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  תקציר
ידע בעלי שיקום/טיפול אנשי של בעבודתם מניסיון בידע לשימוש עבודה מודל מציג זה מאמר                מטרה:
(1 מרכזיים: מרכיבים משלושה בנוי העבודה מודל גישה: הנפש. בריאות במערכת אישי              מניסיון

באמצעות האישי הסיפור של והמשגה הנגשה עיבוד, (2 אישי. מניסיון ידע מרכיבי על פנימית                התבוננות
NISE טכניקת באמצעות מניסיון בידע בשימוש התמקצעות (3 החיים". חוויות של המגירות "שידת               כלי

סקירת ממצאים: הבין-אישי). המפגש מניסיון; ידע שיתוף פנימי; זיהוי צורך; (זיהוי מניסיון בידע                לשיתוף

מניסיון ידע בעלי לעובדים 2019 בשנת בישראל שהועבר פיילוט קורס במסגרת שעלו המרכזיות               התמות
לעמיתים; משותפת שפה העמית; זהות פיתוח במלואו: העבודה מודל נלמד בו הנפש, בריאות               במערכת

חדשנות: אקטיביסטית. חברתית מודעות של התעוררות העמית; תפקיד הבנת העבודה; מודל             הפנמת
מניסיון ידע בעלי של (co-production) בשותפות עשייה מתוך והועברו פותחו וההכשרה העבודה              מודל

  אישי ובעלי ידע של אנשי מקצוע, עבור קידום הפרקטיקה של שימוש בידע מניסיון בשטח.

  
מודל, מניסיון, ידע הנפש, בריאות מניסיון, ידע בעלי שיקום/טיפול אנשי עמיתים, תמיכת מפתח:               מילות

 הכשרה, עשייה בשותפות
----------- 

 
  "אתה יכול ללמוד על הירח מספר, לראות תמונות של הירח, לקבל מידע אודות הירח, ולהבין - זה ירח.

  ואולי יום אחד תעבור בשעת לילה ליד אגם ותראה את ההשתקפות של הירח באגם.

  זה כבר הרבה יותר קרוב לירח האמיתי, אך זה עדיין לא הירח.

  רק כשתראה את הירח באופן ישיר תדע מבפנים - ירח."

 (מאיה מור - בהשראת סיפור בודהיסטי)

 

 



2 
 

 הקדמה
מניסיון בידע שימוש של ולפרקטיקה לתיאוריה שלנו התרומה את להציע מבקשות אנו זה               במאמר

במערכת העובדים אישי מניסיון ידע בעלי שיקום/טיפול אנשי עבור שפותח עבודה מודל הצגת               באמצעות
שיקדמו פרקטיים בכלים צורך ומתוך היום-יומית, עבודתנו מתוך וצמח התפתח המודל הנפש.              בריאות

חוויות את להפוך לעובדים לסייע יכול שהמודל מאמינות אנו מניסיון. ידע עם בעבודה ההמשגה                את

המהות, את לאבד מבלי זאת וכל ומותאמת, מדויקת יותר בצורה זה בידע ולהשתמש לידע שלהם                 החיים
  האותנטיות, ואת כוחן של החוויות האישיות אשר עומדות בבסיס של היותם עמיתים.

תכונה היא דומות מצוקות עם המתמודדים אנשים ידי על המוצעת הדדית תמיכה כי               נראה
הטבעית הנטייה זו האנושות. שחר מאז כלשהי בצורה קיימת היתה הנראה "ככל אשר בסיסית,                אנושית

בבסיס .(Legere, 2014) באמת" אותנו להבין ויכולים דומים בנתיבים צעדו אשר אלו את לחפש                שלנו

מהן להגדיר ייחודית דרך יש אדם לכל ראשון. בגוף וההחלמה ההתמודדות סיפור נמצא מהניסיון                הידע
חייו חוויות מתוך חלקים אילו ולבחור מבחינתו החלמה מהי להמשיג עבורו, המשמעותיות החיים               חוויות

תמיכת להציע מנת על חייו ובניסיון בחוויותיו להשתמש בוחר ואדם במידה אחרים. עם לשתף                ברצונו
לכלי החיים חוויות את להפוך המצריכה בחירה זוהי הרי הנפש, בריאות מערכת בתוך לאחרים                עמיתים

רק לא ערך בעל למשאב הערך, ויקר הספונטני האישי, הידע בהפיכת להתמקצעות בחירה זוהי                עבודה.

 עבור האדם עצמו אלא גם עבור אחרים - עמיתים, מתמודדים אחרים, בני משפחה ואנשי מקצוע.

 סקירת ספרות

לכך דוגמאות וספונטניים. טבעיים ובאופנים רב זמן מזה קיימת פורמלית בלתי עמיתים              תמיכת
במסגרת עצמאיות; עצמית עזרה בקבוצות באלו; אלו התומכים מאושפזים חולים בקרב לראות              ניתן

בשנות הממוסדת. הנפש בריאות למערכת מחוץ ותמיכה סנגור ומציעות מהשטח שצמחו צרכנים              תנועות

והזדמנויות שינוי ויצרו יחד שחברו ומקצועיים חברתיים שינויים מספר חלו ה-20 המאה של               ה-60-70
תנועות של מעבר השאר: בין כללו אלו שינויים המערכת. בתוך מאורגנת עמיתים תמיכת               להכללת

אל החולים בבתי ממושכים מאשפוזים מעבר שכלל אל-מיסוד תהליך המרכז; לכיוון מהשוליים              צרכנים
Anthony) הנפש בבריאות מרכזי עבודה לעקרון ההחלמה גישת של הפיכתה הקהילה; במסגרת              טיפול

