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שלום לכם/ן

את דבריי בפתח גיליון זה, אני מבקשת להקדיש לאמירת תודה לכל נשות השיקום 
ואנשי שיקום באשר הן/ם. 

האחרונים  בחודשים  עלינו  שנכפתה  החדשה"  "המציאות  מתוך  היום  כותבת  אני 
במישור  והן  הפרטי  במישור  הן  חדשים  לחיים  להתארגן  רגע  בין  מכולנו  ודרשה 

התעסוקתי. 

פנדמיה, בידוד, ריחוק חברתי הם מושגי העל של שנת 2020; אלכוג'ל ומסכות נוספו 
לסל הצרכים הבסיסי של כל משפחה; רחיצת ידיים הפכה לפעילות מספר אחד 
עבור כל האוכלוסייה. לחיים של רבים מאיתנו נכנסו, כמעט באלימות, פלטפורמות 
דיגיטליות באמצעותן אנחנו ניסינו ועדיין מנסים להתנהג כאילו הכל מתנהל כרגיל. 
מפגישת זום לשיחות ועידה, לשידורי פייסבוק לייב לעוד פגישת זום, לעוד פורום 

חירום וזאת ברוב שעות היום שגולשות לעתים עד לשעות הקטנות של הלילה. 

בחודשים אלה, שרותי השיקום כשרותים רבים אחרים, נדרשו להתאים את פעילותם להנחיות 
את  להמשיך  כדי  כך,  על  בנוסף  כמעט.  יומי  בקצב  בהתחלה  שהתחלפו  קורונה  מבוססות 
הפעילות, הם נאלצו ללא עזרת המדינה להצטייד בחומרי מגן, שאזלו בתחילת המשבר בכל 
בתי המרקחת. כל זה, עבור רבים מכם/ן עם ילדים בבית, מתמרנים/ות בין לימוד מרחוק של 

הילדים הגדולים לבין שעשוע הילדים הקטנים שאין תעסוקה עבורם.

רבות מהמסגרות המשיכו כאילו התכוננו למצב החירום עוד זמן רב לפני שהתרחש. מסגרות 
ככלל  נסגרו,  אמנם  תעסוקה  מסגרות  מסויימות;  הגבלות  תוך  אם  גם  לפעול,  המשיכו  דיור 
המשק העסקי, אך אנשי המקצוע שמרו על קשר הדוק עם המשתקמים. רבים עבדו הרבה 
המסירות  בזכות  אבל  חריקות  היו  הדברים  בתנאים מאתגרים. מטבע  לעתים  מהרגיל,  יותר 

והמחוייבות של אנשי השיקום אלה היו מצומצמות בהרבה ממה שהיה אפשר לצפות.

בפעילות  "הראשונים"(  כבר  לומר  צריך  )עכשיו  הקורונה  חודשי  במשך  התמקדה  יספר"א 
סינגורית עבור אוכלוסיית המתמודדים ובניהול קבוצות דיון בנושאים רלוונטים לעת הקורונה 

עבור אנשי המקצוע בשיקום. 

דברי התודה שלי מוקדשים לכן/ם נשות השטח ואנשי השטח על המסירות והמחוייבות ובעיקר 
על כך שהדבר היה עבורכן/ם מובן מאליו גם אם חוויתן/ם מצוקות ולחצים בחייכם/ן הפרטיים.  

ארגון  על  דרעי  ולאורן  הסינגורית  הפעילות  הובלת  על  לכמן  מקס  לפרופ'  גם  גדולה  תודה 
שעלו  הצרכים  והתאמת  ניתוח,  להנחייה,  התגייסו  שישר  המנחים  לכל  תודה  הדיון.  קבוצות 
מהשטח: פרופ' מקס לכמן, פרופ' נעמי הדס-לידור, ד"ר גליה מורן, אבי אורן, אורלי אלון, עמוס 

להמן ופרופ' עידית כץ.

תודה מיוחדת לד"ר גליה מורן ולד"ר פאולה גרבר אפשטיין שהסכימו לשמש כעורכות ראשיות 
יותר  ובזכותן העלון עשיר אף  זה. על אף המציאות העמוסה הן תרמו מזמנן היקר  של עלון 

מהרגיל.

"המציאות החדשה" הוסיפה גם ברכה חדשה ללקסיקון שלי ואני אסיים בה את דבריי: 
בריאות ושפיות. 

