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סדר נושאים 

 רקע קצר–עמיתים 

 החלמת עמיתים–שאלת המחקר 

מערך המחקר 

  ממצאים 

 (בקצרה)רווחים 

מנגנוני תפקיד 

אתגרים ספציפיים 

 

שאלות לחשוב עליהן במהלך הפרזנטציה 

האם בישראל באמת יש עמיתים נותני שירות? 

האם לדעתכם גם עמיתים בישראל חווים רווחים אישיים ואילו? 

  מהם מאפייני תפקיד וסביבה המאפשרים לעמיתים לחוות
 ?רווחים

מהם האתגרים הניצבים בפני עמיתים בישראל? 

תכנית ההרצאה



Solomon & Draine, 2001



שימוש נרחב בתמיכת עמיתים 
 קבוצות וארגונים 7000יותר מ 
  יותר ממיליון משתמשים בקבוצות עזרה

 עצמית
  יותר  מחצי מיליון משתמשים בשירותים

המנוהלים על ידי צרכני בריאות נפש

 
 
בין , שילוב צרכנים במערך בריאות הנפש

קובעי מדיניות וכחלק ממגמה לשנות ולשפר  
, אנגליה: שירותים במדינות המערב

ב וארגון "וארה, סקוטלנד, אוסטראליה
 (2003, ב"ארה)הבריאות העולמי 

Goldstorm et al., 2006; NFCMH, 2003; WHO, 2010, Walcraft & Nettle, 2009



בעיקר כקבוצות לעזרה עצמית  90-החלה בשנות ה
 ..(.  'שיח-דו', 'בנפשנו",מ"מל", "התמודדות)"

 

 מחזקת את הפעילות" חוק שיקום נכי נפש בקהילה"חקיקת: 
"ועוד, "למה", "לשמה"עמותת , "קולות 

כתבי עת מקצועיים 

 ן"ממ", "מקשיבים", "קולות: "מדיה אלקטרונית" 

השתתפות בקביעת מדיניות 

 

  הכשרת צרכנים נותני שירות לשילוב מתמודדים כעובדי
צרכנים נותני שירות המועסקים בשירותי שיקום בבריאות הנפש 100: שיקום

 

 
(in press, סינגר ורועה, כץ-פרידלנדר ,לכמן)



 

העצמה וקבלה 

משמעות בחיים ותחושת תקווה 

מסוגלות עצמית 

מוטיבציה לטיפול 

 

תפקוד חברתי 

שילוב קהילתי 

תפקוד כללי 

הפחתה במספר אשפוזים 

Campbell, 2004; Resnick & Rosenheck, 2008; Rogers et al., 2007; Repper & Carter, 2011; Sabin & 
Daniels, 2003; Yanos et al., 2001; van Gestel-Timmermans et al., 2012
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כיצד עבודה כעמית משפיעה על תהליכי  
?ההחלמה של העמית עצמו



2 ראיונות עומק 

ראיון החלמה 

ראיון סיפור חיים 

שאלוני דיווח עצמי 

ומדדים  , (well-being)רווחה , העצמה, החלמה, רקע

 .פסיכולוגיים חיוביים אחרים



אחוזים     תדירות    דמוגרפיה         

מגדר

1755% נקבה

14%45זכר

גזע

3097%לבן

1%3אמריקאי-אפריקאי

מצב משפחתי

2065%רווק

825%נשוי

3%10פרוד/גרוש

*תפקידי העמית

2067%קבוצות/אחד-על-אחד

10%33סנגוריה/ציבורי

השירות/הסוכנות

619%י עמיתים"מנוהל ע

2581%י עמיתים"לא מנוהל ע



Moran et al., 2012, Qualitative Health Research; 

Moran et al., 2012, Psychiatric Rehabilitation Journal

Moran et al., 2012, Community Mental Health Journal

 benefits))אישיים בעבודה כעמית נותן שירות  רווחים1.

 

  (mechanisms)שמאפשרים את הרווחים  מנגנונים2.