מכווני נפש בריאות משירותי כחלק מקום תפסה עמיתים תמיכת בהדרגה, .(and Farkas, 2009             

שלהם הייחודית והתרומה המערכת, בתוך בשכר ובעבודה מאורגן באופן השתלבו עמיתים             החלמה,
Davidson et al., 2010; Repper and Carter, 2011; Solomon,) הכרה צברה באחרים              בתמיכה

.(2004  
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הקבוצה רופא. צביאל ידי על 1991 בשנת נוסדה בישראל המתועדת הראשונה הצרכנים              תנועת
המתמודדים ארגון פעל 1994-1999 בשנים עצמית. לעזרה כקבוצה ותפקדה "ָאֶל"ף" עצמה את              כינתה

שהציע "בנפשנו" שירות הוקם 1997 בשנת הממוסדת. למערכת מחוץ להתפתח שהמשיך             "התמודדות",
ובמשך ואנשי-מקצוע, בני-משפחה מתמודדים, ידי על שאוייש טלפוני סיוע מוקד והפעיל עמיתים              תמיכת

וסנגור, מידע מתן שירותי הוצעו כן, כמו .(2008 (שור, אלפרוביץ' דעת בן שולה בידי נוהל שנותיו                  רוב

(רופא, שונות במסגרות שלהם החיים סיפור את לספר מתמודדים להכשרת "דו-שיח" פרויקט              והוקם
לשקוד במטרה בקהילה" נפש נכי שיקום "חוק בישראל חוקק 2000 בשנת .(2018 ושות', לכמן ;1998               

תפקודית עצמאות של מרבית דרגה להשיג להם לאפשר כדי נפש נכי של בקהילה ושילובם שיקומם                 על
בקהילה, נפש נכי שיקום (חוק וחירותו האדם כבוד יסוד חוק ברוח כבוד על שמירה תוך חיים,                  ואיכות

פסיכיאטרי שיקום שירותי מגוון התפתחו ויישומו, החוק חקיקת בעקבות .(Aviram et al., 2012 ;2000              

שנועדו ו-"להק", "הפעל" הקורסים והעברת פיתוח כולל הצרכנית, התנועה פעילות והתעצמה             בקהילה
לכמן ;2014 אפשטיין, גרבר ;2015 אלפרוביץ', (בן-דעת בקהילה ופעילות למעורבות צרכנים             להכשיר

 ושות', 2018).

בשנת כאשר הבריאות משרד של פורמלית תמיכה קיבלה מניסיון ידע עם אנשים של               העסקה

וב-2006 שירות), נותני (צרכנים מניסיון ידע בעלי שיקום לעובדי הכשרה קורס לראשונה נפתח 2005              

עזרה מתן בתחומי שעובדים מניסיון ידע בעלי לאנשים ייחודי תעסוקתי לליווי ייעודית תכנית               נפתחה
בעלי אנשים בישראל כיום .(Merzer-Sapir et al.,2009,; Roe and Lachman, 2005 ,2007              (אורן,

מניסיון ידע עם עובדים ישנם .(2018 ושות', (לכמן שונים עבודה במרחבי תפקידים ממלאים מניסיון                ידע
להם יש בהם ועוד), חונכים סומכים, שיקום, מדריכי (כגון המערכת בתוך מסורתיים תפקידים               שממלאים

בתי במספר מומחים לעמיתים ייעודיים תפקידים ממלאים אחרים להיחשף; האם לבחור האפשרות              את

עבודה סביבות מגוון של זו מציאות .(Moran, 2018) בקהילה שיקום ובשירותי פסיכיאטריים              חולים
אך מניסיון, ידע עם לעובדים בחירה אפשרויות יותר אחד מצד מאפשרת החשיפה מידת מבחינת                שונות

Moran,) מניסיון בידע בשימוש להתמקצע ליכולת מורכבות ומוסיפה אחידה הכשרה על מקשה שני               מצד
.(2018 

ליבה, עקרונות על מבוססת אישי מניסיון ידע בעל העמית של עבודתו העולם רחבי               בכל

Mead and Macneil,) אותנטיים ותיקוף אמפתיה מתן מניסיון; בידע שימוש הדדיים; יחסים              שביניהם:
כבוד, של מפתח עקרונות על המבוססת וקבלתה, עזרה מתן של מערכת הינה עמיתים "תמיכת .(2004               

עמיתים תמיכת של הפרקטיקה .(Mead, 2003) העזרה" אופי לגבי הדדית והסכמה משותפת              אחריות
והדדיים ייחודיים תמיכה מתן יחסי יוצרת כך ומתוך ההחלמה, ובתהליך האדם של בחוזקות               מתמקדת

"לא טבעית, בשפה בשימוש מתאפיינת העמית של העמדה כן, כמו .((Repper and Carter, 2011              

 



4 
 

לוקחת שהיא תוך לו, הייחודית החוויה חוטי את בעדינות לטוות השירות למקבל שמאפשרת               קלינית",
של פתולוגיזציה ליצור או האדם את לתייג מבלי וזאת והכאב, הטראומה האישי, הסיפור את                בחשבון

.(Mead and Macneil, 2004; Waddingham, 2013) החוויה 

אל החיבור על ולשמור מניסיון ידע בעל העמית תפקיד של הייחודיות את לשמר יעילה דרך                 

) עמיתים ידי על המובלות והכשרה הדרכה של קבוע מערך לספק היא הפרקטיקה של הליבה                עקרונות

להכשרת וכלים הדרכה ספרי מודלים, של מגוון פותחו העולם ברחבי .(Repper and Carter, 2011              
Altman Dubrul et al., 2017;) המערכת בתוך עמיתים תפקידי ולהטמעת מניסיון ידע בעלי               עובדים

.(Chinman et al., 2013; Legere, 2014; Legere and Farkas, 2016; Repper et al., 2013  