שלכם/ן כתמיד

סילביה טסלר-לזוביק, יו"ר 

סילביה טסלר-לזוביק 
)צילום שמואל כהן סוכנות צילום( 

דבר היו״ר
 חזרה לתוכן
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דבר העורכות
קוראות וקוראים יקרים ויקרות, אנחנו נרגשות להציג בפניכם בימים אלו גיליון 18 של עלון יספר"א. הגיליון מוקדש לנושא השחיקה 
ומיינדפולנס בתחום בריאות הנפש. לא בכדי נבחר נושא זה כראוי לגיליון של יספר"א עוד קודם לתקופת הקורונה; שדה השיקום 
מורכב  זה  שדה  והחברה.  המשפחות  מתמודדים,  של  מצבם  טיוב  של  מתמשכת  במשימה  עוסקים  ואנשיו  מתת-תקצוב  סובל 
מקהילת אנשים שמרכז עשייתה דורש חוסן ואורך רוח רב, לשמור על היחס האנושי ולקדם שילוב האדם בסביבתו הטבעית אל מול 

התמודדויות הנפש ומגבלות החברה. 

והנה, דוקא בימים לא צפויים אלו של מגפת הקורונה, נושא השחיקה מקבל פרספקטיבה חשובה ורלוונטית עוד יותר: במהלך הסגר 
הצוותים בשיקום עבדו מסביב לשעון ללוות את מקבלי השירותים השרויים בקושי ומצוקה ולתמוך בהם ובצורך להסתגל באחת 
לחיים תחת תנאים של ריחוק פיזי ומאז השירותים מתפקדים תחת כללי מחייה אחרים, לעיתים קרובות עם הרבה חוסר ודאות. מצב 

זה מוסיף עומס מנטלי ואתגרים מעשיים לא פשוטים. 

אל מול העומס הרב בשדה השיקום, יש מקום לדיון בנושאים של שחיקה, מיינדפולנס וחמלה. 

כחלק מההתייחסות למשבר והשלכותיו על שחיקה, יספר"א יזמה סדרת שיחות צ'ט בזום )ראו אתר יספר"א "בואו נדבר על זה"( 
המתקיימות בחודשים האחרונים ועד היום עם אנשי שיקום, מתמודדים ובני משפחה ברחבי הארץ. בשיחות המשתתפים חולקים 

חוויות, דילמות ואתגרים עימם הם חיים באופן יומיומי ומחזקים את הקשרים של הקהילה השיקומית בארץ.

גיליון זה כולל דיווחים שונים אודות שחיקה ומיינדפולנס. בתחילתו מתוארת תופעת השחיקה ומאפייניה הייחודים בקרב קהילת השיקום 
כפי שעלתה בעקבות ממצאים מקבוצות מיקוד עם אנשי שיקום שקיימה אילה כץ פרידלנדר )יספר"א(. לאחר מכן מגוון כתבות 

המאירות דרכים שונות בהן נעזרו בקהילת השיקום במיינדפולנס ונגזרותיה ובהתמודדות עם שחיקה בשדה השיקום וההחלמה. 

כך, פרספקטיבה של זן-בודהיזם מוצגת כגישה להתמודד עם חוויות היומיום של שחיקה בשיקום )איילת צוקרמן, בית הספר לשיקום(, 
וכן מתוארים מושגי "תשישות החמלה" והתערבות מיינדפולנס )MBSR - ג'ון קבט-צין( שיושמה כאמצעי למניעת שחיקה של עובדי 
שיקום )כרמית סלע, אנוש(. בנוסף מתוארת התערבות מיינדפולנס אשר יושמה בהצלחה בקרב סטודנטים מתמודדים באוניברסיטת 
וכן תיאור מאמציה של עמית שירת, מנהלת דיור, לשלב מיינדפולנס ככלי  בן-גוריון )אריאל עזרא, חונכות בהשכלה גבוהה נתן( 

שיקומי בקרב הצוות שלה, כלי היכול בין השאר גם לסייע במניעת שחיקה )כתבתו של אורן דרעי(. 

יש משהו במיוחד בגיליון זה של יספר"א שהוא אנושי ונוגע באוניברסלי של כולנו, מתמודדים, עמיתים, בני משפחה, אנשי מקצוע, 
אזרחים.. )וכל מי שהוא גם וגם וגם..(. נזכור כי מדיטציה ומייינדפולנס מגישת הזן-בודהיזם, מושתתים על הרעיון כי כולנו מחוברים 

ומשפיעים זה על זה. 

