַמַע
 ְל

ָך
ִאמֶּ

ת 
ֶא ְו

יָך 
ִב ד ֶאת א� בֵּ  כַּ

mailto:revitalm5@gmail.com
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חדשות מהשדה
המחקרי

הזמנה לסדנת לימוד בנושא 
מודל העיסוק האנושי

)Model of Human Occupation)
החוג לריפוי בעיסוק והתכנית הייעודית לשיקום בבריאות הנפש, בסיוע קרן טאובר, 

בשיתוף עם בית הספר לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש בקריה האקדמית אונו 
ובשיתוף האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי )יספר"א( 

שמחים לארח את גב' כרמן גלוריה דה לה הראס, מצ'ילה, 
מומחית ב"מודל העיסוק האנושי"

הסדנה תתקיים באולם שלזאק בבניין בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב,
 ביום ד', י"ב באדר א' תשע"ד, 12.2.14, בין השעות 9:00-17:00 

)הסדנה תתקיים בשפה האנגלית בליווי תרגום לעברית(
ההשתתפות ללא תשלום- ההרשמה דרך אתר יספר"א בכתובת הבאה:
http://www.ispraisrael.org.il/Web/Activities/EventRegistartionForm/Default.aspx

בסדנה מיוחדת זו נסקור מחדש, נשתף ונדון יחד בסוגיות החשובות המשפיעות על תהליך 
השיקום. נעודד שיח אינטראקטיבי של אנשים ומשפחותיהם על תהליך ההחלמה, על 

מוטיבציה לעשיה, על עיסוקים משמעותיים, לקיחת אחריות ותקווה וכיצד אלה מקדמים, 
מעוררים ומצמיחים לקראת בניית חיים מספקים. נדון כיצד פיתוח תכניות מבוססות על 

היבטים אלה עשויות להשפיע על החיים, על העיסוקים האישיים של אנשים ועל הקבוצה 
החברתית אליה הם משתייכים. המצגות בסדנא ינסו להאיר ולהדגיש תהליכי התערבות 

חדשניים בריפוי בעיסוק ממוקדי לקוח אשר כבר זכו להצלחה מסביב לעולם.

פרטים נוספים וסדר היום באתר יספר"א בכתובת:
http://www.ispraisrael.org.il/Web/Activities/EventRegistartionForm/Default.aspx 

http://www.ispraisrael.org.il/Web/Activities/EventRegistartionForm/Default.aspx


ISPRA

6

 חזרה לתוכן

ליישום תכניות אלה, בין השאר באמצעות 
בקהילה.  עבורם  מגוונים  שירותים  פיתוח 
הסיור שלנו התקיים בעיקר במדינת אורגון, 
לאתגר,  שנענו  הראשונות  המדינות  אחת 
סגרו את כל המוסדות שבתחומן והעבירו 

את כל דייריהם למסגרות דיור בקהילה. 

 ,FULL ACCESS הייתה  שלנו  המארחת 
שמספקות  סוכנויות  משתי  אחת  שהיא 
כל  עם  לאנשים   PERSONAL AGENTS
התפקוד  רמות  בכל  המוגבלויות  סוגי 
בעיר EUGNE. תפקידם של סוכנים אלו, 
הוא ללוות את האדם עם המוגבלות בכל 
אשר יפנה, לסייע לו לבנות את התכנית 
לאילו  ותקבע  ושאיפותיו,  רצונותיו  את  שתשקף  שלו  השנתית 
התאמות יזדקק כדי לממש תכנית זו. בהמשך, מסייעים הסוכנים 
לאדם בהגשת הבקשות לשירותים ולהתאמות, מסייעים בניהול 
הכספים שנותן הממסד למימוש התכנית השנתית ומספקים ליווי 

אישי במהלך השנה בכל מה שנדרש כדי ליישמה. 

חשבנו שבביקור נראה בעיקר אנשים עם מוגבלות קלה, כאלה 
יכול  הסוכנויות  של  ושהליווי  בקהילה,  חיים  היו  מקרה  שבכל 
לשפר את איכות חייהם במשהו. מה שראינו בפועל, לימד אותנו 
שאין דבר כזה "אדם שאינו יכול לחיות בקהילה ולהשתלב בה". 
למדנו שיש רק אנשים ספקנים, שספקנותם וקוצר ראייתם אינם 
"אדם  שאין  גם  למדנו  אלו.  אנשים  של  שילובם  את  מאפשרים 
קיבלו  שלא  אנשים  רק  ישנם  עצמו".  על  לסנגר  מסוגל  שאינו 

כלים מתאימים שיאפשרו להם להיות מסנגרים טובים. 

מכאן גם נובע יחסה של המדינה למתן שירותים קהילתיים לכלל 
המוסדות  לסגירת  שלה  והמוטיבציה  המוגבלות  עם  האנשים 
כולם. נקודת המוצא היא שהאדם במרכז, ושייעשה הכול, ממש 
בחייו  אותו לשותף מלא בהחלטות החשובות  להפוך  כדי  הכול 
ובעיצובם. כך, אין מקום למוסדות המוניים, שבהם נמחקת זהותו 
הצידה  נדחקים  ביותר  ורצונותיו האישיים הבסיסיים  היחיד,  של 
מפני הצורך במתן שירות יומיומי אינטנסיבי לאנשים רבים. ליתר 
לדירות  רק  ניתנת  בקהילה  דיור  הגדרת  אורגון  במדינת  דיוק, 
שבהן עד ארבעה דיירים. דירות שבהן חמישה או שישה דיירים 
נקראות GROUP HOMES, הן מעטות והמגמה הגוברת היא לפרק 

מה שראינו בפועל, לימד אותנו שאין 
לחיות  יכול  שאינו  "אדם  כזה  דבר 
בקהילה ולהשתלב בה". למדנו שיש 
שספקנותם  ספקנים,  אנשים  רק 
את  מאפשרים  אינם  ראייתם  וקוצר 
גם  למדנו  אלו.  אנשים  של  שילובם 
שאין "אדם שאינו מסוגל לסנגר על 
עצמו". ישנם רק אנשים שלא קיבלו 
להם  שיאפשרו  מתאימים  כלים 

להיות מסנגרים טובים.

מאז נחקק חוק שיקום נכי נפש בקהילה 
וסיוע  ליווי  לקבל  רבים  אנשים  זוכים 
המאפשרים להם לחיות בקהילה. בחלקם 
מדובר באנשים שבעבר התגוררו לאורך 
שנים רבות בבתי החולים הפסיכיאטרים. 
בצד אלו, ישנה עדין קבוצה לא מבוטלת 
את  לממש  יכולים  שאינם  אנשים  של 
מכיוון  בקהילה,  לחיות  היסודית  זכותם 
השנים  לאורך  עבורם  פותחו  שלא 
מענים מתאימים. אנשים אלו מתגוררים 
במוסדות פסיכיאטרים המכונים 'מגורים 
הפסיכיאטרים.  החולים  ובבתי  טיפוליים' 
גם  קיימת  יותר  חריפה  ואף  דומה  בעיה 

לגבי אנשים עם מוגבלויות אחרות )שכלית, פיסית, תקשורתית 
אנחנו  בהן  הרבות  השנים  לאורך  במוסדות.  המתגוררים  ועוד( 
מנסים לקדם את זכותם של אנשים עם מוגבלויות לחיות בקהילה 
ויוצאים כנגד קיומם של מוסדות, אנו נתקלים לא אחת בעמדה 

הטוענת כי ישנם אנשים שאינם יכולים לחיות בקהילה. 

ברצוננו להביא בפניכם רשמים מסיור לימודי בן שלושה שבועות 
גם  שאפשר  ראינו  שם  הברית,  בארצות  לאחרונה  שקיימנו 
בזכות  ארגון  של  להשתתפותו  הודות  התקיים  הביקור  אחרת... 
 MOBILITY ארגון  של  משלחות  לחילופי  בינלאומי  בפרויקט 
INTERNATIONAL USA (MIUSA) בארה"ב. לנסיעה חברנו שמואל 
קנר, פעיל חברתי בתחום סנגור עצמי של אנשים עם מוגבלות 
בקריה  בעיסוק  לריפוי  מהפקולטה  כץ  נעמה  קוגניטיבית, 
לזכויות  המרכז  בזכות,  מארגון  לרנר  ונעמה  אונו  האקדמית 
בפנינו  נחשפו  המסע,  כדי  תוך  מוגבלות.  עם  אנשים  של  אדם 
השינויים האדירים המתרחשים בארה"ב בדרך לשילובם המלא 
של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות בכל רמות התפקוד. רשמים 

מהביקור המטלטל אנו רוצים לחלוק עימכם. 

נשיא ארצות הברית, ברק אובמה, הצהיר בשנות כהונתו הראשונות 
על רצונו לבער את המוסדות לאנשים עם מוגבלות מארה"ב. הוא 
טען שעד לסגירתם המלאה לא תוכל ארה"ב להיחשב מדינה שוחרת 
זכויות אדם. מאז, הוא פועל בעקביות ובנחישות לסגירתם, באמצעות 
תכנית מהודקת היטב שמחייבת את המדינות השונות לבנות תכניות 
לסגירת כל המוסדות שבתחומן ולנקוט צעדים מעשיים אינטנסיביים 

חדשות מהעולם

הזכות לחיים בקהילה – 
אפשר גם אחרת

שמואל קנר, פעיל חברתי ונעמה לרנר, ארגון בזכות
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ויותר שדווקא  גם אותן. כיום ברור לאנשים העוסקים בכך יותר 
שהם  משלהם,  לפינה  זקוקים  מאתגרת  התנהגות  עם  אנשים 
אינם יכולים להתגורר ביחד עם קבוצת אנשים ולחלוק חדר עם 
לבוגר ללא מוגבלות, קל  כולם מבינים שזהו אתגר  נוסף.  אדם 

וחומר לאדם בוגר עם התנהגות מאתגרת. 

לאנשים  בעיקר  המיועדת  יפהפייה,  בתכנית  לדוגמה  ביקרנו 
מבוגרים בתפקוד נמוך )חלקם על רקע קוגניטיבי וחלקם על רקע 
נפשי, בדומה לאוכלוסיית המגורים הטיפוליים(. בשכונה בפרברי 
EUGENE מתגוררים עשרים וארבעה אנשים עם מוגבלות. לכל 
בהם  בתים  בין  מפוזרות  כולן  והדירות  יחיד,  דירת  מהם  אחד 
מרכז  הוקם  השכונה  במרכז  מוגבלות.  ללא  אנשים  מתגוררים 
פעילות, אליו הם מגיעים מבתיהם ברגל. מרכז הפעילות פתוח 
וגם מפגשי סנגור  בכל שעות היום, ומתקיימים בו חוגים שונים, 
שבאחד מהם נכחנו. הדיירים מתגוררים בגפם, ולכל אחד מהם 
ומנסה  הדייר,  של  רצונו  על  שמבוססת  אישית  תכנית  נבנית 
לאתר את כל הרגעים בהם זקוק האדם לליווי וסיוע. הזמנים בהם 
האדם זקוק לסיוע, מתורגמים למספר שעות שבועי של מטפל, 
עצמאות  היא:  הברורה  המטרה  מתוקצב.  הוא  לכך  ובהתאם 
המטפל  מקרה  בכל  שניתן.  ככל  הדיירים  של  הפרטיות  וכיבוד 
כמה  בחייו  מעורב  להיות  ומשתדל  האדם,  עם  מתגורר  אינו 
לו.  שפחות. הוא נמצא שם רק בנקודות הזמן בהן האדם זקוק 
בעת מצוקה, האדם יכול לקרוא למטפל )מתוך אלו שנמצאים 
מוגבלות  עם  אנשים  ראינו  עזרה.  ולקבל  הפעילות(  במרכז 
קשה, יוצאים מדירתם והולכים לבקר חבר בדירה קרובה. ראינו 
אותם צועדים למרכז הפעילות כדי להשתתף בחוג. ראינו אותם 
ידי  צועדים למכולת בחברת המטפל האישי שלהם. הוזמנו על 
אחת הדיירות לדירתה. במרכז הסלון שלה היה תלוי לוח ועליו 
היא  היום.  במשך  למלא  שעליה  המשימות  של  תמונות  סדרת 
מסמנת כל פעולה שעשתה במדבקה בצד התמונה המתאימה, 
וכך יודעת מה עוד נשאר לה לעשות היום. תמונות של משימות 
בהן היא זקוקה לסיוע של מטפל, מסומנות בסימון מיוחד. הלוח 
מסייע לה להיות עצמאית ולא להזדקק למטפל ברוב שעות היום. 