החלמה כגון: נושאים, במספר מתמקדות בעולם מניסיון ידע לבעלי הקיימות ההכשרה             תוכניות

ועוד. אתיקה עצמית, חשיפה תקווה, החזקת תמיכה, מתן בשפה, שימוש גבולות, עמיתות, יחסי               אישית,

פרויקט התפקיד. למהות להתחבר היכולת ועל מניסיון ידע בעל העמית תפקיד על לרוב הינו                הדגש
את לקדם שמטרתו עמיתים, הכשרת מערך גם כמו בינלאומי, עכשווי מחקר הינו UPSIDES             

.((Puschner et al., 2019 הסטנדרטיזציה של תמיכת עמיתים ושימוש עולמי בתחום 

גבי על בנוי המודל המודל. לימוד על המבוסס ההכשרה וקורס העבודה מודל יוצג הבא                בחלק

בסיס על מניסיון. ידע בעל העמית עבודת של הליבה עקרונות אל ומחובר בתחום מצטברים וניסיון                 ידע

מבט מנקודת ולתארו מניסיון בידע שיתוף של עצמו התהליך את מקרוב לבחון שאפנו הקיים                הידע
  אישית-פנימית ובין-אישית.

 מודל עבודה לשימוש בידע מניסיון
עמיתים ידי על מניסיון בידע לשימוש מקורית מתודה על מבוסס במאמר המוצג העבודה               מודל

על התבוננות של בתהליך אישי מניסיון ידע בעלי ידי על נוצר המודל הנפש. בריאות במערכת                 העובדים

בו בשותפות, עשייה של לתהליך הבסיס את היוו הרפלקציה מתוך שנבעו התובנות בשטח.               העבודה
ב- ונכתב השותפות מתוך נבע המודל הנפש. בריאות בתחום מקצוע ואנשי מומחים עמיתים חלק               לקחו

אשר מניסיון, ידע בעלי אנשים עבור נוצר הוא אדרי. ונטע גרונדמן הדס שימרי ידי על co-production                
עבודה ככלי שצברו מניסיון בידע ולהשתמש למקצוע, שלהם האישי ההחלמה מסע את להפוך               בוחרים

 לטובת סיוע לאחרים.

חיים, חוויות מתוך בידע האינטואיטיבי והשימוש האישי ההחלמה נרטיב בין מובנה מתח              ישנו
את למוסס מבקש איננו העבודה מודל מניסיון. בידע שימוש העושה ומכוונת מקצועית פרקטיקה               לבין

את לצקת עמית כל יכול שלתוכה כללית מסגרת להציע אלא למקצועי, האישי בין האינהרנטי                המתח
שפה ליצירת תורם ומעשית קונספטואלית עבודה במסגרת השימוש חייו. ניסיון על המבוססים              התכנים
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כמו העמית, אצל המצוי הידע של לבו בלב הנמצאים המרכיבים בהגדרת ומסייע עמיתים, בין                משותפת
אודות מקצועי שיח ולעודד לאפשר יכולה לעמיתים משותפת ששפה סבורות אנו בפועל. בעבודתו               גם

  תכנים שהם בעיקרם אישיים ביותר.
  מודל העבודה מורכב משלושה חלקים:

 מרכיבי ידע מניסיון1.
האפשרות מהניסיון. הידע מרכיבי עם מהיכרות מורכב העבודה מודל של הראשון             חלקו
עם התמודדות של חיים חוויות בעלי לאנשים לסייע יכולה למרכיביו מהניסיון הידע את               לפרוט

מימדי חוויותיהם. של השונים המימדים את מקרוב יותר להכיר החלמה ותהליכי נפשי              משבר
  החוויה הללו עשויים לכלול אירועים, מחשבות, רגשות, מפגשים בין-אישיים ועוד.

 אנו מציעות את המרכיבים המרכזיים הבאים:

רגשות● נפשיים, קצה מצבי של ומתמשכות עמוקות חוויות - נפשיים ומצבים רגשות עם               היכרות
 עוצמתיים ותחושות גופניות.

יכולים● שהם העזרה וסוג מקצוע אנשי של תפקידם לגבי הבנה - מקצוע אנשי עם                אינטראקציות
 להציע, וההכרה בכך שכל אדם זכאי לבחור את סוג העזרה שהוא מקבל וממי הוא מקבל אותה.

התחושות● עם וכן שירות כמקבל/ת המערכת עם היכרות - והשיקום הטיפול מערכת עם               מפגש

  והחוויות הנולדות במפגש עמה.
תרופות● נטילת של חוויות עם אישית היכרות - פסיכיאטריות בתרופות שימוש של              חוויות

 פסיכיאטריות, הפסקת טיפול תרופתי, וכן היכרות עם תופעות לוואי.
המתעוררים● הקשיים עם המשפחתית ולהתמודדות משפחתיים לתהליכים מודעות -           משפחה

 כאשר אחד מבני המשפחה מתמודד עם מצוקות נפשיות.
של● תחושות עם אישית היכרות וכן חברתי, ותיוג אפליה עם מפגש - ועצמית חברתית                סטיגמה

 בושה, חוסר אונים, ניכור, פחד, מתח וחוסר תקווה.
רגשות● ועם נפשיים קיצון מצבי עם התמודדות לגבי ידע התהוות - התמודדות              אסטרטגיות

 עוצמתיים, פיתוח של אסטרטגיות התמודדות אישיות שמקדמות תהליכי החלמה אישית.
בין● שונות, צורות ללבוש ועשוי הנכון, בזמן להתרחש יכול ששינוי בכך חוויה מתוך הכרה                שינוי-

 אם בצעדים קטנים או בזינוקים גדולים.
העבר● על להביט היכולת וכן פנימיים, תהליכים ועל חוויות על להתבוננות היכולת -               פרספקטיבה

 ולתת הכרה לדרך שנעשתה.
 תקווה - היכולת להביט קדימה אל העתיד מתוך אמונה ותחושה עמוקה של תקווה.●

יותר מאורגנת הבנה מקדמים מניסיון ידע של השונים המרכיבים עם            ההיכרות

של שונים תקשורת ערוצי לפתוח מאפשרת זו היכרות העמית. של הידע גוף לגבי               ומשמעותית
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ולהגיב משותפים, רגשיים ומצבים דומות חיים לחוויות החיבור דרך השירות, מקבלי עם              העמית
לעבור הכרח אין אחר, אדם לטובת מניסיון בידע שימוש לעשות מנת שעל לציין חשוב                עליהם.