 

motivations))להיות עמית נותן שירות  מניעים3.

  (challenges)בעבודה של עמית נותן שירות אתגרים4.

 

 

 

 



רווחה בסיסית. 1

שימוש , self care, ידע)הכרת המחלה וניהולה בצורה טובה יותר  -
(.אשפוזים ואבדנות, ירידה בסימפטומים; WRAPכלים , בשירותים

רווחה תעסוקתית. 2

רכישת מיומנויות  )בנייה מחדש של יכולות עבודה וחיים מקצועיים  -
(.מסלולי עבודה והשכלה; סנגור וחינוך, מתן עזרה, בינאישיות

רווחה חברתית. 3

(עמיתים, משפחה)מבדידות לקשרים בעלי ערך  -

רווחה רגשית. 4

ערך ; תקווה לעתיד, רגשות חיוביים בהווה)הערכה והעצמה , רגשות חיוביים -
(הכוונה עצמית ואסרטיביות פוליטית, דימוי ומסוגלות עצמית

רווחה רוחנית. 5

קבלה עצמית , מציאת משמעות)טרנספורמציה עצמית והתפתחות אישית  -
(הפחתת סטיגמה

Moran, et al, 2012

רווחתם של העמיתים התעצמה בשל  
עבודתם כעמיתים



מנגנוני

תפקיד

מנגנונים

סביבתיים

תומכים בתהליכי החלמה וצמיחה 

של עמיתים נותני שירות

מנגנוני תפקיד וסביבה

התומכים בתהליכי החלמה של העמיתים 

Moran, G. S., Russinova, Z, Gidugu, V, Yim, JY, Sprauge, C. (2012). Benefits and mechanisms 

of peer providers with mental illnesses. Qualitative Health Research 22, 304-319.



" אני ממש תורם למשהו מיוחד ואני ממש
".עושה שינוי בחייהם של אנשים

"  להיות מסוגל להחזיק את התקווה עבור
".אנשים זה מאוד מרפא

The helper therapist principle; Resismann, 1965; Clay, 2005

עמיתים נותני שירות 

לאחרממתן עזרה נתרמים 
Helper-therapist principleבאמצעות  



הייתי מסתכל על עצמי כמישהו שהוא לא  "
שלא יכול  , מספיק טוב כמו אנשים אחרים

,  שאת מבינה, לעשות דברים כמו אנשים אחרים
...  שיש לו גבולות מסוימים בגלל המוגבלות שלו

ועכשיו אני לא מסתכל על עצמי ככה יותר בגלל  
הדברים שהצלחתי לעשות במסגרת העבודה  

. "  שלי
שנים 6-עמית נותן שירות העובד כ

 

Moran et al., 2012, QHR

התרומה לאחרים מחזקת את 

 תחושת המסוגלות והערך העצמי



...  בגלל שאתה נמצא בעמדה של סמכות מסוימת"

עבורי זה , אז. אתה יותר בתפקיד של המנהיג

. פשוט חשוב להיות מודל לחיקוי ולהיות טוב יותר

".לדאוג לעצמי, לעמוד בציפיות האלו

שנים 9, עמית נותן שירות

Clay, 2005; Moran et al., 2012

עמיתים נותני שירותכמודלים לחיקוי 

לקחו על עצמם אחריות רבה יותר והיו

מחויבים יותר להחלמה



" ללמד בכיתה עזר לי ללמוד על המימדים
השונים בבריאות הנפש ומה יכול לעבוד ולגרום 

".לי להרגיש טוב יותר

"מסיר את שכבות , אני מחנך את עצמי מחדש
הסטיגמה הפנימית פשוט באמצעות הסרתה 

".החיצונית

Moran et al., 2012, QHR

של שיקום והחלמה הוראת תכנים על ידי 

העמיתים רוכשים ידע וכלים 
לחיזוק ההחלמה האישית שלהם



"  אנשים שונים גרמו לי להתבונן בהיבטים שונים
".של חוויותיי האישיות בהחלמה בדרכים שונות

"תודה על מה שיש -זה מאפשר לי להיות אסיר
".תודה על מה שאין לי-ולהיות אסיר, לי

Moran et al., (2012), QHR; Social comparison theory, Festinger, 1954;  Salzer, 1997 

לסיפוריהם של אחרים סייעה   הקשבה

לעמיתים נותני שירות לקבל פרספקטיבה  

והערכה



"יכולתי ממש להבין מה קרה בהחלמה שלי."