כל מי מכם שקרא את הדברים עד 
כאן, בוודאי שואל את עצמו: מאיפה 
אנשי  כל  אבל  מפליא,  הכסף?! 
ואפילו  דיברנו,  שאיתם  המקצוע 
שמדובר  התעקשו  הממשל,  נציגי 
של  המכריע  ברוב  שהוא  בפתרון 
המקרים זול יותר מהסידור המוסדי. 
ברובו  הכסף  שבמוסד  טענו  כולם 
לא מנוצל לצרכי הדייר, אלא מממן 
את המנגנון הענק שמסביב לאדם: 
ההנהלה,  האחזקה,  הגינון,  את 
הקניינים, החשבים ושאר אנשי המעגל החיצוני. כשאדם מתגורר 
בקהילה, רוב הכסף ניתן לו עצמו ומשמש לצרכיו האישיים. כולם 
יחידים בכל  ולא  הדגישו שהוצאה מרוכזת של אנשים ממוסדות 

פעם, מגדילה ומדגישה את החיסכון. 

אז איך זה עובד? כל אדם עם מוגבלות באורגון זכאי לליווי של 
ברחבי  זה.  שירות  מממנת  והמדינה   PERSONAL SUPPORTER
המדינה קיימות סוכנויות רבות שמרכזות את הנושא, וכל אדם 
יכול לבחור לעצמו את הסוכנות שעימה הוא מעדיף לעבוד ואת 
המלווה שלו. האדם זכאי לפטר את המלווה בכל שלב, ולקבל 
אחר במקומו. תפקידו של המלווה הוא להיפגש עם האדם ועם 
סביבתו הקרובה, ואז לבנות איתו תכנית תמיכה אישית שנתית. 
המשמעותיים  הם   PERSONAL SUPPORTERS -שה התרשמנו 
ביותר בחייהם של אנשים עם מוגבלות באורגון. אלו אנשי אמון, 
איתם  מתייעצים  מאוד,  עליהם  סומכים  מוגבלות  עם  שאנשים 
גורם  מהווים  הם  רבות  פעמים  שוטף.  באופן  בהם  ומסתייעים 
אמורה  בונים  שהם  התכנית  המשפחה.  מבני  יותר  משמעותי 
והיא מתומחרת בפירוט רב. היא  להקיף את כל תחומי החיים, 
נשענת על משאבים חיצוניים, ואמורה לעשות שימוש מושכל גם 
בסביבתו הקרובה של האדם. הבניית חלקה של הסביבה בצורה 
מקצועית, מביאה למצב שאליו אנחנו מייחלים בישראל: צמצום 
עם  האדם  התכנית,  כתיבת  בתום   .NIMBY-ה בתופעת  דרסטי 
המוגבלות והמלווה חותמים עליה. שלושה גופים שונים מממנים 
חלקים מהתכנית. הביטוח הרפואי מממן את שירותי הבריאות, 
ואנשים  המדינה,  ידי  על  ישירות  ממומנים  התמיכה  שירותי 

הזכאים לסיוע בדיור ובכלכלה מקבלים גם אותו בנפרד. 

התחושה לאחר הביקור הייתה בעיקר שזה אפשרי, שאין צורך 
לרמוס את זכויות האדם הבסיסיות של אנשים כדי להגן עליהם, 
שניתן לתת לאנשים עם כל סוגי המוגבלות בכל רמות התפקוד 
יותר. השינוי  יקר  וחיים של כבוד, ושזה אפילו לא  בית משלהם 
וללכת  שניתן,  להאמין  תודעתי.  הוא  לעשות  שעלינו  העיקרי 

ללמוד מניסיונם של אחרים איך. 

naamalerner@bizchut.org.il

חדשות מהעולם
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Reflections on Psychiatric 
Rehabilitation 
and Community Inclusion in Israel 
from a Brief Visitor
By Mark Salzer, Ph.D., Temple University (Philadelphia, PA., U.S.)

Dear ISPRA Friends and Colleagues,

Thank you for your wonderful hospitality and enthusiasm during my recent two week visit. My stay took 
me from the north of the country (Rosh HaNiqra) to the Dead Sea, Ein Bokek, and Arad to the south, 
Haifa and Tel-Aviv on the Mediterranean, and, of course, Jerusalem. I want to thank the University of 
Haifa, Department of Community Mental Health, and especially my highly esteemed colleague and friend, 
Dr. David Roe, for pulling together the support and arranging my visit, as well as ISPRA and the Tauber 
Foundation for their support. Much thanks also goes to the many others who kindly shared their work 
and ideas with me during my visit, gave me rides to wherever I needed to go, and provided tours of your 
beautiful country and its treasures.

I left impressed by numerous psychiatric rehabilitation initiatives in Israel that are models for the world. 
These include:

חדשות מהעולם

Prof. Mark Salzer

1.  Israel’s Psychiatric Rehabilitation Law and 
the resulting basket of services

2.  Sophisticated and organized national 
psychiatric rehabilitation training initiatives 
based at Ono College

3.  An amazing number of large, psychiatric 
rehabilitation academic programs around 
the country, which is more than we have in 
the United States as a whole 

4.  Numerous internationally-known 
psychiatric rehabilitation researchers 

5.  Outstanding masters- and doctoral-level 
students

6.  An important emphasis on evidence-
based practices and movement towards 
widespread use of fidelity tools to ensure 
proper implementation of these practices

7.  National outcomes study

8.  Widespread use of supported education at all 
universities in the country, and involvement 
of college student peers as supporters at the 
University of Haifa

9.  Amitim, which emphasizes community 
participation in mainstream community settings 
rather than segregated settings

10.  An impressive emphasis on community-based 
housing as a key component of treatment and 
rehabilitation

11.  A highly novel beit midrash for men with 
psychiatric disabilities in Jerusalem that is as 
much “supported religion” as it is supported 
education. 

I also left stimulated by my conversations and comments and questions I heard while there, and have a few 
reflections and reactions to share in return. 
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Deinstitutionalization and fewer acute 
hospital stays and days in the United 
States has not been a failure
I have been part of the mental health system in 
the United States for approximately 25 years. 
During this time I have observed fairly dramatic 
deinstitutionalization, including the closing of 
many psychiatric institutions and reductions in 
beds, and significant decreases in use of acute 
hospitalizations, including length of stays that 
somewhat rapidly decreased from approximately 
21 days to 3-7 days on average. I sensed a 
perception from some that these changes in the 
U.S. were associated with increased homelessness 
and criminal justice system involvement, and 
skepticism about whether community inclusion 
is a realistic goal. My response? It is complicated. 
While deinstitutionalization and decreased use of 
acute hospitalizations was not met by enough of an 
increase in community-based supports, including 
psychiatric rehabilitation services, I believe that 
the research suggests that our problems with 
homelessness and criminal justice involvement is not 
likely linked to these policy changes. It is clear that a 
substantial percentage of people who we previously 
believed required long-term hospitalization, 
including acute hospitalizations with lengthy stays, 
can live successfully in the community with proper 
supports, and at much lower costs that should be 
shifted to psychiatric rehabilitation services. 

Psychiatric rehabilitation services and the 
full promotion of community inclusion 
should be promoted as being as important 
as mental health treatment
I was excited about the response that people had to 
learning about the International Classification of 
Health, Functioning, and Disease, developed by the 
World Health Organization, and some of the evidence 
I presented, indicating that a focus on community 
participation (e.g., work, going to school, social 
relationships, leisure/recreation, religion/spirituality, 
etc.) is likely as important for mental health and 
wellness as what is traditionally viewed as treatment. 

חדשות מהעולם

Current evidence-based practices are 
not enough to promote full community 
inclusion. Psychiatric rehabilitation needs to 
continue to innovate.
It is critically important for us to implement 
our many current evidence-based practices in 
psychiatric rehabilitation. However, we need to 
remain self-critical and aware that while effective 
in some ways, they are not leading to substantial 
increases (statistical significance appears to not 
be resulting in meaningful changes) in community 
participation. We need to focus on community 
participation as the most desirable outcome (this 
is what consumers say they want) and continue to 
push ourselves to develop and use new approaches, 
and simultaneously develop the evidence for their 
effectiveness. We also need to emphasize the use 
of our full-range of psychiatric rehabilitation 
competencies: 1) Promote self-determination; 2) 
Assessment and goal-setting focused on community 
living and participation outcomes; 3) Use of 
natural and peer supports; 4) Utilize mainstream 
resources and settings; 5) Identify and address 
environmental barriers; 6) Utilize community 
resources; 7) Challenging discrimination situations; 
8) Connecting individuals to advocacy resources; 9) 
Developing community resources; and 10) Advocate 
for better access to public resources, needed policy 
changes, and systems protections.

A focus on “community inclusion” may 
mean measuring community participation
I believe that gathering data on community 
participation, including identifying the percentages 
of consumers who say various domains are 
important yet they do not “do enough,” is incredibly 
important to assessing the extent to which 
community inclusion is being achieved. Quality of 
life, hope, self-efficacy, recovery, and empowerment 
are important outcomes, but the ultimate goal of 
psychiatric rehabilitation services is community 
participation in areas that are important to people. 
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An authentic focus on community 
inclusion means dealing with conundrums
Conundrums are problems or questions with no 
apparent clear answers. Promoting community 
inclusion raises a number of conundrums. I was 
struck by two, in particular, during my visit. One was 
at the cross-disability conference on community 
inclusion at the University of Haifa that I was 
fortunate to be able to be a part of. An obviously 
bright young woman who is a student at the 
University discussed how shattered she was by not 
succeeding in two previous attempts at school, and 
that this third attempt, where she was using the 
terrific supported education program that is offered 
at the university, was her last chance. One challenge 
we face is recognizing that not succeeding in various 
endeavors (work, school, dating, exercising regularly, 
etc.) can be devastating, as it would be to all of us. 
I have heard some say that promoting recovery and 
community inclusion may be giving people “false 
hopes.” Does the benefit of community participation 
outweigh the potential costs when participation 

חדשות מהעולם

stops, which is certainly plausible given the episodic 
nature of these disorders? The second example was 
raised by someone in the audience in my ISPRA 
workshop – the “devil’s advocate” (her words, not 
mine), who challenged us to consider whether it 
is proper to move people who are happy in their 
large congregate housing settings – I might also 
add hospitals or long-term institutions, to other 
housing situations that are not segregated and 
are “more like everyone else.” Analogous questions 
might be whether it is appropriate to shutdown 
sheltered workshops and transitional employment 
in favor of promoting competitive employment 
in the community, or offering special educational 
courses within the context of a psychiatric 
rehabilitation agency rather than supporting an 
individual at a local college, university, or other 
mainstream educational setting. I recognize that 
these are challenging questions. I believe that the 
answers we each come up with will influence the 
degree to which we pursue community inclusion in 
our programs and practices. 