ומימדיו מרכיביו על שלנו, הידע אל לגשת נלמד אם השירות. מקבל כמו חוויות אותן את                 בדיוק
תחושת מתוך אליהם ולהגיב משלנו שונה החלמה מסע שעברו באנשים גם לתמוך נוכל               השונים,

הפוסעים אנשים מלווים שאנו לזכור חשוב נפשית. התמודדות של מהותית והיכרות             שותפות

ללכת להמשיך להם לסייע מנת על שרכשנו מניסיון בידע להשתמש היא ומטרתנו שלהם,               בדרכם
  בדרכם.

 שידת המגירות של חוויות החיים2.

של האישי הסיפור את לעבד שמטרתו מכלי, מורכב העבודה מודל של השני              חלקו

ונוחות יותר למאורגנות העמית של החיים חוויות את להפוך מנת על וההחלמה,              ההתמודדות

ערך בעלות להיות עשויות שלו החיים חוויות מתוך פיסות אילו בוחן העמית הצורך. בעת                לשליפה
להתמודדות הקשורים החיים באירועי ההתבוננות לשתף. ורוצה יכול הוא ואותן אחרים             עבור

אחד אדם של חייו סיפור בין המחברת כזו להתגלות, יותר רחבה לתמונה מסייעים               ולהחלמה
 לסיפורי החיים של אנשים אחרים, שנמצאים במסע ההחלמה שלהם.

החיים" חוויות של המגירות "שידת נקרא האישי הסיפור לעיבוד המשמש העבודה             כלי

ההתמודדות של האישי הסיפור נמצא מניסיון הידע של ליבו בלב .(2018             (שביט-שוטלנד,
לארגן יכול העמית המגירות", "שידת כלי באמצעות העמית. של הלימוד" "ספר זהו -               וההחלמה

התכנים את וללמוד הצורך בעת אותן לשלוף לו שיאפשר באופן שלו האישיות החיים חוויות                את
הסיפור את לארגן מהעמית דורשת המגירות" "שידת עם העבודה מכוונת. בצורה שם              הקיימים

למרכיבי שקשורה קטגוריה, מייצגת בשידה מגירה כל שונות. לקטגוריות אותו ולפרק שלו              האישי

חוויות שלו. לשידה להוסיף בוחר שהעמית נוספות לקטגוריות בנוסף לעיל, שצוינו מניסיון              הידע
 החיים הקשורות לאותה קטגוריה מאורגנות בתוך המגירה, ויוצרות בכך גוף ידע מאורגן ונגיש.

תכנים ועל אישיים גבולות על חשיבה (כולל הרלוונטיות הקטגוריות מהן שמגדירים             לאחר
ספציפיות חוויות לחקור כלומר מגירה", "לפתוח העמית את מזמינים לחשוף), מעוניינים             שלא

הגופניות והתחושות הרגשות המחשבות, המרכזיים, האירועים היו מה - לגביהן            ולהרחיב

מה בדרך? שפגשתי המשמעותיים האנשים היו מי הולך? אני ולאן באתי מאין לחוויה?               הקשורים
העמית, של אישי משאב להיות הופכת המאורגנת המגירות שידת שעברתי? מהחוויות             למדתי

למשאב בנוסף אחרים. עם בעבודתו שלו האישי מהסיפור מדויקות בפיסות להשתמש יכול              והוא
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ניסיון מתוך הנובע קולקטיבי, לידע והופך מצטבר העמיתים של הידע עמית, כל של האישי                הידע
 חיים.

 שיתוף בידע מניסיון3.
ואת מניסיון בידע האחר לשיתוף כדימוי המתנה" "משל את כולל המודל של השלישי               חלקו

.NISE טכניקת 

 "משל המתנה"
סיפור מתוך פיסה להעניק בוחר העמית בה אקטיבית, פעולה הינו מניסיון בידע              שיתוף
הוא אותו האדם של לצרכיו ומדויקת מותאמת בצורה יעשה שהשיתוף רצוי אחר. לאדם               חייו

גם חשובים והדיוק ההתאמה וכו'). ,סטודנט מקצוע איש משפחה, בן אחר, (מתמודד              משתף

לו. שמתאימים הגבולות במסגרת יהיה שהשיתוף כדי עצמו, כלפי העמית של ההתייחסות              לעניין
וההבנה ערך כיקר האדם של החיים בסיפור הכרה היא מניסיון שיתוף של המוצא               נקודת

הטכניקה את שנפרט לפני העמית. בידי נשמרת בו השימוש צורת ועל הסיפור על               שהבעלות
 לשיתוף בידע מניסיון, אנו מציעות את "משל המתנה" כדימוי שממחיש שיתוף זה.