המסקנות של הכותבים והכותבות היקרים בגיליון זה מזכירות לנו את החשיבות של קבלה עצמית ללא שיפוט, של קשר אישי ופידבק 
)גם אם דרך מסך או פלא פון(, את הכוח והעוצמה הקיימים בעצירה להתבוננות פנימה ואת הצורך החיוני כל כך בלא להיות בודדים 

)גם אם פיזית נמצאים לבד – ניתן להיות בקשר המפיג תחושה זו(. 

אנו מאחלות שתתרמו מכתבות אלו למצבכם האישי באשר הוא. אנו רוצות לקוות שניצלתם את ימי הסגר ועתה את ימי שגרת 
הקורונה – שגרונה - להתבוננות על ההבנה שלכם לגבי מה חשוב לכם, כמו גם כהזדמנות לכיול של הרגלים וחוויות חדשות – מתוכם 

תגיחו בשדה ביתר-שאת עם מי שאתם ומה שתרצו לתרום לתחום השיקום ולאנושות בכלל.

 

בברכה,

דר. פאולה גרבר-אפשטיין דר. גליה מורן      

 
חברות ועד מנהל יספר"א, עורכות גיליון 18

 חזרה לתוכן
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ללחצים משתנים. כך, שחיקה מתבטאת בעייפות גופנית ונפשית, 
היא פוגעת בחיים האישיים, בבריאות ובמשפחה:

של  הזה  במקום  שואב  מאוד  משהו...  “יש  חונכות:  רכזת 
הרכזת שזה גם, וגם, וגם, ...ולא לפה, לא לפה, ולא לפה...
זה לא טיפולים אבל זה גם לא רק אדמיניסטרטיבי, איפשהו 
כל הזמן באמצע וקצת התעייפתי, ויש לי ילדים קטנים... זה 

מאוד...גורם לשחיקה”.

בעקבות דיונים המתקיימים ביספר”א בנושא שחיקה בקרב עובדי 
שיקום בבריאות הנפש, עלתה סקרנות ללמוד מאנשים העובדים 
בשדה השיקום אודות חווייתם בהקשר לשחיקה בעבודה. לצורך 
כך הזמנו עובדי שיקום ומקבלי-שירות להשתתף בקבוצות מיקוד, 
כמרחבי שיח שבהם יוכלו להאיר זוויות שונות של עבודת השיקום 
ופרספקטיבות שונות על שחיקה. השיחות הוקלטו, תומללו ונותחו 
בשיטה נרטיבית של ניתוח תוכן איכותני. הממצאים הוצגו בכנס 

יספר”א בנושא שחיקה ועיקרם מובא כאן לפניכם. 

קיימנו שלוש קבוצות מיקוד וראיון פרטני עם מדריך שיקום. 
הקבוצות כללו: 1( מקבלי שירותים עובדים עם ידע מניסיון 
עובדים   )2 שיקום;  שירותי  בעבר  צרכו  או  צורכים  אשר 
בחזית השיקום: אנשי מקצוע, חונכים ומדריכי שיקום; 3( 
מנהלים ורכזי תכניות. בסך הכל השתתפו כ-25 עובדים 
ועובדות מאזורים שונים בארץ, כולל חיפה והצפון, אזור 
בבאר  מדריך  עם  ראיון  וכן  ירושלים  והמרכז,  אביב  תל 
בהן  שיקום,  סל  במסגרות  עובדים  המשתתפים  שבע. 
ועוד.  מומחים  עמיתים  סמך,  שרותי  חונכות,  מוגן,  דיור 
הניתוח  ובתהליך  רבים  תכנים  העלו  המשתתפים 
מרכזיות,  תמות  שש  להלן  נציג  עשיר.  מידע  התקבל 

בליווי ציטוטים להדגמה.

מהי שחיקה ואיך היא מרגישה?. 	

המשתתפים התייחסו לשחיקה כתהליך טבעי הנלווה 
בהתאם  לשינויים  ונתון  ומתמשך  נמנע  בלתי  שהוא  לעבודתם, 

ממצאי קבוצות מיקוד בנושא שחיקה 
בקרב עובדי שיקום בבריאות הנפש

אילה פרידלנדר-כץ, עו”ס - רכזת תוכן יספר”א

משתמשים בי עד שאני...מתכלה 
אותי.  ומחליף  אחר  מישהו  ובא 
כמישהו  אליי  מתייחסים  ולא 
שרוצים לגדל אותו וליהנות ממה 

שיש לו להציע לאורך זמן...”.