I was very excited to participate in the ISPRA conference and meet many of you. ISPRA is critical for 
promoting the practices and principles of psychiatric rehabilitation and achieving authentic community 
inclusion. The journal, newsletter, and conferences provide opportunities for sharing strategies for 
effectively implementing evidence-based PSR practices and innovations, discussing challenges, including 
the aforementioned conundrums, figuring out how to incorporate all of our psychiatric rehabilitation 
competencies into our programs and practices, and advocating for consumers, psychiatric rehabilitation, 
and more inclusive communities.

Thank you again for welcoming me as part of your ISPRA community. I look forward to continuing to learn 
from the work you are doing, and sharing whatever I can, for many years to come.
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חידוש חברות ביספר"א לשנת 2014!
הצטרפותכם חשובה מאוד לחיזוק תחום השיקום הפסיכיאטרי בישראל לאור האתגרים שעל הפרק.
גובה דמי החבר השנה נותרו בעינם 120 ₪ עבור אנשי מקצוע ו-80 ₪ עבור מתמודדים/משפחות/סטודנטים/

מדריכים. )ארגון חבר מקנה הנחה של 50% על דמי המנוי המצויינים לעיל!!(
להצטרפות/חידוש חברות אנא לחצו כאן מלאו טופס הצטרפות והעבירו תשלום:

לתשלום דמי חבר באשראי אנא התקשרו ל- 02-6249204
או שלחו תשלום בדואר לכתובת: רח' משה הס 12, ירושלים 9418513

 

חידוש חברות ארגונית!
בשנה החולפת הצטרפו 12 ארגונים ליספר"א, ברצוננו לעודד ארגונים נוספים להצטרף ליספר"א, 
להביע תמיכה במטרות הארגון ולהקנות הנחה משמעותית לעובדים בתשלום דמיי המנוי השנתיים.

החברות הארגונית לשנת 2013-2014 מוצעת עפ"י מדרג של ארבעה סוגי ארגונים:
ארגון של עד 30 עובדים - דמי חברות שנתיים 500 ₪

ארגון בין 31-60 עובדים - 1000 ₪
ארגון של 61-120 עובדים - 1500 ₪

ארגון של 120 עובדים ומעלה - 3000 ₪
בהצטרפותכם עובדיכם יזכו להנחה של 50% בדמי המנוי השנתיים לפי הסולם הבא:

איש מקצוע - 60 ₪ )במקום 120 ₪(
מתמודד/ת/מדריך/ה - 40 ₪ )במקום 80 ₪(

***לא תהיה הגבלה על מספר המצטרפים מאותו ארגון חבר***
הצטרפותכם חשובה ביותר לקידום תחום השיקום לאור המציאות הקיימת והאתגרים הרבים.

oren@ispraisrael.org.il ,02-6234326 להצטרפות ארגונית אנא צרו קשר עם אורן דרעי רכז יספר"א

http://www.ispraisrael.org.il/Web/JoinUs/RegistrationForm/Default.aspx
http://www.ispraisrael.org.il/Web/JoinUs/RegistrationForm/Default.aspx
http://www.ispraisrael.org.il/Web/JoinUs/RegistrationForm/Default.aspx
http://www.ispraisrael.org.il/Web/JoinUs/RegistrationForm/Default.aspx
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עצות  בבקשה  לי  לתת  תוכל  האם  ראשית  לך,  שלום  חגית: 
מעשיות כיצד ליישם את רעיון ההחלמה במפגש עם סטודנטים 

ואנשי מקצוע?

אליי  הגעת  כיצד  לי  ספרי  בבקשה  גדולה  שאלה  זוהי  סלייד: 
לראיון זה וקצת על הרקע המקצועי שלך?

הספר  בנושא  יספר"א  ע"י  שאורגנה  בסדנה  השתתפתי  חגית: 
ונחשפתי  וכך הכרתי אותך  נפש'  ומחלת  'החלמה אישית  שלך 
לעבודה  סטודנטים  מדריכה  אני  תפקידי  במסגרת  לרעיונותיך. 
גוריון  בן  ובאוניברסיטת  העברית  באוניברסיטה  סוציאלית 
שונים  אני מדריכה אנשי מקצוע שעובדים בשירותים  ובמקביל 
אני מנסה להראות דרכי חשיבה  דיור. בעבודתי  בעיקר שירותי 
ופעולה חדשות ושונות, אבל אני מבינה שאדם אחד בתוך ארגון 
ויש למצוא  אינו מספיק כדי לחולל שינוי משמעותי בתוך ארגון 

דרך לרתום את הארגון כולו. זה מעסיק אותי הרבה מהזמן...

סלייד: האם ישנה היסטוריה של תנועת צרכנים אקטיביסטית או 
שירותי שמנוהלים ע"י צרכנים?

תנועה  וגם  ומתפתחת  גדלה  צרכנים  תנועת  ישנה  אכן  חגית: 
של משפחות צרכנים. היום כמעט ואין אירוע של אנשי מקצוע 
צרכנים  של  השתתפות  ללא  מתקיים  אשר  בישראל  בשיקום 

ומשפחות.

מקצוע  אנשי  של  רק  אירוע  לקיים  אפשרי  לא  ומדוע  סלייד: 
ולהביע דעה מקצועית נטו?

חגית: ישנו רצון להקשיב למשפחות וללצרכנים.

סלייד: אוקי עכשיו לאחר ששאלתי כמה שאלות והבנתי את הרקע 
בינלאומית  ששבהסתכלות  חושב  אני  דברים.  כמה  אומר  אני 
נרטיבים למונח  ושימושי שיהיו מספר  זה חשוב  כי  ניתן לראות 

ראיון עם דמות מפתח
בשיקום

ד"ר מייק סלייד

כאשר  למשל  אליהם.  להתחבר  יוכלו  שונים  שקהלים  החלמה 
את אומרת שיש אנשים בישראל שמאמינים בגישת ההחלמה, 
כמובן שזו שפה שיוצרת חיבור שעבור אנשים מסוימים.  עבור 
קבוצת אנשים אחרים להאמין בהחלמה מרגיש מנוכר מאוד. אני 
חושב שצריך לתת תשומת לב מירבית בנרטיבים שאת בוחרת 
להשתמש בבואך ליצור שינוי או ראורגניזציה בארגון. אני חושב 

שיש שלושה נרטיבים שימושיים: 

הנרטיב הראשון אומר שהחלמה אינה קשורה למעשה במחלות 
השיקום  שחוק  יודע  ואני  אדם.   בזכויות  קשורה  אלא  נפשיות, 
מוביל  בהחלט  והוא  שיקום,  סל  דרך  זכויות  מקנה  בישראל 
בתחומו בעולם. זהו כוח שכדאי לבנות עליו. דוגמא נוספת היא  
  'The Roots of Recovery Movement in Psychiatry' המאמר 
תנועת  סביב  נרטיב  שמשרטט  וחבריו.  דיווידסון  לארי  של 
זה   תנועות חברתיות אחרות.  בקו אחד עם  ההחלמה שעומדת 
מסוג הדברים שאני מוצא כנרטיב שימושי כאשר אני מדבר עם 
מנהיגים פוטנציאליים. הפעילות אינה צריכה להיות רק פעילות 

שנובעת מהשכל אלא פעילות שיוצאת מהלב.

הנרטיב השני של ההחלמה מדבר יותר על ערכים, כלומר אנחנו 
כבר לא מדברים כאן על זכויות אדם  ואפלייה וביטוי קולם של 
אלא  רב.  עניין  מושך  שבישראל  קודם  שתיארת  כפי  אנשים 
מדוע  למשל  השואלת  יותר  רחבה  בגישה  הוא  השימוש  כאן 
אנשים מגיעים לעבוד בתחום בריאות הנפש? בשביל מה?  מה 
לעזור  רצון  מתוך  באים  הם  האם  אותם?  שמניעה  המוטיבציה 
באנגליה  אבל  לישראל  בנוגע  לומר  יכול  לא  אני  לאנשים?  
אנשים  קבוצת  של  מצויינת  דוגמא  הם  הסוציאלים  העובדים 
אנשים  על  ולהסתכל  תוויות  להסיר  לעזור,  כוונה  מתוך  שבאה 
בפועל  לדאבונם  אך  במעבדה.  כחיות  ולא  מסביבתם  כחלק 
לחלוטין  אחרים  דברים  עושים  לעיתים  עצמם  את  מוצאים  הם 

תקציר ראיון עם ד"ר מייק סלייד בלונדון
חגית רוזנוין

בתחום  לשירותים  ויועץ  חוקר  קליני,  פסיכולוג  הוא  סלייד  מייק  ד"ר 
באוניברסיטת  לפסיכיאטריה  המכון  במסגרת  פועל  הוא  הנפש.  בריאות 
קינגס קולג' שבלונדון מ-1993 ועד היום. ד"ר סלייד ביקר בארץ ב-2010 
נכי  שיקום  לחוק  שנים  עשר  לרגל  בשיקום  בינלאומית  סדנה  במסגרת 
נפש בקהילה. וספרו 'החלמה אישית ומחלת נפש' נלמד בשתי סדנאות 

מתמשכות במסגרת פעילותה של יספר"א.
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ממה שכיוונו אליו. הם עושים הערכות 
מסוכנות, לוקחים ילדים מהוריהם וכו'. 
את יכולה לתאר לעצמך מה יוצרת אי 
ההתאמה הזאת בקרב האנשים והפחד 
שהיא מעלה. לקבוצת האנשים הזאת 
הדגשת הנרטיב המבוסס ערכים עשוי 
להיות נרטיב שימושי מאוד. אז זה לא 
רק זכויות אדם של האינדיבידואל אלא 
לעבודה  מהמיטה  אדם  מוציא  מה  גם 
הכוחות  אחד  טמון  כאן  בבוקר?  
את  שמכילה  ההחלמה  גישת  של 

שהביא  הבסיסי  המניע  עם  עובדים  מחדש  לחבר  הפוטנציאל 
אותם לעבוד בתחום. 

הנרטיב השלישי שאני מוצא שימושי בעיקר במפגש עם קולגות 
על  בנויה  שהחלמה  הוא  ופסיכיאטרים  פסיכולוגים  שהם  שלי 
עולם ישן והוא מושג שצריך להתחדש ולהתעדכן כל פעם מחדש 
והבינלאומית. כמו  ולמודרניזציה הלאומית  בהתאם להתקדמות 
שלא היינו מצפים ממנתח להשתמש באותן טכניקות ששימשו 
לפני 30 שנה כך לא נצפה מהתערבויות בבריאות הנפש להינתן 
כמו  הפוקוס  לאותו  שיכוונו  או  בעבר  נהוג  שהיה  האופן  באותו 
מהדברים  הרבה  מדגיש  הזה  שנה.הנרטיב   20-30-40 לפני 
באופן מבוסס ראיות. לכן אין כאן שום קשר קשר לזכויות אדם 
ואין גם  צורך להאמין  נכון לעשות, לערכים  למה שנכון או לא 
במשהו אלא רק להדגיש את המודרניזציה בהתאם להצטברות 
הראיות ההשטח ומהמחקר. והראיות הן ברורות: ראייה אחת היא 
שלאנשים אין גישה לטיפולים אפקטיביים כיוון שישנה אפליה נגד 
אנשים עם הפרעות נפשיות. כך למשל הנטל הכולל של מחלות 
וההוצאה הכוללת  עומד על כ-13%  נפשיות  המיוחס להפרעות 
בריאות  בלבד.כלומר  כ-2%  על  עומדת  הבריאות  מתוך תקציב 
פיסית מקבלת עדיפות מערכתית על פני בריאות נפשית ברמה 

הבינלאומית.