לכולנו מתנה: הענקת על כמו מניסיון בידע השיתוף על להסתכל מציע המתנה"              "משל
לטעמו קלענו לא בהם במקרים ההחמצה תחושת את מכירים וכולנו מתנות ולתת לקבל               מזדמן

את להכיר זכינו גם כולנו אלינו. קשורה לא שלתחושתנו מתנה קיבלנו כאשר או אדם                של
אנו כאשר או מתנה, בבחירת לדייק מצליחים אנו כאשר מרגישים שאנו הנעימה              התחושה

האישי, ניסיוננו מתוך פיסה בחירת לקראת התכוונות שרצינו. מה בדיוק שהיא מתנה              מקבלים
  שאותה נרצה לשתף עם אדם אחר, דומה להתכוונות בהענקת מתנה.

עצמנו את שנשאל הראשונה השאלה מתנה? נותנים אנו כאשר בחשבון לקחת כדאי              מה

מהי המתנה? את שמקבל האדם מי (השיתוף). המתנה מיועדת למי היא מתנה לתת               כשנרצה
התכנים בבחירת גם משמעותי האישי ההקשר מתנה, בבחירת כמו איתו? שלנו היחסים              מערכת

האדם? של הצורך מה היא: נתייחס אליה השנייה השאלה האישי. הניסיון מתוך לשתף               שנרצה
לא אחד אף ואוהב. צריך האחר האדם מה עצמנו את נשאל מניסיון בשיתוף מתנה, בקניית                 כמו

מניסיון משתפים כאשר אחר. מישהו עבור שנקנתה ומרגיש שימוש בה שאין מתנה לקבל               אוהב

שלו. לצורך השיתוף את ולהתאים האדם של הצורך את ולזהות להקשיב ללמוד ביותר               חשוב
ברור מתנה, קונים אנו כאשר שלי? התקציב מהו היא: עצמנו את שנשאל השלישית               השאלה

חשוב מניסיון בשיתוף גם להשקיע. ונרצה נוכל כמה היא שעולות הראשונות המחשבות              שאחת
חלקים אילו לשתף, יכולים אנו חלקים אילו - שלנו הפנימיים הגבולות את לעצמנו להגדיר                שנדע

שאנחנו או מספיק, מעובדים שאינם מרגישים שאנו החלקים מהם עבורנו, טריגרים             מהווים
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את לעשות לנו מאפשרת ה"תקציב" על שמירה שהיא. סיבה מכל בהם לשתף שלא               בוחרים
 תפקידנו בצורה מיטבית ואחראית, תוך שמירה על עצמנו.

טוב תמיד בתקציב, עמדנו ואפילו צריך הוא ומה האדם על חשבנו שהתכווננו,              אחרי

מתוך מישהו משתפים כשאנו אחר. משהו ירצה המתנה שמקבל למקרה החלפה פתק              לבקש

האחר האדם תמיד לא מצוין, עבודתנו את עושים אנחנו אם שגם בחשבון לקחת צריך                ניסיוננו,
החלפה", "פתק ולהציע פתוחים לבוא חשוב לכן בנדיבות. נותנים שאנחנו מה את לקחת               ירצה

ההחלפה" "פתק כרגע. לשמוע צריך הוא מה האדם עם ולברר שואלת עמדה מתוך לבוא                כלומר
מעודדים ואנו צריך הוא מה טוב הכי יודע שהוא בכך שלנו ההכרה את שמולנו לאדם נותן                  בעצם

ולבירור לתהליך הלב תשומת דרושה לכן מהאדם, חלק היא הניסיון מתנת צרכיו. את לדייק                אותו
 הפנימי והחיצוני, מתוך רגישות ויראת כבוד יתרה הן לאדם שמקבל והן לניסיון שממנו הוא נלקח.

 טכניקת NISE לשיתוף בידע מניסיון
מניסיון בידע שימוש של פרקטיקה ולבסס התמקצעות לקדם במטרה שפותחה            טכניקה

 בתוך הקשר בין-אישי, בהתבסס על תצפית ועל התבוננות פנימית.

:(NICE) לטכניקה ארבעה שלבים 
.1Need identification - (של האחר) זיהוי צורך 

.2Inner identification - זיהוי פנימי 

.3Sharing experiential knowledge - שיתוף בידע מניסיון 

.4interpersonal Encounter - מפגש עם האחר 

 
 להלן פירוט לגבי כל אחד מהשלבים:

 זיהוי צורך (של האחר)1.
זה שלב צרכיו. ואת שמולו האדם של מצבו את לזהות ומנסה מידע אוסף חוקר, צופה,                 העמית

על וכן ההחלמה), בתהליך שלב היחסים, אופי הקשר, (סטינג, חיצוניים מימדים זיהוי על               בנוי

באופן לבחור לעמית יסייע האחר של הצורך זיהוי המפגש. בזמן האדם של הרגשי המצב                זיהוי
לצרכיו מודעות מתוך הנוכחית, בסיטואציה שלו מניסיון בידע להשתמש ומתי איך יותר              מדויק

  של האחר ושאיפותיו. חשוב לציין שזיהוי צורך איננו תהליך קליני של הערכה ואבחון, אלא
  הזדמנות להיפתח אל נוכחותו וחוויותיו של האחר.

  זיהוי פנימי2.
ההתמודדות לסיפור מתחבר העמית העמית. עבודת בבסיס נמצאת האותנטית הפנימית            החוויה
המכוון לשיתוף כבסיס אותו לשמש יכולים מהניסיון הידע מתוך חלקים אילו ובוחן שלו,               וההחלמה
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של מסוימת מידה דורש זה תהליך האחר. של צרכיו את בחשבון לוקח שהוא תוך האחר,                 לטובת
ייקח שהעמית רצוי ולכן אוטומטי, תהליך אינו זה האישי. מהסיפור ניתוק) לא (אבל מרחק                לקיחת

 את הזמן על מנת להכיר את סיפורו של האחר לפני ההתחברות אל הסיפור שלו כמקור ידע.
 שיתוף ידע מניסיון3.