מתוך כנס שנתי 2018: שחיקה, הדרה ותנאי השוק בישראל. 
פרופ' ירון זליכה וגב׳ סילביה טסלר-לזוביק

 חזרה לתוכן
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מנהלת דיור: “זה...פשוט פגע לי בחיי 
המשפחה, פגע... בהמון המון דברים, 

פגע בי בריאותית...”.

השחיקה  את  חווים  גם  משתתפים 
כ”מדבקת”: כאשר איש צוות שחוק, הדבר 
הן  לצוות,  חבריו  של  לשחיקה  מוסיף 
בגלל העומס שמוטל על אחרים והן בשל 

האווירה העכורה שנלווית לכך:

לי  קורה  “אני מרגישה שזה  מנהלת: 
...אני לא מצליחה  הלאה בשרשרת. 
מקבלת  שלא  סופגת  חולייה  להיות 
מענה.  לייצר  מצליחה  אבל  מענה, 

אני מרגישה שזה עובר הלאה”.

תגמול נמוך ותחלופת עובדים כמקור לשחיקה. 2

התובענית  העבודה  בין  הפער  את  ציינו  מהמרואיינים  רבים 
והאחריות הכבדה לבין התגמול הנמוך כסיבה מרכזית לתחלופה 

גבוהה של עובדים:

אנחנו  חשוב.  נורא  נורא  דבר  עושים  “...אנחנו  דיור:  רכזת 
מטפלים בחיים של אנשים...ומתוגמלים כאילו אנחנו מנקי 

רחובות...”. 

הם  עובדים  וחוסר  תחלופה  ומנהלים,  עובדים  של  מבט  מנקודת 
בעיית  ובכל הדרגים.  בכל הארגונים,  ומתסכל  קבוע, מכביד  מצב 
התחלופה תוארה כחוויית עבודה ב”תחנת מעבר”; “תחנת רכבת”; 
“כמו חדר מיון” ועוד. בנוסף, תחלופה מעכירה את האווירה ועובדים 
נאלצים לעתים לחוות עזיבה של דמות משמעותית עבורם בצוות. 
עבור מנהלים ורכזים, התחלופה מהווה מקור לנטל עבודה ומחייבת 
עובדים  למצוא  קושי  בשל  עצום  ותסכול  מתמדת  גיוס  עבודת 
מתאימים ומחויבים. משתתפים גם הצביעו על השיבוש שנובע מכך 

בתהליכי למידה והתמקצעות של הצוות.

המלווים  עובדים  של  סבירה  בלתי  תחלופה  תיארו  מקבלי-שירות 
אותם )למשל, עד כדי החלפת 4 מתאמות טיפול בתוך שנתיים( דבר 
כמתיש  ונחווה  פעם  בכל  קשר מחדש  לבניית  שמצריך מאמצים 

ומערער את האמון במערכת השיקום. 

“...עד שאני יוצרת קשר...עד שהיא מכירה אותי, היא עוזבת. 
אז כבר באמת אין מה לדבר על מטרות, אין מה לדבר על 

שיקום.”
ולפגיעה  לעיכובים  גורמת  התחלופה  כי  הסבירו  מקבלי-שירות 
טיפוליים  בתהליכים  וכן  שלהם  השיקום  בתהליכי  ממשית 

השיקומי.  הצוות  תמיכת  את  הדורשים 
מיומנות  מהלקוח  נדרשת  זה  במצב 
גבוהה כדי שיצליח לצרוך שירותי שיקום 
לאורך זמן: עליו לדעת לבחור את השירות 
המתאים ביותר עבורו ולדעת כיצד ללמד 
את העובד את תפקידו, אך לרוב הצרכנים 
לכך.  הדרושים  והמשאבים  הידע  חסרים 
לעתים, התחלופה הגבוהה גורמת לצרכן 

לבחור להפסיק להשתמש בשירותים.