ביותר  הטובות  ההתערבויות  את  בוחן  שערכנו  המחקרים  אחד 
התומכות בהחלמה, מחקר בינלאומי אשר מתייחס לשבע מדינות 
עבור  המשמעות  מה  בשאלה  עוסק  שפרסמנו  המאמר  שונות. 
שירותי בריאות נפש לתמוך בהחלמה של אנשים המשתמשים 
היא שקשר  מן המחקר  ברורה שעולה  ראייה  בשירותים אלה? 
עבודה טוב עשוי לתמוך בהחלמה. הקשר הוא חלק בלתי נפרד 
את  לתת  מספיק  לא  אדם.  עם  לעבוד  כיצד  חשוב  מהטיפול! 
ההתערבות אלא חשוב כיצד להעביר אותה. לכן חשוב לעשות 
חשיבה מחדש כיצד אנו בונים את התמיכה כיוון שברור שבחמש 
דקות פגישה רפואית קשה מאוד לפתח קשר. דגשים נוספים הם 
ההתערבות  של  ראייה  האדם,  אל  האחריות מהמטפל  העברת 

כאמצעי ולא כמטרה בפני עצמה. 

ראיון עם דמות מפתח בשיקום

בשאלה  עסק  שערכנו  נוסף  מחקר 
המחקר  החלמה?  של  המשמעות  מה 
מעלה מרכיבי מפתח משותפים שניתן 
אנשים  של  ההחלמה  במסלול  לאפיין 
לתמוך  היא  שלנו  העבודה  שונים. 
הם  שבהם  לקהילה  האנשים  בחיבור 
לאחר  שקורה  משהו  לא  זה  בוחרים. 
העבודה  זאת  אלא  שלנו  העבודה 
ממש! כל עוד אנחנו תומכים בהחלמה 
כאן  הראייה  ואופטימיות.  תקווה  יש 
רוצים  אנחנו  כאשר  ברורה  מאוד  היא 
לתמוך ולעודד תקווה אנחנו זקוקיםל אנשים עם ניסיון חיים שיעדו 
לראות  צריך  יהיה בסדר אלא  אומר  יעזור שאני  לא  במערכת. 
בעיניים אנשים שעברו את זה בעצמם ומשמשים דוגמא. כלומר 
הנרטיב כאן הוא כזה שאם אני מפתח מערכת מכוונת החלמה 
אני רוצה שיועסקו בה אנשים עם ניסיון חיים לא בגלל שזה דבר 
נחמד ומקובל ולא בגלל שאנשים מאמינים שזה נכון אלא בגלל 

שזה הדבר שיעודד תקווה ואופטימיות בקרב הצרכנים.

בריאות  במערכת  'זהות',  הוא  בו  עוסקים  שאנחנו  נוסף  היבט 
נפש מודרנית אנחנו רוצים להימנע מליצור 'זהות חולה' עם כל 
ההשלכות השליליות. שלה. וזה אומר להבחין מה אנשים יכולים 
אנחנו  אם  כלומר  לעשות.  יכולים  לא  הם  למה  בנוסף  לעשות 
שואלים רק על מגבלות, חוסר תפקוד, חסרונות וכו'  כמובן שלא 
נוכל להבחין בזה ובצורה זו אנחנו מתייחסים לאנשים כאילו אין 
כוחות  מעריכים  כיצד  על  ערכנו מחקר  ושוב  להציע.  מה  להם 
יכול  אדם  מה  שמעריך  הערכה  שאלון  ובנינו  הנפש  בבריאות 
לעשות בדומה לשאלון מצב נפשי שמעריך את כל מה שאדם 

לא יכול ומוגבל לעשות. 

אותו  לעשות  מנת  על  בו  להאמין  חייב  זה משהו שאתה  חגית: 
בדרך הזאת...

סלייד: אני לא יודע! האם מנתח מאמין בניתוחים? מנתח עושה 
ביותר  האפקטיבית  ההתערבות  הוא  שניתוח  חושב  כי  ניתוח 
ערך  הוא  ניתוח  שמוסרית  מאמין  שהוא  בגלל  לא  נתון,  במצב 

נעלה.

למחקר  הצעה  הגשנו  חיים  ניסיון  עם  האנשים  לנושא  בהמשך 
מקווה  שאני  חיים  ניסיון  עם  אנשים  של  נרטיבים  בנושא  גדול 
אנשים  של  מגוונת  קבוצה  כולל  העבודה  ותהליך  שיתקבל, 
דעתי  מקצוע.  ואנשי  חוקרים,  צרכנים,  מאקדמאים,  המורכבת 
בנושא זה היא "אם אתה רוצה ללכת מהר לך לבד! אם אתה 
רוצה ללכת רחוק לך ביחד". מניסיוני זה מתסכל וזה איטי ודורש 
המון הידברות ומכאיב הרבה פעמים לעבוד עם קבוצה הטרוגנית 

כזאת אך המוצר הסופי הוא טוב יותר.

היא  המחקר  מן  שעולה  ברורה  ראייה 
לתמוך  עשוי  טוב  עבודה  שקשר 
נפרד  בלתי  חלק  הוא  הקשר  בהחלמה. 
מהטיפול! חשוב כיצד לעבוד עם אדם. 
אלא  ההתערבות  את  לתת  מספיק  לא 

חשוב כיצד להעביר אותה.
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התקציב  נושא  עובד  כיצד  חגית: 
באנגליה?

המרגשות   ההתפתחויות  שתי  סלייד: 
עם  אנשים  של  בתחום  קורות  כרגע 
במערכת  שמועסקים  חיים  ניסיון 
רשמיים  בתפקידים  הנפש  בריאות 
לאומית  יוזמה  שזוהי  להחלמה  וקולג' 
רחב  פרוייקט  במסגרת  מעניינת 
 Imlementing  -  INROC שנקרא 
 Recovery Through Organizational
כיוון  נחוץ  הוא  ארגוני  שינוי   .Change

שלא ניתן לצפות מעובד לעבוד בדרך שתעצים אנשים אחרים 
כאשר הארגון בעצמו לא מעצים אותם. הקולג' הראשון הוקם 
בעקרון  אנגליה.  ברחבי  קולג'ים  כעשרה  יש  וכיום   2011 ב- 
בשירותים  לראות  מצפה  שהיית  שירות  הוא  שמסופק  השירות 
קליניים אבל דרך עדשה של השכלה. כלומר כאשר נרשם אדם 
הוא נרשם כסטודנט ולא כחולה או מטופל. כל החומר הלימודי 
והקוריקולום מפותח בשיתוף פעולה. של אנשים עם ניסיון חיים 
ואנשי מקצוע. המשתתפים הם צרכנים, משפחות, אנשי מקצוע 
ואנשים מהקהילה.אני מניח שאחד היתרונות של תכנית זו היא 
שתגיע  נוספת  שאלה  העצמי.  הניהול  נושא   וקידום  תמיכה 
להכשיר  ראוי  לארה"ב  בדומה  האם  היא  הפרק  על  שנמצאת 
ךעבוד  כך  יוכלו  אשר  חיים  ניסיון  עם  לאנשים  הסמכה  ולתת 
במערכת? האם זה נדרש או שזה מפספס את הנקודה ומעקר 

את לב התפקיד שאנשים עם ניסיון חיים מסוגלים למלא?

ראיון עם דמות מפתח בשיקום

מעסיקה  המקצועיות  שאלת  חגית: 
סטודנטים רבים בתחילת תפקידם.

מקצועי?  להיות  נקרא  זה  מה  סלייד: 
חוקרי  של  בעבודה  מסתכלים  אם 
רואים  דיווידסון  לארי  כגון  החלמה 
שבהרבה מקרים ממצא מרכזי שעולה 
מסיפורי האנשים הוא שתהליך השינוי 
שירותים  צרכני  שבעודם  ברגע  החל 
פגשו עובד אשר האמין בהם כאנשים. 
התבטאה  כאנשים  בהם  והאמונה 
המערכת  הכללים.  בשבירת  בעצם 
שלנו בלתי שפויה! הדרך היחידה בה אתה יכול באמת לתמוך 
בהחלמה של אדם כאשר הוא בא ואומר לך "אתה יכול להלוות 
לי קצת כסף?" היא פשוט לתת לו את הכסף ולשבור את הכללים.

חגית: מה מושך אותך לעסוק בתחום הזה?

סלייד: אני מניח שהעניין שלי בתחום מגיע מתוך מקום של מוסר, 
אחד  הן  נפשיות  שהפרעות  ההשקפה  מתוך  נובע  שלי  העניין 
כאשר  הדעת.  על  אפלייה שמתקבלת  המעוזות האחרונים של 
בתי בת ה-12 רבה עם אחותה בת ה-8 היא קוראת לה חולת 
נפש )Psycho(. מהיכן זה מגיע? זה מגיע מתרבות שמאפשרת 

מילים מסויימות ומילים אחרות אוסרת.

חגית: המון תודה היה לי מעניין מאוד לשוחח איתך, הבאתי לך 
מתנה קטנה.

סלייד: היה לי העונג לשוחח איתך, את יודעת היום זה יום הולדתי, 
תודה רבה!

קולג' ההחלמה הראשון הוקם ב-2011 
וכיום יש כעשרה קולג'ים ברחבי אנגליה. 
שירות  הוא  שמסופק  השירות  בעקרון 
שהיית מצפה לראות בשירותים קליניים 
כלומר  השכלה.  של  עדשה  דרך  אבל 
נרשם כסטודנט  נרשם אדם הוא  כאשר 

ולא כחולה או מטופל.

תוספת שהושמטה בטעות למאמר של מאיה מורה-קרמר שהתפרסם 
בעלון 9 'זהות הורית בקרב אמהות המתמודדות עם הפרעה נפשית':

לעבודה  בי"ס  במסגרת  שנעשה  תיזה  מחקר  על  מבוסס  המאמר 
סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, בהנחייתו של ד"ר רון שור.

תיקון טעות:
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ד"ר איילת מקרוס

סיקור אירועים 

כנס יספר"א השנתי 2013  - 
שילוב קהילתי

מרים גולדברג
דוקטורנטית לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן

אבל הם עדיין לא חלק מהקהילה. המסר 
העיקרי של פרופ' זלצר היה שעלינו לקדם 
פסיכיאטרית  הפרעה  עם  אנשים  עבור 
אשר  דבר  קהילתי,  לשילוב  הזדמנויות 
את  ויקדם  הנפשית  רווחתם  את  יגביר 

תהליך ההחלמה שלהם.