העמית לסיטואציה. בהתאם ומתפתחים משתנים והם מניסיון בידע לשיתוף שונים מימדים             ישנם

הבסיס השינויים. לכל מעבר אפשרית, שהחלמה בכך ההכרה ואת התקווה את להנכיח              צריך
בידע ששיתוף מכיוון ושותפות. ענווה האחר, של החוויות עבור כבוד של עמדה הוא               לשיתוף

אחראי מקצועי, שימוש לעשות במטרה הדרגתי שיתוף מציעות אנו עדין, תהליך הוא              מניסיון
 ומכוון בידע מניסיון באופן הבא:

 א. תיקוף והדהוד
האישיות לחוויות ולהתחבר בתוכו להדהד האחר האדם של לחוויות מאפשר            העמית
של החוויה את ומהדהד שמתקף באופן שלו הסיפור מתוך פיסה לשתף בוחר ואז               שלו,

באופן משותפת. בדילמה או דומה, בחוויה מוכר, ברגש לשתף לבחור עשוי הוא              האחר.
זוהי תוקף. מקבלת שלו והחוויה לו שמקשיבים להרגיש שמולו לאדם מאפשר העמית              זה

  הזמנה לקרבה ולסולידריות, המבוססת על שותפות גורל ועל הבנה אמפתית.

 ב. חיבור לתמונה הרחבה
יותר, רחב מתהליך חלק הוא הנוכחי שהרגע הדגשה תוך שלו, בחוויה משתף              העמית

קשיים עם כמתמודד עצמו את מזהה העמית כאשר מוצא. ללא דרך ולא זמני מצב                שזהו
של לאפשרות חיה להוכחה הופכת שלו הנוכחות עצם אזי בהחלמה, וכאדם             נפשיים

היכולת בהווה. הקשיים על להתגבר יכול הוא שגם להאמין לאחר מסייע הוא              החלמה.

של אישי תהליך להדגים גם ועשויה תקווה, בתוכה מחזיקה הרחבה לתמונה             להתחבר
  מתן משמעות לסבל.

 ג. מתנות פרספקטיבה

זמן. של ממרחק שלו, והתחושות החוויות התובנות, אל הצצה שמולו לאדם נותן              העמית

מאז. שלמד ובדברים דומים, מצבים עם התמודד כאשר לו שהיו בתחושות משתף              הוא
 העמית יכול גם לשתף באבולוציה ובשינויים שהתרחשו לאורך הזמן.

 מפגש בין-אישי4.

שבו שלישי, מרחב נוצר האחר של החיים חוויות את פוגש העמית של מהניסיון הידע                כאשר
לבין העמית בין דיאלוג מעורר חדש, ידע מוליד השיתוף לעלות. עשוי ותגובות רגשות של                מנעד

העצמית החשיפה אם להחלמה. שלו הייחודית הדרך את למצוא לאדם ומסייע השירות,              מקבל
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למקבל קשה יהיה שליליות), או (חיוביות מדי חזקות תגובות האחר אצל מעוררת העמית               של
שמכונה למה להתייחס היא רגישים מצבים עם להתמודד אחת דרך מהשיתוף. להפיק              השירות

לתפקד מסוגל האדם שבתוכו הרגשית-פיזית העוררות טווח את המתאר מונח - העוררות"              "חלון
לעשות לעבד, לקלוט, מסוגל לרוב הוא הזה הטווח בתוך נמצא האדם כאשר יעיל.               באופן

מולו האדם של לתגובות לב לשים צריך העמית לכן אליו. שמגיע למידע ולהגיב               אינטגרציה

החלטות ולקבל להתבונן האחר של ביכולתו לתמוך כדי העוררות, חלון בתוך להישאר              ולנסות
  באופן שקול, מבלי להרגיש מוצף או לחוש צורך לסגת מהסיטואציה.

  לימוד המודל בקורס פיילוט

אשת ושל מניסיון מומחית עמיתה של המשותפת בהנחייתן הועבר לעיל שהצגנו העבודה              מודל
ידע בעלי א.נשים 16 השתתפו שבו פיילוט, בקורס הנלמד מהחומר כחלק הנפש בריאות בתחום                מקצוע

שעות חמש בני שבועיים מפגשים מ-15 בנוי היה הקורס הנפש. בריאות במערכת העובדים/ות               מניסיון

חוברת קיבל הקורס ממשתתפי אחד כל מסכמת. עבודה הגישו המשתתפים ובסיומו אחד, כל               אקדמיות
חוויות של ועיבוד חקירה תיאורטית, למידה שילב הקורס הלמידה. במהלך לשימוש אישית              עבודה

בשטח. בעבודה וההתנסות התיאורטית הלמידה האישי, החקר בין אינטגרציה וכן קבוצתי תרגול              אישיות,
האחד של וללמידה בחוויות לשיתוף מקום נתן ובכך קבוצתי, הקשר בתוך התקיים הלמידה               תהליך

בטוחה, בסביבה החיים מניסיון שרכשו ובידע שלהם האישיים בסיפורים שיתפו המשתתפים             מהשני.
וברגישות. בכבוד שלהם, העמיתים של לחוויות גם כמו עצמם, שלהם לחוויות להתייחס אותם               שעודדה

התהוות אפשרה הקבוצה ובהדרגה האישיות, החיים חוויות מתוך נבעה הקורס של המוצא              נקודת

 והתגבשות של ידע קולקטיבי, וכן תחושה עמוקה של שותפות לדרך.
מניסיון בידע שיתוף של ומכוונת מקצועית פרקטיקה לבין האישיות החיים חוויות בין              המתח

התנסות גם אלא תיאורטית, למידה של קוגניטיבי תהליך רק שאיננו הלמידה, בתהליך תפקיד               שיחק
תוך שלהם, החיים בסיפורי ולהתבונן שלהם האישיות החוויות את לחקור הוזמנו המשתתפים              חווייתית.