מאפיינים של “תפקיד בלתי . 	
אפשרי” המוביל לשחיקה

משתתפים תיארו מאפיינים שהופכים את 
תפקידם לבלתי אפשרי ולשחיקה כתוצאה בלתי נמנעת. מרכיב 
בולט בחוויה הבלתי אפשרית הוא התרבות קבועה של הדרישות 

המוכתבות מדרג בכיר ו/או ממשרד הבריאות:

מנהלת: “...חדשות לבקרים...להכין עוד טבלה ועוד סיכום...
אתה...מנסה  הקלפים.  את  הזמן...טורף  משהו...שכל  ועוד 
משימות  עודף  עם  מאוד...עמוס  יום  סדר  באיזשהו  לג׳נגל 
ואז פתאום אתה מקבל עוד דרישה ועוד דרישה. משהו נורא 

משתנה שזה...מאוד...מעייף ושוחק...”.

הבריאות  משרד  של  המכרז  תנאי  כי  הסבירו  מקצוע  אנשי 
תקינה  של  בהגדרות  אפשרי  הבלתי  העומס  את  מאפשרים 
ומכסות ולמעשה עובדים נאלצים לחרוג מההגדרות כדי להיענות 

לצרכי הלקוחות:

רכז דיור: “...לאדם עם רמת ליווי...מתוגבר, יש שעה וחצי...תיאום 
טיפול בשבוע, מתוכם שעה אמורה להיות הפגישה. ולכל היתר...
לתייק  לתעד,  משפחה,  בני  אחרים,  מקצוע  אנשי  עם  לדבר 
צוות  ולהשתתף...בישיבות  עיון  בימי  ולהשתתף  ולכתוב...דוחות 
ולהדריך מדריכים ולקבל הדרכה בעצמי ולהיפגש עם המנהלת 

שלי, לכל הדברים האלה אין הקצבת זמן בכלל”.

וללא  עמומות  הנחיות  תחת  מאתגרות,  אוכלוסיות  עם  עבודה 
שותפים פעילים במערכת, גורמת לתחושת חוסר אונים וחרדה, 
בפרט לנוכח מצבי קיצון וסיכון. מצבים אלה תוארו כחלק משגרת 
עם  התמודדות  ואי-וודאות.  פחד  בצוותים  ומעוררים  העבודה 
דילמות מורכבות ומצבי קצה, עם הנחיות עמומות, חוסר בכלים 
מצד  פעולה  ושיתוף  מענה  חוסר  וכן  סיכונים  לניהול  מקצועיים 
העובדים  מותירה את  הנפש,  בריאות  גורמים אחרים במערכת 

“לבד במערכה”. לדוגמא:

רמת  עם  “...לאדם  דיור:  רכז 
וחצי... שעה  יש  ליווי...מתוגבר, 
מתוכם  בשבוע,  טיפול  תיאום 
הפגישה.  להיות  אמורה  שעה 
אנשי  עם  היתר...לדבר  ולכל 
משפחה,  בני  אחרים,  מקצוע 
ולכתוב...דוחות,  לתייק  לתעד, 
ולהשתתף בימי עיון ולהשתתף...
בישיבות צוות ולהדריך מדריכים 
ולהיפגש  בעצמי  הדרכה  ולקבל 
עם המנהלת שלי, לכל הדברים 

האלה אין הקצבת זמן בכלל”.

 חזרה לתוכן
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כרכזת  אני  “איך  חונכות:  רכזת 
חונכות הפכתי להיות הגורם המרכזי 
המטפל, כשיש לו מתאם מדיאלוג...
לא  שיקום  סל  זמין...רכזת  לא  הוא 
...ואני  זמין,  לא  פסיכיאטר  זמינה. 
הרכזת חונכות צריכה עכשיו לשבור 

את הראש בערב”.

ותחושות  בעבודה  לבדידות  מובילים  התפקיד  מאפייני  לפיכך, 
גבוהה  לזמינות  ציפייה  גוברות,  דרישות  לנוכח  אונים  חוסר  של 
)“זמינות 24/7”(; וקושי ניכר אל מול צרכים מורכבים ואירועים 
חריגים. כך, תוארה “חוויית עבודה משוגעת” ומחסור במשאבים 
וכן  לצוותים  רגשית  תמיכה  מקצועיים,  כלים  הדרכה,  זמן,  של 
עובדים  מקצועי.  לקידום  ואופק  להתמקצעות  בתמריצים  חוסר 
ביטאו תחושה שאין מוצא למצב שבו הם נמצאים, וכי אין להם 

כתובת לפנות אליה.