התפזרנו  קצרצרה  הפסקה  לאחר 
לסדנאות אשר חיברו בין הדברים שעסק 
היומיומית  לעבודה  זלצר  פרופ'  בהם 
ובשטח.  באקדמיה  מקצוע  כאנשי  שלנו 
פרופ'  של  הייתה  הראשונה  הסדנה 
על  ומיקדה  שהרחיבה  עצמו  זלצר 

השנה אירח את הכנס בית הספר לעבודה 
אילן, כאשר  בר  באוניברסיטת  סוציאלית 
מרק  פרופ'  היה  של  המרכזי  האורח 
ומייסד המחלקה  כיו"ר  זלצר אשר מכהן 
טמפל  באוניברסיטת  השיקום  למדעי 
את  פתח  זלצר  פרופ'  שבפילדלפיה. 
לספר  מהקהל  שבקש  בכך  הרצאתו 
סכיזופרניה.  עם  אדם  על  סיפור  לעצמנו 
ניסה פרופ' זלצר להמחיש שבעצם  בכך 
אנחנו מתבוננים בשני אופנים עיקריים על 
אנשים עם הפרעה פסיכיאטרית: או כאדם 
זלצר  פרופ'  פי  על  בעצם,  כמחלה.  או 
אנשים  ויותר  יותר  נמצאים  השנים  עם 
הקהילה  בתוך  פסיכיאטרית  הפרעה  עם 

ד"ר ליאורה פינדלר

ד"ר גדי לובין

סילביה טסלר-לזוביק

דיבר עליהם במליאה. את  הדברים אשר 
נאמן,  עדי  גב'  הנחתה  השנייה  הסדנה 
והשתתפו בה גב' גבי אדמון ריק, גב' עידית 
עסקה  והיא  לכמן  מקס  ודר'  סרגוסטי 
אנשים  בקרב  אדם  זכויות  שבין  בקשר 
הקהילתי  השילוב  לבין  מוגבלויות  עם 
כאשר במוקד הדיון עמדו סוגיית המגורים 
הטיפוליים. הסדנה השלישית עסקה ב"בתי 
אחרות,  במילים  או  קירות",  ללא  חולים 
בקהילה  סגרטיביות  שיקום  במסגרות 
עומדים  אשר  והמורכבויות  והאתגרים 
אמיתי  לשילוב  להגיע  בניסיון  בפניהם 
כחלק מהקהילה. סדנה זו העביר מר יקי 
הסדנה  מרילי.  אודי  בהשתתפות  סינגר 

פרופ' מרק זלצר
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סיקור אירועים

מר  הנחה  אותה  והאחרונה  הרביעית 
אוהד כהן, בהשתתפות ד''ר דפנה לוינסון, 
ידידיה דוארי וניבה מנור, עסקה בקשר בין 
בריאות גופנית ותהליך ההחלמה והשיקום 

של אנשים עם הפרעה פסיכיאטרית.

לארוחת  התפזרנו  הסדנאות  לאחר 
לעדכונים  הזמן  את  וניצלנו  צהריים, 
ומכרים  קולגות  עם  קשרים  וחידושי 
הכרויות  גם  כמו  כאחד,  וחדשים  ותיקים 

עם אנשים חדשים.

במליאה  שוב  התכנסנו  ההפסקה  לאחר 
היחידה להכשרה  להרצאתה של ראשת 
מקצועית בבית הספר לעבודה סוציאלית, 
באוניברסיטת בר אילן, דר' איילת מקרוס, 

הדרכים  בנושא  הרצאה  נתנה  אשר 
מתוך  בקהילה  לשילוב  האפקטיביות 
הסוציאלית.  העבודה  של  המבט  נקודת 
ההרצאה יצאה מתוך התיאוריה אך הייתה 
מהשטח  קונקרטיות  בדוגמאות  מתובלת 
לפרויקטים אשר המחישו הלכה למעשה 
הסתיים  הכנס  הקהילתי.  השילוב  את 
ג'וזף  הבמאי  של  'קנבס'  הסרט  בהקרנת 
התמודדות  סיפור  שמספר  סרט  גרקו, 
האמא  בו  מצב  עם  ובן  אבא  של  מרגש 
הוקרן  הסרט  סכיזופרניה.  עם  מתמודדת 
של  הכללית  באסיפה  בעבר  לראשונה 
יספר"א שנערכה ביוני 2013 ולאור בקשות 

של חברים הוקרן שנית בכנס השנתי.

לסיכום, היה כנס מעורר מחשבה ומעודד 
עשייה האווירה יצרה תחושה שהנה, באנו 
הכנס  אורך  לכל  לעשות!  באנו  לשנות! 
אינטליגנטיות,  מאתגרות,  שאלות  נשאלו 
יש  תמיד  שלא  שאלות  עניין,  מעוררות 
עליהן תשובה ברורה. אני חושבת שיצאנו 
יותר שאלות מאשר תשובות מהכנס  עם 
טעימה  קיבלנו  הקהילתי.  השילוב  בנושא 
של משהו חדש ועכשיו העבודה מתחילה. 
הנושא,  של  למידה  לבוא  צריכה  עכשיו 
מקומות  של  הצוותים,  של  התעמקות 
כדי  ההכשרה.  מקומות  של  העבודה, 
יהפכו  בתוך  האנשים  בהדרגה,  שאולי, 

להיות חלק אמיתי מתוך הקהילה. 

Miriamgold1@gmail.com
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הזדמנות לחיות בקהילה 
כאחד האדם: 

פרדיגמה של שילוב קהילתי 
והשלכות על מדיניות

מפגש לימודי עם פרופ' מרק זלצר

דר' ורד בלוש-קליינמן
מחלקת  מודלים,  והטמעת  הדרכה  הכשרה,  בכיר  תחום  מנהלת 

השיקום, האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות

השיקומית  בעשייה  מרכזי  תחום  הוא  הקהילתי  השילוב  תחום 
במשרד  הנפש,  לבריאות  האגף  השקום,  מחלקת  ובמדיניות 
תוקף  משנה  האחרונים  בחודשים  קיבל  זה  תחום  הבריאות. 
של  ולהטמעה  ליישום  לפיתוח,  לעשייה,  מעבר  ייחודית,  והכרה 
מודלים של שילוב קהילתי בעשור האחרון, עם כניסתה של הגב' 
תחום  "מנהלת  בתפקיד  השיקום  מערך  מטה  לצוות  נעמן  עדי 

בכיר תחום שילוב בקהילה".

ויו"ר  כמרצה  המשמש  זלצר,  מרק  פרופ'  של  שהותו  במסגרת 
בפילדלפיה   Temple באוניברסיטת  השיקום  למדעי  המחלקה 
אנשים  של  קהילתי  לשילוב  וההכשרה  המחקר  מרכז  ומנהל 
לימודי משותף  נפשית, התקיים מפגש  המתמודדים עם מגבלה 
ליספר"א ולצוות השיקום הבכיר, קרי, צוות מטה השיקום, צוות 
הארצי  ביה"ס  ומנהלת  המשנה  ורכזי  האזוריים  השיקום  רכזי 

לשיקום, שילוב והחלמה בקריה האקדמית אונו.

את המפגש הלימודי פתחו בברכות דר' מקס לכמן – חבר ועד 
מנהל יספר"א והגב' רונית דודאי, ממונת השיקום הארצית, באגף 

לבריאות הנפש, משרד הבריאות.

פרופ' זלצר פתח את ההשתלמות בהצגת המסגרת התיאורטית 
 Community( הקהילתי  השילוב  תחום  של  והתפיסתית 
Inclusion(, תוך שהוא סקר את הסיווג הבינלאומי על-פי ארגון 
זה  פרק  וחתם  המוגבלות  המודל החברתי של  פי  על   ,WHO-ה
על  התחום  של  והמעשיות  התיאורטיות  ההשלכות  על  בדיון 

שירותי השיקום הפסיכיאטריים.

את  טיבל  זלצר  פרופ' 
הרצאתו בהצגת ממצאים 
עדכני  נתונים  ומסד 
בתחום השילוב הקהילתי 

הדיור,  בתחומי  בארה"ב 
והתייחס  והפנאי  החברה  ההשכלה,  התעסוקה, 

לזכויות של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית בתחום זה. 

זלצר  פרופ'  הביא  הנתונים  ומסד  המחקר  ממצאי  הצגת  את 
מורכבת  מצב  תמונת  על  והצביע  ואמיתית  אותנטית  בצורה 
מערבית  במדינה  אף  קהילתי  לשילוב  מחסומים  ומרובת 
ומפותחת כמו ארה"ב. פרופ' זלצר סקר בהרחבה את החסמים 
העוני, ההדרה  סוגיית  כגון:  לשילוב קהילתי בארה"ב  החיצוניים 
החברתית, העדר תימרוץ למעסיקים אשר גורם לשיעור העסקה 
נמוך יחסית של אנשים עם מוגבלויות, סוגיית הסטיגמה העצמית 
הסטיגמה  וסוגיית  נפשית  מגבלה  עם  המתמודדים  בקרב 
הרחב,  והציבור  משפחה  בני  טיפול,  אנשי  בקרב  הציבורית 
הזדמנויות מספיקות  והעדר  החוקתי  בתחום  גם מחסומים  כמו 

להגדרה עצמית. 

מהמחסומים  ואחד  אחד  כל  עם  להזדהות  שיכולנו  ספק  אין 
לשילוב קהילתי שנדונו, וכפי שהוצגו בארה"ב, ולראות כיצד הם 

באים לידי ביטוי אף במציאות הישראלית.

המחסומים  עם  להתמודדות  פתרונות  מספר  סקר  זלצר  פרופ' 
הניסיונות  סביב  נסב  והדיון  מדיניות  ברמת  הקהילתי  לשילוב 

סיקור אירועים

פרופ' זלצר סקר בהרחבה את החסמים החיצוניים 
לשילוב קהילתי בארה"ב כגון: סוגיית העוני, 

ההדרה החברתית, העדר תימרוץ למעסיקים אשר 
גורם לשיעור העסקה נמוך יחסית של אנשים 

עם מוגבלויות, סוגיית הסטיגמה העצמית בקרב 
המתמודדים עם מגבלה נפשית וסוגיית הסטיגמה 
הציבורית בקרב אנשי טיפול, בני משפחה והציבור 

הרחב, כמו גם מחסומים בתחום החוקתי והעדר 
הזדמנויות מספיקות להגדרה עצמית.

פרופ' מרק זלצר
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למתן פתרונות לנושא גם ברמת מדיניות מערך השיקום, במשרד 
הבריאות במדינת ישראל.

הדיון במפגש לימודי זה היה המשכו של דיון שהחל שבוע קודם 
לכן, במסגרת יום עיון בנושא "אנשים עם מוגבלויות - שילוב רב 
תחומי" שערך החוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה, 
הקהילתי  השילוב  בהרחבה  נדון  זלצר,  מרק  פרופ'  התארח  בו 
בכיר  תחום  מנהלת  שפיר–קיסר,  ורד  הגב'  ההשכלה.  בתחום 
בהרחבה  סקרה  הנפש,  לבריאות  באגף  ופנאי  חברה  השכלה 
על  בארץ,  הנתמכת  בהשכלה  הקהילתי  השילוב  תחום  את 
מגוון התוכניות שבו. בסיומו של היום, התקיימה סדנא בהנחייתו 
בתחום  פרויקטים  מ-3  עובדים  השתתפו  בה  זלצר,  פרופ'  של 
תיכוניים  לימודים  לקראת  מכינה  השכלה,  השלמת  ההשכלה: 

וחונכות אקדמית. 

סיקור אירועים

שניתן בהרצאתה  המידע  עמוקות מרוחב  זלצר התרשם  פרופ' 
הפרויקטים  מגוון  ולנוכח  קיסר   – שפיר  ורד  הגב'  של  המקיפה 
בתחום,  המרובה  והעשייה  בהשכלה  הקהילתי  השילוב  בתחום 
כפי שהוצגה על ידי מנהלות הפרויקטים בתחום וצוותי השיקום 
רכיבים  להעתיק  במטרה  הלמידה  את  להעמיק  ובקש  בשדה, 
הנתמכת  ההשכלה  בתחום  לעשייה  זה  בתחום  מהעשייה 

בארה"ב.