האישי הניסיון בהפיכת סייעה המבט נקודת הרחבת יותר. וגמישה רחבה מבט נקודת מאמצים               שהם

  והסובייקטיבי לכלי עבודה ייחודי ונגיש, המכוון לתמיכה באחרים.
 

 תמות שעלו מתוך הקורס
וכן שלהם הלמידה חוויית אל התייחסות שכללה סיכום עבודת הגישו המשתתפים הקורס              בסיום

עבודות מתוך שעלו התכנים של איכותני ניתוח נערך מניסיון. ידע בעלי כעובדים זהותם על                התבוננות

שבלימוד האפשרית התועלת על שמצביעות מרכזיות, תמות מספר נציג זה ניתוח בסיס ועל               הסיכום
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ציטוטים באמצעות השונות התמות את נדגים מניסיון. בידע לשימוש ההכשרה וקורס העבודה              מודל
 מתוך עבודותיהם של המשתתפים על מנת לתת קול לחוויה בגוף ראשון.

 התמות המרכזיות שזוהו הן:
 פיתוח זהות העמית●

לעומק ולהבין כעמיתים שלהם התפקידית הזהות את לפתח הזדמנות היתה בקורס             למשתתפים

דיון התקיים שונים. הקשרים בתוך שלהם מהניסיון הידע עם עבודה של הייחודיות האיכויות               את
מכוון; באופן עצמית חשיפה ניהול העמית: של המקצועית לזהות הקשורים שונים מימדים              לגבי

מערכת על העמית זהות ביסוס ולסיטואציה; לצורך ומותאם מדויק באופן מניסיון בידע              שיתוף
 יחסים הדדית, שיתופית ולא מכווינה.

  

תוך המלווה, של מצבו את ולתקף להדהד יכול ואותנטי טבעי באופן העמית המלווה, עם                "במפגש

שיתוף פיסות לעיתים הגורל, שותפות תספיק, הנוכחות עצם רק לעיתים אמפטית. תקשורת              כדי

 בתהליך מחוויותיו, תוך ניסיון אמיתי להתכוונן לצורך של מקבל השירות." (קרן)

והאפשרויות האדם של הכוחות את שרואה הייחודית, מבטו מנקודת נובע העמית של              "כוחו

הוא העמית מניסיון. ידע בעל לדרך חבר הוא העמית אישית. וידיעה ניסיון מתוך בפניו                שפתוחות

את המאיר כירח צמיחה, ומאפשרת המחממת כשמש להיות ובפשטות… שיודע".            "אחד

כרוח כמראה, המשמש צלול כאגם עליו, ולהישען בצלו לנוח כעץ עליה, ללכת כאדמה               החשכה,

 מלטפת ומניעה. להיות כאדם לאדם." (מאיה)

 שפה משותפת לעמיתים●

החוויות את להגדיר החופש את מניסיון ידע בעל אדם לכל לאפשר שואפת העבודה מודל                שפת

המשתתפים את עודד הקורס ופרשנויות. תגיות קליניות, מאבחנות המשוחררת בשפה            שלו
נפש. מצבי לתאר בבואם אישיות, חוויות ועל רגשות על המבוססת יומיומית, בשפה              להשתמש

שפה ליצור שואף הוא שלו, מהניסיון בידע ומשתף אחר אדם של לסיפורו מקשיב העמית                כאשר
 משותפת לו ולאחר, שתהיה  טבעית ובלתי מתווכת. הדגש הוא על סיפורים ולא על סימפטומים.

  

במושגים ולא מדברים, עליו האדם של החוויה את המתארת בשפה ישתמש המומחה              "העמית

האלה המושגים שני מצד המהירות, והוא יתרון יש הקלינית בשפה לשימוש אחד מצד               קליניים.

 מגיעים עם המון סטיגמה, מטען רגשי והנחות שאינן קשורות לאותו אדם." (נמרוד)
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 הפנמת מודל העבודה●
בעבודתם במודל השימוש לגבי וכן העבודה מודל את הבינו שבו האופן לגבי שיתפו               המשתתפים

אפשר הוא אינטואיטיביים. בתהליכים וסדר מודעות בהירות, ביצירת סייע המודל            בשטח.
ולהתבוננות לחשיבה מרחב וליצור מכוונת בצורה שלהם מהניסיון בידע להשתמש            למשתתפים

  עצמית.

 

  "היום אני משתמשת בכלי מול חלק מהמתמודדים שאני מלווה, מזהה את הצורך שלהם, ונותנת

  להם  דוגמאות מחיי האישיים מתוך ידע מניסיון, אך ורק על מנת לקדם אותם. תוך כדי שיתוף

 הידע מהניסיון אני עוצרת ומבררת איך מקבל השירות מרגיש." (שלי)

 

היום שלי התקציב ומה לעבודה בבואי היום שלומי מה ולדעת לעצמי קשובה להיות צריכה                "אני

חוויות עיבוד הדורש עבודתי, כלי הוא הלוא - מניסיון ידע - היקר מהמשאב לתת שלי                 ביכולת

מזוויות שלי הסיפור עם מחדש פעם בכל הכרות מלווי, עם בהזדהות גבולות ידיעת               אישיות,

שחשוב מה יום של בסופו מניסיוני, ידיים. בשתי הכל לקבל והיכולת וההתבגרות, השנים               וחלוף

 בעבודה היא הקבלה והאהבה. התקווה כבר תגיע תוך כדי." (קרן)

 הבנת תפקיד העמית●
בתוך העמית תפקיד של והמשמעות הייחודיות את לעומק להבין למשתתפים אפשר             הקורס
מערכת ובתוך עובדים הם שבו הארגון בתוך הצוות, עבודת בתוך גם כמו הבין-אישי,               המפגש

קו (על הלימינלית בעמדה שמכירה יותר רחבה מבט נקודת התפתחה בכללותה. הנפש              בריאות

של במילותיה או השירות; מקבלי לבין הצוות בין התפר על הממוקם העמית של לבין) בין                 הגבול
.(Deegan, 2011) סדר לפריעת חדשנות ובין לזעם, אהבה בין שהיא עמדה - דיגן               פטרישיה

השירות, מקבלי עבור והן הצוות עבור הן ההחלמה, רעיון את ממש ובנפשו בגופו מגלם                העמית
  ומנכיח באופן חי את קיומה של תקווה.