" כאשר אתה משתף בהחלמה שלך אתה בעצם חש
להוביל ולעצב  , כלומר, בעצם. עליה בעלות מחודשת

".אותה

"מלספר סיפור של מחלה ללספר סיפור של החלמה."

Moran et al., 2012, QHR; Onken et al., 2007; Yanos, et al., 2011

:שיתוף בסיפור האישי

לספר שוב ושוב את סיפור ההחלמה משנה  
אותו ומשפיע על תפישת העצמי



Moran, G. S., Russinova, Z, Gidugu, V, Yim, Gagne, C. Challenges experienced by paid 

peer providers in mental health recovery: A qualitative study. (2012) Journal of  Community 

Mental Health. 

העומדים בפני האתגרים מהם

עמיתים נותני שירות  

המסכנים תהליכי החלמה אישיים 
?ואת ההתפתחות המקצועית שלהם



:  Iאתגר 

כיצד לבנות מערכת יחסים אפקטיבית 

?כעמיתים מסייעים

מאמץ רגשי הכרוך בסיפור האישי והקשבה •

(.emotional labor)לסיפורם של אחרים 

צורך באימון בשימוש בידע מניסיון וחשיפה  •

(.גבולות)עצמית 

(.helping skills)חוסר במיומנויות סיוע •

 

Moran, et al., 2012

Hebert et al. 2008; Mancini & Lawson, 2009;  Mowbray et al., 1998; Chinam et al, 2010



 

 הגדרת תפקיד לא ברורה מובילה לבלבול לגבי
דרישות ומאפייני תפקיד העמית

מילוי מטלות שאינן קשורות לעבודת העמיתים.

 איום על  )מתח מול תפקידיהם של קולגות
(.מומחיות מקצועית

Carlson et al. 2001; Chinman et al. 2006, 2010; Moran et al., 2012; Mowbray, 1998



הממונים אינם מעודדים שימוש בניסיון האישי.

  היעדר הערכה מצד אנשי מקצוע אחרים
.בתחום בריאות הנפש

 העמיתים משמשים את המערכת כמחווה
.סמלית כדי לצאת ידי חובה

Moran et al., 2012, COMJ; Campbell and Leaver 2003; Chinman et al. 2010; Salzer, 1997

:IIIאתגר 

כיצד להתמודד עם היעדר תמיכה מהמערכת  
?ומנהלים לגבי תפקיד העמית



מודל  מהיותם , המסייע-מטפלהעמיתים יוצאים נשכרים מעיקרון ה
של אחרים ומההזדמנויות  מהקשבה לסיפורם , הוראהמ, לחיקוי

.  לספר את סיפורם האישיהחוזרות 

  ניתן לתמוך בשימוש בעמיתים באמצעות הגדרה ברורה של
בידע מניסיון  ובמיומנויות שימוש במיומנויות עזרה אימון , התפקיד

.חשיפה עצמיתו

 אודות   הדרכהבסביבת העמיתים יקבל שהצוות המקצועי חשוב
.לאחרים ולעצמם, תרומתם הייחודית של העמיתים

לסיכום

על מנת לשמור על הרווחים בתהליכי ההחלמה של  
:עמיתים ועל האפקטיביות המקצועית שלהם חשוב לזכור
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(2012). Benefits and mechanisms of peer providers with 

mental illnesses. Qualitative Health Research 22, 304-319.
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:ליצירת קשר

galia.moran@gmail.com

החוג לבריאות נפש קהילתית

אוניברסיטת חיפה

mailto:galia.moran@gmail.com