זלצר,  מרק  פרופ'  של  במחיצתו  המרתקים  ההשתלמות  מימי 
אנו למדים כי על אף רוחב היריעה ברמת רצף שרותי השיקום 
במדינת ישראל, שפותחו במהלך העשור האחרון במדינת ישראל, 
הפיתוח,  בתחום  דרכנו  עדיין  ארוכה  בהם,  להתגאות  יש  ואשר 
הפרט  ברמת  קהילתי  לשילוב  מודלים  של  וההטמעה  היישום 

וברמת הקהילה הרחבה.

baloush18@gmail.com

מאגר חומר מקצועי בעברית!!
בשפה  והחלמה  פסיכיאטרי  בשיקום  מקצועי  חומר  להנגשת  מאמצים  משקיעה  יספר"א 
העברית דרך אתר האינטרנט. הצטרף למאמץ, סכם מאמר מקצועי חשוב בתחום השיקום 
וההחלמה לשפה העברית, שלח אלינו את הסיכום ושתף את חברי/ות יספר"א בידע רלוונטי. 
מאגר  ליצירת  מסודר  באופן  האינטרנט  לאתר  ולהעלות  לתקן  לערוך,  לרכז,  נדאג  אנחנו 

סיכומים עשיר ומגוון וכמובן ניתן קרדיט למי שסיכם/ה.
הנחיות לשליחת הסיכום:

אנא צרף/י את ההפנייה המלאה של המאמר שסיכמת
אנא ציין אם מדובר בסיכום או בתרגום מלא )במידה ויישלח אלינו תרגום מלא אנו נערוך 

אותו כסיכום בלבד כדי להימנע מפגיעה בזכויות יוצרים(
oren@ispraisrael.org.il את הסיכומים יש לשלוח אל אורן דרעי, רכז יספר"א, בכתובת

תודה רבה על שיתוף הפעולה!

mailto:baloush18@gmail.com
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שילוב קהילתי 
במבט חוצה מוגבלויות

ד"ר כרמית-נעה שפיגלמן
קהילתית,  נפש  לבריאות  החוג  מוגבלות,  לימודי  וחוקרת  מרצה 

אוניברסיטת חיפה

ביום רביעי ה- 23 באוקטובר 2013 התקיים יום עיון באוניברסיטת 
רב–תחומי"  שילוב   - בקהילה  מוגבלויות  עם  "אנשים   - חיפה 
http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/menthal_health/(

.)events/briut-nefesh-event-23-10.pdf

מושבים  אחת  מטרייה  תחת  להביא  הייתה  העיון  יום  מטרת 
אשר דנו בדרכים להשתלבות בקהילה של אנשים המתמודדים 
כלומר  ופסיכיאטריות,  חושיות  התפתחותיות,  מוגבלויות  עם 
המשותף  המאבק  את  יקדם  אשר  מוגבלויות  חוצה  שיח  ליצור 
לשינוי חברתי. יום עיון זה אימץ את הגישה של לימודי מוגבלות 
ולא  חברתית  הבניה  במוגבלות  הרואה   )Disability Studies(
עניין פרטי וקוראת למאבק משותף של כ-1.6 מיליון אנשים עם 

מוגבלויות החיים בארץ. 

לימודי מוגבלות הוא תחום דעת בהתהוות אשר שורשיו נעוצים 
ההיסטוריה  לאורך  ובארה"ב.  באנגליה  ה-70-80  בשנות  עוד 
כלפי  החברה  של  יחסה  את  התווה  הרפואי  המודל  המודרנית, 
מאחורי  עומד  בימינו  גם  אשר  זה,  מודל  מוגבלות.  עם  אנשים 
והבריאות,  הרווחה  החינוך,  בתחומי  רבות  מדיניות  החלטות 
הנזקקים  כמסכנים  ישע,  כחסרי  מוגבלות  עם  באנשים  רואה 
אנשים  לרוב  שהינם  השירותים  נותני  על-ידי  ולשיקום  לטיפול 
זה, נתפסת כבעיה אישית  ללא מוגבלות. המוגבלות, לפי מודל 
של הפרט אשר נדרש להתאים עצמו ולהשתלב בסביבה הלא-
הבחנה  למעשה  נוצרה  הרפואי  המודל  בהשפעת  מוגבלת. 
ביטוי  לידי  באה  אשר  הבחנה  מוגבלויות,  של  שונים  סוגים  בין 
דרגת  הליקויים" לקביעת  "ספר  כדוגמת  בקטגוריות הממסדיות 
נכות בביטוח הלאומי. קטגוריות אלה היוו את הבסיס להפרדה 
במדיניות כלפי קבוצות שונות למשל: משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים האחראי על אוכלוסיות עם מוגבלויות התפתחותיות 
מוגבלויות  עם  אוכלוסיות  על  האחראי  הבריאות  ומשרד 
זאת  מדיניות  המוגבלויות,  בין  להפרדה  מעבר  פסיכיאטריות. 
יצרה בעיה עבור כ-40% ממקבלי קצבת נכות בארץ המדווחים 
על מוגבלות ביותר מתחום אחד, קרי מצב של ריבוי מוגבלויות, 

סיקור אירועים

לאורך ההיסטוריה המודרנית, המודל הרפואי התווה 
את יחסה של החברה כלפי אנשים עם מוגבלות. 
מודל זה, אשר גם בימינו עומד מאחורי החלטות 
מדיניות רבות בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות, 

רואה באנשים עם מוגבלות כחסרי ישע, כמסכנים 
הנזקקים לטיפול ולשיקום על-ידי נותני השירותים 

שהינם לרוב אנשים ללא מוגבלות.

"נופלים בין הכיסאות" מבחינת הזכאות לשירותים. דוח  ולפיכך 
שפורסם בשנת 2009 על-ידי ג'וינט ישראל התריע על חוסר ידע 
לאנשים  מענה  לתת  יכולים  אינם  שהם  כך  מקצוע,  אנשי  של 

המתמודדים עם ריבוי מוגבלויות. 

צמח  אשר  החברתי  המודל  האחרונים,  העשורים  בשני 
זכויות  שוויון  של  גישה  מוביל  הרפואי,  למודל  כאלטרנטיבה 
בחקיקה  ביטוי  לידי  בא  שהדבר  כפי  השונים,  החיים  בתחומי 
החל  מוגבלות,  עם  לאנשים  ביחס  ובארץ  בעולם  הענפה 
 Americans with(  1990 בשנת  חוקק  אשר  האמריקאי  מהחוק 
לאנשים  זכויות  שוויון  בדבר  הישראלי  החוק   ,)Disabilities Act
בדבר  הבינלאומית  לאמנה  ועד   ,1998 משנת  מוגבלויות  עם 
 Convention on the Rights( זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות
of People with Disabilities( אשר אושררה בעצרת הכללית של 
האו"ם בשנת 2006  ובישראל בשנת 2012.  האמנה הינה צעד 
חשוב בקידום שיח הזכויות שכן היא קובעת סטנדרט של שוויון, 
השתתפות מלאה, הכללה והשתלבות בחברה, ביצוע התאמות, 

וקבלת החלטות על ידי האדם עם המוגבלות. 

פערים  ניכרים  עדיין  זכויות,  שוויון  של  המתפתח  השיח  למרות 
ללא  אנשים  לעומת  מוגבלות  עם  אנשים  של  בהשתלבותם 
מוגבלות בתחומי החיים השונים )חינוך, מגורים בקהילה, משפחה 
והורות, תעסוקה ועוד(, כפי שעולה מדוח הג'וינט המוזכר לעיל. 
בין אנשים עם מוגבלויות שונות  לאור זאת, נדרש שיח משותף 
)התפתחותיות, פסיכיאטריות, ריבוי מוגבלויות(, שיח אשר יקדם 
את יישום האמנה הלכה למעשה בארץ. ניצנים של שיח מעין זה 
ניתן לראות בארגוני סנגור אשר נוסדו בארץ בשנים האחרונות 
עם  אנשים  של  אדם  לזכויות  המרכז   - בזכות  ארגון  כדוגמת 
מוגבלויות, נגישות ישראל, ועוצמה – פורום ארצי של משפחות 
נפגעי נפש. יחד עם זאת, ניכר כי האנשים עצמם צריכים להבין 
את העוצמה במאבק המשותף ובהתאם לדרוש פיתוח שיח חוצה 

מוגבלויות אשר יקדם את השתלבותם השווה בקהילה. 

carmits@univ.haifa.ac.il

http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/menthal_health/events/briut-nefesh-event-23-
http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/menthal_health/events/briut-nefesh-event-23-
mailto:carmits@univ.haifa.ac.il
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מדור דיעות

בריאות גופנית, בריאות 
נפשית והשתלבות בקהילה: 

על הצורך בעידוד פעילות 
ספורטיבית במסגרת הקהילה

טל דניאל
מנחה קבוצות להטמעת אורח חיים בריא בקרב נפגעי נפש ומדריך 

כושר ובריאות. 

...פעילות גופנית עשויה 
להקל על תסמיני 

דיכאון וחרדה באמצעות 
הפרשת מעבירים 

עצביים, כגון: סרטונין 
ודופמין, הפחתת רמות 

כימיקלים של המערכת 
החיסונית, העלאת 
טמפרטורת הגוף 

הגורמת להשפעות 
מרגיעות ושחרור 

אנדרופינים המקל על 
תסמיני דיכאון.

פגשתי את יפה לפני כחודשיים במסגרת עבודתי כמדריך כושר במרכז הספורט הקהילתי בו היא מתאמנת 
בשנים האחרונות. יפה, בשנות החמישים לחייה, משתדלת להתאמן לפחות ארבע פעמים בשבוע. היא 
משלבת אימונים בחדר הכושר ושחייה ואף משתתפת בחוגים שונים. היא סובלת מעודף משקל קל, אך 
הבדיקות הרפואיות שביצעה אינן מצביעות על ממצאים חריגים מבחינת רמות סוכרים, כולסטרול או לחץ 
דם. יפה מאובחנת כמתמודדת עם דיכאון קשה ומטופלת בטיפול תרופתי מזה כעשרים שנה. לאחרונה 
חלה החרפה בתסמינים, שבעקבותיה הוחלט לשנות את הטיפול התרופתי הניתן לה. בשיחתי עם יפה 
שאלתי אותה, מה עוזר לה להמשיך בפעילות גופנית על אף החרפת התסמינים. היא ציינה בפניי, כי דווקא 
הפעילות הגופנית במרכז הספורט היא ש"מושכת אותי כלפי מעלה". היא סיפרה כיצד חבריה במועדון 
לחייך  כי התקשתה  הודתה,  היא  והתעניינו בשלומה.  אליה  חייכו  אליה בתקופה האחרונה,  פנו  הכושר 

אליהם ולתקשר עימם, אך עצם פנייתם אליה והתעניינותם בה מסייעים לה בהתמודדותה היומיומית. 

מספר מחקרים מצביעים על קשר ברור בין פעילות גופנית לבריאות נפשית, ובכלל זה למניעת תסמינים 
המתלווים לחרדה ולדיכאון או להפחתתם. מחקר, שהוצג במסגרת הועידה הבינלאומית החמישית לתזונה 
ולכושר גופני ביוני 2004, הצביע על כך שפעילות גופנית עשויה להקל על תסמיני דיכאון וחרדה באמצעות 
הפרשת מעבירים עצביים, כגון: סרטונין ודופמין, הפחתת רמות כימיקלים של המערכת החיסונית, העלאת 
פעילות  דיכאון.  תסמיני  על  המקל  אנדרופינים  ושחרור  מרגיעות  להשפעות  הגורמת  הגוף  טמפרטורת 
ומסוגלות  עצמי  סיפוק  עצמי,  ביטחון  תחושות  הגברת  ובהם:  פסיכולוגיים,  שינויים  מעודדת  גם  גופנית 

עצמית, מסייעת להדחקת מתח יומיומי, מורידה רמות רגישות ובעלת אפקט מרגיע. 