  
המקצועי ככלי מניסיון ידע עם העובד הנפש, בבריאות בעבודה המומחה העמית של              "תפקידו

הצוות לאנשי כקולגה עובד הוא בעבודתו. פוסע הוא עליו התפר את יראה ובראשונה בראש                שלו,

  ומהצד השני הוא אדם שעבר פציעה נפשית ונמצא בתהליך החלמה." (קרן)

אופן על משפיע [...] היותו עצם עצמו. הארגון בתוך והוא מומחה, עמית של נוסף אספקט                 "קיים

לשטח יוצאים כשהם הלאה מעבירים שהם מה ואת העובדים של וההתייחסות             ההסתכלות

ידע תחנת מעיין הוא מומחה עמית בתפקיד עובד בנוסף, מלווים. שהם המתמודדים את               לפגוש

 



13 
 

פעמים שבהם במקומות אור ושופך שלו התובנות מתוך נותן הוא עצמו. הארגון עבור               ותיווך

  רבות יש מחסום ראייה." (ענת)

 התעוררות של מודעות חברתית●

בין חיבור ושל השתייכות של חזקה תחושה יצרה קבוצתי הקשר בתוך התקיים שהקורס               העובדה
כוח של לתחושה ובושה אשמה של תחושות להפוך סייע הקבוצה של כוחה              המשתתפים.

בקהילות חוויותיהם על ראשון בגוף ולהעיד קולם את להשמיע המשתתפים את ועודד              והעצמה,

שרואה חברתית, מודעות של התעוררות העצים שהקורס מרגישות אנו הגיעו. הם             שמהם
  בתהליך ההחלמה מסע אישי ששואף גם ליצירת שינוי חברתי.

בנוסף, המלווה. של והמעצים המאמין הייחודי, בליווי [מתבטא] המומחה העמית של             "תפקידו

תחום הנפש, בריאות תחום בתוך שליח להוות לעיתים ואף מודעות בהעלאת תפקיד] לו               [יש

כלפי הקיימת הסטיגמה ולמיגור המודעות לקידום נדרשת רבה עבודה בחיתוליו. עדיין             אשר

 מתמודדים עם קשיים נפשיים…. להשמיע את הקול הייחודי לנו, אשר חשוב שישמע." (ענת)

חשוב אך מניסיון, הידע בעלי משלנו, שונות דעות עם מקצוע אנשי עם ניפגש שלעיתים                "נכון

תבקע שלא אחת טיפה כמו התחתונה, בשורה יתממש. לא זה לבסוף אם גם קולנו, את                 שנשמיע

אפשר יהיה שלא הבוקע זרם כמו תהיינה לדעה דעה כך זאת, יעשה חזק זרם אבל הסלע                  את

 להתעלם ממנו…" (נתן)

  

 סיכום
האישיות החיים חוויות את להפוך שמטרתו מפתח, מרכיבי משלושה המורכב עבודה מודל              הצגנו

בריאות מערכת בתוך העמית בעבודת ומדויק מכוון עבודה ככלי לשמש יכול מהניסיון הידע מניסיון.                לידע

פיילוט, בקורס המשתתפים של הלמידה חווית מתוך שעלו המרכזיות התמות הוצגו מכן לאחר               הנפש.
המהות את לעומק ולהבין תפקידית זהות לבסס למשתתפים סייע הנלמד העבודה שמודל הסקנו               מתוכן

לעמיתים משותפת שפה של היווצרות עודד העבודה מודל מניסיון. ידע כבעלי שבעבודתם              והייחודיות
ידע של ומעמדו מקומו לגבי המבט נקודת להרחבת תרם העמיתים קבוצת של כוחה שייכות.                ותחושת

המקצועית "הפרקטיקה קורס נפתח אלו בימים הרחבה. בקהילה וכן הנפש בריאות מערכת בתוך               מניסיון

שילוב בשיקום, להכשרה הארצי הספר בית שירות", נותני "צרכנים תכנית בין בשותפות מניסיון" ידע                של
מעמיק, במחקר עתידיים קורסים וללוות להמשיך מקוות אנו הבריאות. ומשרד הנפש, בבריאות              והחלמה

  על מנת לתרום לקידום התחום של ידע מניסיון בתיאוריה ובפרקטיקה.
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 תודות
חדשני שיקומי שירות הלב", דרך "יוזמה בחברת עבודתנו במסגרת פותחו ההכשרה וקורס העבודה               מודל

תודה המאמר. ולכתיבת הפרויקט לפיתוח נחוצים שהיו והמשאבים הזמן על לארגון מודות אנו הנפש.                בבריאות

במשרד השיקום לאגף מודות אנו הייחודית. תרומתה על שביט-שוטלנד יעל שלנו המקצועית למנהלת               מיוחדת

לכל נתונה תודתנו בישראל. השיקום בשדה מניסיון ידע תחום בקידום השנים ארוכת התמיכה על                הבריאות

אבני הם בשטח ועבודתם/ן שלהם/ן האישי וההחלמה ההתמודדות מסע אשר הם באשר מניסיון ידע בעלי                 האנשים

  הדרך המרכיבים את הידע המשותף.
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