השלכות השחיקה על איכות העבודה והקשר השיקומי. 4

למצבים שתוארו יש השלכות על איכות העבודה והקשר השיקומי. 
משתתפים התייחסו להתרופפות היכולת שלהם להכיל מצבים 
האכפתיות.  במלוא  מצב  ולכל  אדם  לכל  ולהתייחס  מורכבים, 
עיכוב  או  וויתור  לקשר,  ובמוטיבציה  במסוגלות  ירידה  תוארה 
עומס  עקב  מטלות  ודחיית  פינות”  “עיגול  משימות,  של  ביצוע 
דה-פרסונליזציה  של  תהליכים  תוארו  מסוימים  במקרים  יתר. 

בהתייחסות של עובדים למקבלי שירותים 
עם ציניות וריחוק:

“...השלכות של הדבר הזה,  מנהלת דיור: 
זה קהות, אני, הקו האדום שלי הגיע. אני 
אני  בערב  בשמונה  בשעה  קהה,  נהייתי 
ביד  והבקבוק,  התינוקת  עם  אחת  יד  עם 
שאומרת  מישהי  של  הטלפון  עם  שנייה 
לי שהיא מצאה את המישהי שהיא מלווה מחוסרת הכרה 
אחרי ש... בלעה הרבה כדורים פעם שלישית השבוע... ‘עוד 
פעם?’ זה...הייתה התשובה שלי, וזה זעזע אותי...עמוקות,...
נהיה...קהה...לאסונות,... פשוט  אתה  אבל  בו-זמני  פיצול 

לאירועי קיצון שאמורים להפעיל אותך,...לזעזע אותך...”.

העובדת  התנהלות  שבהם  מצבים  תיארו  מקבלי-שירות 
העומס  בשל  חווה  שהיא  הקושי  את  להם  משדרת  השיקומית 
פגישות  ודחיית  ביטול  של  חוזרים  מצבים  תוארו  עליה.  המוטל 
פגיעה  עם  המלווה,  העובדת  מצד  מקצועי  כלא  שנחווה  באופן 

ברציפות ובאיכות הקשר השיקומי.

רצון  אי-שביעות  ולביטויי  לביקורת  אי-סובלנות  תוארה  בנוסף, 
כאשר דברים אינם מתנהלים כשורה וחסמים לקבלת החלטות 

משותפת.

מקבל-שירות: “...אנחנו צריכים לדעת שיש לנו למי לפנות 
אפשר  שאי  מצב  שצריך...זה  כמו  עובדים  לא  כשדברים 

לדבר עליו”.

והן עובדים מקצועיים הצביעו על כך  הן מקבלי שירות 
בכל  משותפת  החלטות  קבלת  מצמצמת  ששחיקה 
הרמות )תוך-ארגונית, בין-ארגונית, ובקשר עם הלקוח( 
דרישות  מוכתבות  כאשר  “הנחתות”  חווים  כולם  שכן   –

חדשות ללא דיון משתף.

ההיענות  בהגבלת  תוארה  שחיקה  של  בולטת  השלכה 
לצמצום  כאסטרטגיה  השירות,  למקבלי  העובדים  של 

עובדת  שאני  היחיד  “...הדבר 
שאני  עד  קשר...  בניית  זה  עליו 
מכירה  שהיא  קשר...עד  יוצרת 
אותי, היא עוזבת. אז כבר באמת 
אין מה לדבר על מטרות, אין מה 

לדבר על שיקום.”

עו״ס אילה פרידלנדר-כץ. מתוך כנס יספר"א שנתי 2019 
https://youtu.be/6VtQr0BrljM

 חזרה לתוכן

https://youtu.be/isBopLbHsuI
https://youtu.be/isBopLbHsuI


ISPRA18

8

השחיקה. הניתוח העלה כי אסטרטגיה זו שנויה במחלוקת, שכן 
עובדים  נוקבת.  לביקורת  זכתה  היא  השירות  מקבלי  בקבוצת 
תיארו למידה כיצד להציב גבולות “כדי לשמור על שפיות”, למשל 
באמצעות הפניית לקוחות לקבלת מענה במקומות אחרים )כמו 
חדר מיון, ער”ן(, ועמידה על גבולותיהם, גם מול גורמי המערכת 
הגבלת  היא  בולטת  אסטרטגיה  הבריאות.  ובמשרד  בארגון 
הזמינות של העובדים למקבלי השירות, שלעתים מהווה מדיניות 

מוכתבת בארגון ולעתים נתונה לשיקול דעת של העובד.