פעילות גופנית יכולה להתבצע בדרכים שונות בהתאם לסוג הפעילות ולהעדפותיו האישיות של המתאמן. 
ולא במסגרת קבוצה,  יעדיפו לבצעה באופן עצמאי  גופנית  חלק מהמתמודדים הנוטלים חלק בפעילות 
ולקות  בעייתית  חברתית  או  עצמית  סטיגמה  חברתיים,  ממפגשים  חשש  ספורט.  מרכזי  או  כושר  חדר 
במיומנויות חברתיות הנדרשות בעבודה במרכזי ספורט או בקבוצה מספקים הסברים אפשריים להעדפה 
גופנית במסגרות קבוצתיות  יעדיפו לעסוק בפעילות  כזו מצד חלק מהמתמודדים. אחרים, לעומת זאת, 
ואף תוך השתלבות בקהילה בשל הרצון ליצור קשרים חברתיים משמעותיים, הצורך במפגשים חברתיים 
וההזדקקות לרשת תמיכה. לפעילות ספורטיבית במסגרת הקהילה מספר יתרונות בולטים: היא מאפשרת 
להשיג את האפקט הרצוי כתוצאה מעצם הפעילות הגופנית ובמקביל מספקת את היתרונות הכרוכים 
בהשתלבות מתמודדים בקהילה, כגון: הגברת תחושת השייכות לקהילה, שיפור תחושת המסוגלות, שיפור 

המיומנויות החברתיות, הגברת המעורבות החברתית והקניית תפקיד חברתי מוערך. 
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למרבה הצער, מתמודדים עם הפרעות נפשיות ניצבים כיום בפני קשיים המונעים מהם לעיתים קרובות להשתלב בפעילות ספורטיבית 
בקהילה. מתמודדים רבים אינם חשופים מספיק לחשיבות הפעילות הגופנית לשיפור בריאותם הפיזית ולקידום ההחלמה, לרוב אנשי 
המקצוע בתחום הספורט אין הכשרה במתן שירות לאוכלוסיה המתמודדת עם הפרעות נפשיות, ברוב המסגרות המספקות שירותי 
כושר אין התייחסות פרטנית למתאמן לאורך האימון ולעיתים קרובות הדבר מקשה אף יותר על חלק מהמתאמנים המגיעים עם רקע 

נפשי וזקוקים ליחס והדרכה אישיים בעיקר בשלבים הראשונים של הגעתם לחדר הכושר.

ניכר מחסור בתוכניות אימון במועדוני ספורט המספקות מענה מותאם לצרכי המתמודדים, עלותם של שירותי הספורט הינה לרוב 
יקרה מאוד ומעבר ליכולתם הכלכלית של מתמודדים רבים, רבים מהמתמודדים אינם מודעים למסגרות ספורט הפועלות באיזור 

מגוריהם וקיים מחסור בגישות טיפוליות ובקבוצות המיועדות לקידום אורח חיים בריא בקרב נפגעי נפש. 

יפה, ליהנות מהיתרונות הרבים הגלומים  נוספים, כדוגמת  קידום פתרונות שיספקו מענה לבעיות אלה עשוי לאפשר למתמודדים 
ומועדוני בריאות  כושר  כדור,ריקוד, חדרי  או משחקי  ריצה, הליכה  כגון: קבוצות  בפעילות ספורטיבית במסגרות קהילתיות שונות, 

וכושר שכונתיים. 

 taltol3000@gmail.com

מדור דיעות

פעילות גופנית גם 
מעודדת שינויים 

פסיכולוגיים, ובהם: 
הגברת תחושות ביטחון 

עצמי, סיפוק עצמי 
ומסוגלות עצמית, 

מסייעת להדחקת מתח 
יומיומי, מורידה רמות 
רגישות ובעלת אפקט 

מרגיע.

פעילות ספורט קבוצתית במסגרת האגודה הסקוטית 

http://www.samh.org.uk :לבריאות נפש, מתוך

הזמנה לסרט
בעקבות הצלחת הקרנת הסרט CANVAS, יספר"א תשמח להגיע לארגונכם 

כדי להקרין את הסרט לצוות העובדים שלכם. 
oren@ispraisrael.org.il  לתיאום הקרנה צרו קשר עם אורן

mailto:taltol3000@gmail.com
http://www.samh.org.uk/media/238478/get_active_250x166.jpg
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חדשות מהשטח

החלמה קהילתית:
הצעד הבא להשתלבותם 

של מתמודדים בקהילה

ד"ר גלית הלפרין
מרצה במחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת אריאל בשומרון, 

מדריכה מומחית בשיקום של הצוות הבכיר בתוכנית 'עמיתים'

מהסטיגמה  מתעלמת  איננה  קהילתית  החלמה 
הקיימת כלפי נפגעי נפש אלא מרחיבה את המיקוד 
הכמעט בלבדי הקיים כיום, השם דגש על הסטיגמה, 
על החשש של הקהילה ועל החסמים להשתלבות 
נפגעי נפש בקרבה ומעבירה את המיקוד לכוחות 
נפש  נפגעי  השתלבות  המאפשרים  הקהילה  של 
זה.  משילוב  להרוויח  יכולה  שהקהילה  ולרווחים 
מערכת  את  להשלים  באה  קהילתית,  החלמה 

היחסים שבין סטיגמה להחלמה באופן הבא:

איור: יחסי הגומלין בין סטיגמה והחלמה

הציר הקהילתי - הציר האישי-מתמודד

שילוב של נפגעי 
נפש בקהילה 

נותנת לגיטמציה 
לגוונים נוספים של 

הקהילה להכלל 
בתוכה.

הפכה  ההחלמה"  ש"שפת  מעשור  למעלה  מזה 
להיות השפה המדוברת בעולם השיקום והצליחה 
התהליכים  ובהבנת  בתיאור  מהפכה  לחולל 
עם  המתמודד  האדם  עובר  אותם  הפנימיים 
את  המתאר  מהמאפיינים  אחד  נפש.  מחלת 
תהליך ההחלמה מתבטא בקשרים שיוצר האדם 
להשתלבות  התשתית  את  המהווים  קהילתו  עם 
להשתלבות  הן  השונות  ההגדרות  קהילתית. 
התהליכים  על  דגש  שמו  להחלמה  והן  קהילתית 
ההחלמה  בתהליך  הפרט  על  העוברים  הפנימיים 
התייחסה  לא  מההגדרות  אחת  אף  אולם  שלו. 

לתהליך הרב מימדי שעוברת הקהילה בעת השתלבות נפגעי נפש 
בתוכה. ההתייחסות המרכזית הנפוצה המתארת את התהליכים 
של הקהילה באה לידי ביטוי דרך ההתייחסות השלילית הטמונה 

בסטיגמה הציבורית.

התהליכים  על  הפרספקטיבה  את  להרחיב  ברצוני  זאת,  לאור 
קהילתית  החלמה  חדש:  מושג  ולהציע  הקהילה  שעוברת 
הכוחות  על  דגש  שם  זה,  מושג   .)Community Recovery(
לגבי  יותר  ורחבה  כוללנית  מאזנת  גישה  ומציג  הקהילה  של 
השתלבותם של נפגעי נפש בקרבה. החלמה קהילתית מתארת 
את   ,) Personal Recovery ( האישית  להחלמה  מקביל  באופן 
שינוי  של  כתהליך  להגדירה  ניתן  לפיכך,  הקהילתי.  התהליך 
במהלך  נפש,  נפגעי  משתלבים  שבקרבה  קהילה  שעוברת 
ושאיפה  זה מפתחת הקהילה תחושת משמעות חדשה  תהליך 
לממש את הפוטנציאל האנושי של חבריה תוך הרחבת הזהות 

הקהילתית. 
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עידוד תהליכים לקידום החלמה קהילתית

לתהליך  המודעות  להעלאת  הדרכים  אחת 
הידע  על  מתבססת  הקהילתית  ההחלמה 
ישיר  מגע  של  ליעילותו  בנוגע  בתחום  הקיים 
החידוש  הסטיגמה.  להפחתת  מתמודדים  עם 
הוא שבנוסף למגע מוצע לשלב גם דיון קבוצתי 
קהילה".  של  "כוחה  היא  שכותרתו  בקהילה 
במהלך הדיון מועלות שאלות על כוחה וחוסנה 
של הקהילה, על תהליכי הדרה וקבלה בחברה 
קבלת  משמעות  שלהם,  והפונקציונליות 
אפשרי  והאם   Main stream-ה מהו  השונה, 
חשוב  והאם  מדוע  תנאים?  ובאילו  להרחיבו 
לקהילה לשלב בתוכה אנשים המתמודדים עם 
מחלת נפש? מהם הרווחים האפשריים ברמה 

ראשוניים  ניסיונות  לכך?  התנאים  ומהם  והקהילתית  האישית 
בתוכנית  נעשו בסדנאות הסברה לקהילה  אלו  עקרונות  ליישם 

עמיתים מבית החברה למתנ"סים.

הקהילתית  ההחלמה  את  וליישם  להתבונן  שתשכיל  לקהילה 
יכולים להיות רווחים ברמת הפרט וברמת הכלל. 

ברמת הפרט עשויים להיות רווחים ישירים ועקיפים: 
נותנת  בקהילה  נפש  נפגעי  של  השתלבותם  ישירה,  בצורה 
לגיטמציה לגוונים נוספים של הקהילה להכלל בתוכה. העובדה 
נפש  מחלות  עם  המתמודדים  אנשים  באוכלוסייה  שמשתלבים 
שונות, כגון: דיכאון, סכיזופרניה וכו' אשר מביאים לידי ביטוי גם 
והקהילה  ההתמודדויות שלהם  את  גם  אך  הכוחות שלהם  את 
מכילה זאת, עשויה לתת לגיטימציה לפרטים מתוך האוכלוסייה 

חדשות מהשטח

אנשים מתוך האוכלוסייה 
המתמודדים עם משברים 

ירגישו בטוחים יותר 
לבטא את תחושותיהם 

ויימנעו מהסתרה. 
אנשים מקבוצות מיעוט 
באוכלוסייה )מהגרים, 

בעלי שונות מינית וכו'( 
יוכלו לחוש נח יותר בקרבה.

האישיים  הקשיים  את  לבטא  הרחבה 
מדוברים  היו  לא  אשר  שלהם,  וההתמודדויות 
האוכלוסייה  מתוך  אנשים  כה. לדוגמא:  עד 
בטוחים  ירגישו  משברים,  עם  המתמודדים 
וימנעו מהסתרה.  יותר לבטא את תחושותיהם 
אנשים מקבוצות מיעוט באוכלוסייה יוכלו לחוש 
יותר בקרבה )מהגרים, בעלי שונות מינית  נוח 
וכו'(. קהילה שתשכיל לשלב בתוכה נפגעי נפש 
תיטיב עם כל חבריה בכך שתגדל הלגיטימציה 
לבטא  רק  ולא  ושונות  קשיים  מצוקות,  לבטא 

את הכוחות ובכך תרחיב את זהותה. 

בצורה עקיפה, לאנשים רבים מקרב האוכלוסייה 
יש 'אינטרס' לשלב נפגעי נפש בקהילה שכן יש 
להם הכרות עם מתמודדים במעגל המשפחתי 
או החברתי הקרוב והם היו רוצים לראות אותם חלק אינטגרלי 

פעיל מהקהילה. 

ברמת הכלל, עשויים להיות רווחים אידיאולוגיים; מימוש התפיסות 
הערכיות של חברה בה יש מקום לכל גווני האוכלוסייה. בנוסף, 
עשויים להיות רווחים אינסטרומנטליים: לדוגמא, רווחים כלכליים, 

הקצאת משאבים לקהילה שמהם יוכלו להנות כלל חבריה.

לסיכום, נראה שתהליך ההחלמה הקהילתית והשלכותיו, עשויים 
להביא את הקהילה להרחבת זהותה, לשינוי והרחבת עמדותיה 
כלפי מתמודדים עם מחלת נפש ובאופן כללי יותר לשינוי בתפיסה 
הלגיטימיות  ותחושת  שונים  מצוקה  מצבי  עם  התמודדות  כלפי 

שישנה בקהילה כלפי שונות חברתית.

liorhal@bezeqint.net

יספר"א. בונים קהילה מקצועית 
לקידום השיקום הפסיכיאטרי בישראל.

office@ispraisrael.org.il :רח' משה הס 12, ירושלים 9418513 | טלפון 02-6249204 | פקס: 02-6234326 | דוא"ל

www.ispraisrael.org.il

mailto:liorhal@bezeqint.net
mailto: office@ispraisrael.org.il
http://www.ispraisrael.org.il
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– 15 קילומטרים מירושלים שוכן בהרי  כ 
יהודה כפר יחודי באופיו שנקרא אבו-גוש. 
ישובים, חלקם  נמצאים מספר  לו  מסביב 
)מבשרת  יהודי-חילוני-עירוני  אופי  בעלי 
קיבוצי- אופי  בעלי  אדר(, חלקם  הר  ציון, 
מושבי )מעלה החמישה, קרית ענבים, בית 
נקופא, נטף(, כפרים ערביים ישראלים )עין 
בשם  חרדי  יהודי  וישוב  נקובא(  עין  רפא, 

קרית יערים.

בקרב  לביקור  תחנה  גם  מהווה  הכפר 
מטיילים מהארץ ומהעולם, וגם אני נמניתי 
חומוס  'לנגב'  נהגתי  בהם  בזמנים  עליהם 

בדרכי חזרה מטיול שבת בהרי ירושלים.

יצרו  המקום  של  היחודיים  המאפיינים 
פסיפס רב תרבותי כזה שאי אפשר שלא 
ושוקקת  הצבעונית  בהתרחשות  לחוש 
בחנויות,  ברחובות,  גוש:  באבו  החיים 

התרחשות  ובמאפיות.  בחומוסיות 
המקומי  הצביון  על  שמשפיעה 
תהליכי  על  גם  מכך  יוצא  וכפועל 

השיקום.

עבורי  נפתח  שנים  כשלוש  לפני 
תוך  אל  נוסף  למבט  צוהר 
עבודתי  מתוך  גוש  באבו  החיים 
חברת  של  מוגן  דיור  כרכזת 
ליווי  בתכנית  סיעודית"  "עמל 
שיקום  סל  בעלי  מתמודדים 
זה  חלון  נפש'.  'ידיד  שנקראת 
עומק  התבוננות  בפניי  פתח 
הכרתי  שלא  תרבות  תוך  אל 
השפיעה  ואשר  מקרוב, 
על  להשפיע(  )וממשיכה 
התפיסה המקצועית האישית 

תיאום טיפול באבו גוש
גלית הראל

"ידיד נפש", שרותי דיור מוגן "עמל סיעודית" 

חדשות מהשטח

שלי בשיקום במגזר ייחודי זה. את ההבנות 
הללו אני עומדת לחלוק אתכם ברשימה זו. 

המוסלמים  שלחגים  למדתי  ראשית, 
של  מקום  יש  אליהם  הנלווים  ולטקסים 
ראיתי  המקומי.  החיים  באורח  כבוד 
שבתקופות אלו השיקום משנה את אופיו 
ועשיה  התכווננות  שיש  כך  מואט,  והקצב 
כהלכתו  החג  לקיום  הדרוש  בכל  מרובה 
)קנית בגדים לכל המשפחה, אירוח, קניות 
בחופשות  הילדים  עם  התארגנות  ובישול, 
חג  במהלך  למשל  כך  הספר(.  מבית 
לצום במשך  כל מבוגר  על  הרמדאן שבו 
לשקיעה  ועד  השחר  מעלות  ימים  חודש 
אף  גדול  הקושי  בקיץ  חל  החג  וכאשר 
או  לצום,  הבוחרים  מתמודדים  יותר. 
ובשקיעה,  בזריחה  האוכל  בהכנות  לסייע 
השיקום  בתכנית  להתמיד  מתקשים 

שנקבעה עמם. 

למדתי שיש קושי למתמודד גבר הגר בגפו 
או עם משפחתו, לבצע פעולות הקשורות 
)כגון:  הבית  משק  לניהול 
מאחר  בישול(  ניקיון,  כביסה, 
יעסוק  שגבר  מקובל  זה  ואין 
נוצרות  לכן,  אלו.  במלאכות 
בתחומים  שונות  שיקום  מטרות 

אלו.

מתקיימת  פנאי  שפעילות  למדתי 
המשפחה  בתוך  רוב  פי  על 
המורחבת )הן לגברים והן לנשים(, 
לצאת  לנשים  לאפשר  מקובל  ולא 

למסגרת חברתית בגפן. 

העבודה דורשת תיאום טיפול וקשר 
,שכן  גורמים בקהילה  עם  אינטנסיבי 

לפני כשלוש שנים נפתח 
עבורי צוהר למבט נוסף 

אל תוך החיים באבו גוש 
מתוך עבודתי כרכזת 

דיור מוגן ... חלון זה פתח 
בפניי התבוננות עומק אל 
תוך תרבות שלא הכרתי 
מקרוב, ואשר השפיעה 

)וממשיכה להשפיע( 
על התפיסה המקצועית 

האישית שלי בשיקום 
במגזר ייחודי זה...
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 חזרה לתוכן

אשר  בעיתיות  רב  משפחות  על  מדובר 
בעיות  עם  גם  פעמים  הרבה  מתמודדות 

קיום בסיסיות. 

המונה  בכפר  שמדובר  שלמרות  הבנתי 
ממספר  בנוי  הוא  תושבים,   6000 מעל 
רגישות  ויש  גדולות  משפחות  של  קטן 
בכפר,  שמתרחשת  פעולה  לכל  גבוהה 
כך שכמעט כל אירוע מתפרסם במהירות 
'כאש בשדה קוצים'. זו אחת הסיבות לכך 
שיש קושי רב לספר על הבעיות האישיות 
מי  בפני  אותם  לחשוף  מקובל  לא  )וגם 

שאינו מהמשפחה הקרובה(.

כעו"ס שלא מהמגזר, תהיתי לא אחת, האם 
יהודיה מהווה יתרון  היותי עו"ס ישראלית 
או חסרון בעבודתי בשיקום בתוך הכפר. 
שהרי, יש לעתים קושי להבין את השפה 
ויש  עברית(  דוברי  המתמודדים  כל  )ולא 

גייסה תרומות לבניית חדר עבור מתמודד 
שנותר עם מבנה שלא ראוי למגורי אדם 
לתחילת  בסיסית  תשתית  שתהיה  כדי 

העבודה השיקומית. 

לסיכום, אבו גוש הינו כפר בעל צביון ייחודי 
בשל מיקומו המיוחד וההיסטוריה שלו. על 
מנת לתת מענה שיקומי מותאם לתרבות 
עומק  היכרות  שתהיה  חשוב  המקומית 
משפחת  המתמודדים,  עם  טווח  ארוכת 
והמשפחה  הדודים  )כולל  המתמודד 
והגורמים המסייעים בקהילה.  המורחבת( 
טיפול  תיאום  עבודת  נדרשת  כך  לשם 
הניבה  כה  עד  שלי  שמהניסיון  ייחודית 

הצלחות יפות בתהליכי שיקום והחלמה.

galinoam2011@gmail.com  

חדשות מהשטח

הזמנה לכתיבת מאמרים לעלון מס' 11:
אנו מזמינים אתכם לכתוב לנו מתוך תחום המומחיות והידע שלכם מאמר לעלון מספר 11 מזווית 

הפרקטיקה, המחקר והמדיניות. עלון המידע מהווה הזדמנות להשמיע קול ולהתעדכן בפעילות הענפה 
 המתרחשת בתחום השיקום הפסיכיאטרי.

מאמרים ניתן לשלוח
לאורן דרעי, רכז יספר"א oren@ispraisrael.org.il עד ה- 20 בינואר 2014.

עדיפות תינתן למאמרים בעלי אופי חדשני ומקורי שיגיעו בשלב מוקדם.

הנחיות לכתיבה:
1. אורך המאמר לא יעלה על 500 מילים

2. ציינו את שמכם, תפקידכם וכתובת אימייל לתגובות
3. ציינו עבור איזה מדור ממדורי העלון ברצונכם לכוון את המאמר

4. צרפו תמונות רלוונטיות
5. הימנעו מכתיבה שיווקית והצמדו לנושא העקרוני עליו בחרתם להתמקד.
6. הימנעו משימוש במושגים סטיגמטיים ושמרו על שפה ברורה ועדכנית.

עלון המידע יפורסם באתר יספר"א ויישלח באופן אלקטרוני לאנשים רבים המתעניינים בקידום התחום.

קושי בהבנת התרבות המקומית. עם זאת, 
במודל העבודה הייחודי שנוצר בכפר אני 
מוצאת שהיתרונות עולים על החסרונות. 

צוות  עם  פורה  פעולה  שיתוף  בעקבות 
מדריכי השיקום שעובדים אתי, עם לשכת 
בכפר  התעסוקתי  המועדון  ועם  הרווחה 
יצירתיים,  פתרונות  למצוא  מצליחים  אנו 
לצרכים  מותאם  ליווי  המאפשרים 

היחודייים של המתמודדים. 

לילדים  אם  מתמודדת,  בליווי  למשל  כך 
מודל  יצרנו  עברית,  דוברת  שאינה 
דובר  הרווחה  לשכת  מנהל  שבו  ייחודי 
משותפות  פגישות  מקיימים  ואני  השפה, 
המספקות מענה רגשי של 'החזקה הורית' 
וגבולות בו בזמן שמדריכת השיקום מלווה 
ומסייעת בתפקוד היום יומי. דוגמא נוספת 
הרווחה  לשכת  פורה:  פעולה  לשיתוף 

mailto:galinoam2011@gmail.com
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הטופס מופנה לגברים ולנשים כאחד, ומנוסח בחלקו בלשון זכר מחמת מגבלות השפה העברית. 

טופס הצטרפות ליספר"א
שם משפחה                                                                    שם פרטי                                                          

כתובת למשלוח קבלה                                                                                                                                

טלפון                                                                סלולרי                                                                            

דוא"ל                                                                                                                                                      

 / סיעוד  איש   / רופא   / פסיכולוג   / בעיסוק  מרפא   / עו"ס   / מדריך   / שיקום  איש  בעיגול(:  )הקף  מקצוע 
בן משפחה פעיל / אחר                                                      

ארגון/שירות                                                       תפקיד:                                                                           

מספר שנות ניסיון בתחום השיקום הפסיכיאטרי                                                        

מהן הציפיות שלך מארגון יספר"א? אנא, ציין עד שלוש ציפיות:

                                                                                                                                                            .1

                                                                                                                                                            .2

                                                                                                                                                            .3

דמי חבר לשנת 2014:
איש/אשת מקצוע: 120 ₪

מתמודד / מדריך/ בן משפחה / סטודנט: 80 ₪ 
דמי החברות כוללים השתתפות בכנס השנתי

office@ispraisrael.org.il דוא"ל  באמצעות  או   02-6234326 לפקס:  לשלוח  יש  הטופס  את  התשלום:  אופן 
1. ניתן לשלם באמצעות שיק לפקודת יספר"א ולשלוח בצירוף הטופס/ים שמילאתם לכתובת: 

יספר"א, האגודה הישראלית לשיקום פסיכאטרי, רח' משה הס 12, ירושלים 9418513.
15:00  -  9:00 בין השעות  ויזה( בטל': 02-6249204  או  דיינרס  )ישראכרט,  2. תשלום באמצעות כרטיס אשראי 

הצהרה: אני מצהיר בזאת שאני מזדהה עם מטרות האגודה וערכיה המבוססים על עקרונות ההחלמה והשיקום 
ושאפעל לקידומן.

חתימה                                                                                   תאריך                                                       

יספר"א. בונים קהילה מקצועית 
לקידום השיקום הפסיכיאטרי בישראל.

www.ispraisrael.org.il

mailto: office@ispraisrael.org.il