אל מול גישה זו מצד העובדים, בולטת האמירה הביקורתית של 
מקבלי שירותים. אלה ציינו מחד כי הם מבינים שעובדים צריכים 
להציב גבולות כדי שיוכלו לשרוד בעבודתם. מאידך, הם הבהירו 
כי הגבלת הזמינות לעתים נחווית כפגיעה במחויבות כלפי הלקוח 
גובה מחיר בקשר השיקומי. לדבריהם, כתוצאה מהגבלת  והיא 
בזמן  מענה  מקבל  אינו  השירות  מקבל  העובדים,  של  הזמינות 
ראשונית  כתובת  מהווה  לכך, מהאדם שלדעתו  זקוק  הוא  שבו 
עבורו. עוד נטען כי הגדרת גבולות הזמינות נעשית לעתים באופן 
חד צדדי, ללא יידוע הלקוח, באופן שהוא רחוק מ”קבלת החלטות 
ואינם  ברורים  אינם  הזמינות  כללי  כי  עלה  כן  כמו  משותפת”. 

אחידים, וכך מחויבות הצוות כלפי הלקוח נותרת עמומה:

“בוא תגיד לי מה התנאים...אתה לא יכול להחזיק מתמודד 
ולא להגיד לו שלא יענו לו להודעות”. “בעיני הנקודה... זה 
כמה זה לא ברור. כמה אין הגדרות ברורות...גם אם תלכי 
לשירות ספציפי ותשאלי אותם...מה ההגדרות שלהם...זאת 

החוויה העיקרית שלי בתור מקבלת שירות”.
תחת זאת, מקבלי-שירות מאירים את הצורך בזמינות מוסכמת, 

המבוססת על אמון הדדי ומותאמת לכל אדם.

גבולות, שעשויה לבטא שחיקה, תואר על  סוג אחר של הצבת 
ידי מקבלי שירותים שהתייחסו לאמירה של עובדים מקצועיים: 

“אנחנו לא עושים טיפול”. מקבלי-שירות סבורים כי הבחנה בין 
“שיקום ל”טיפול” לעתים מהווה תירוץ להגבלת ההיענות ללקוח 
במצבים מורכבים, כאשר לדעתם הסיבה האמיתית היא עומס 
בעת  חולים”  לבית  “תפנה  כגון:  מענה  והדרכה.  כלים  וחוסר 
ולא  למצופה  תואמת  שלא  כהתייחסות  נחווה  נפשית  מצוקה 
זאת  חווים  לקוחות  לעתים  הלקוח.  של  האמיתי  לצורך  נענית 
כהסרת אחריות מצד עובדים כלפי היבטים שמוגדרים “טיפוליים”, 
אף שיש להם השלכות בחיי היומיום ורלוונטיות לשיקום שלהם. 

לטענתם, נוצרת הפרדה מלאכותית בין נפשי לשיקומי.

השחיקה בהקשר המערכתי-ארגוני. 	

חוויית  של  וארגוניים  מערכתיים  להקשרים  התייחסו  עובדים 
השחיקה שלהם. ראשית, משתתפים ציינו כי המערכת השיקומית 
מקבלת את השחיקה כהנחת עבודה ומשתפת פעולה עם המצב, 
גישה שיוחסה הן למעגל של הארגון המעסיק אותם והן למשרד 

הבריאות. 

הסטנדרט... להיות  הפך  זה  שבה  “הקלות  דיור:  מנהלת 
כמו  העובדים,  כמו  שקופים  אנחנו  המצב...  עם  ההשלמה 

האנשים שאנחנו מלווים”.

והיעדר  האונים  חוסר  תחושת  בשל  לשחיקה  מוסיף  זה  מצב 
תקווה לשיפור.

מתוך כנס שנתי 2018:
שחיקת עובדים במקצועות בריאות הנפש. ד"ר דרור דולפין

https://youtu.be/DZ0DRWTJWWo

 חזרה לתוכן

https://youtu.be/isBopLbHsuI
https://youtu.be/isBopLbHsuI
https://youtu.be/isBopLbHsuI
https://youtu.be/isBopLbHsuI
https://youtu.be/isBopLbHsuI
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של  לעמימות  אחראים  הארגוניים  המעגלים  כי  עלה  שנית, 
התורמת  המקצועית,  לפרקטיקה  בנוגע  מידה  ואמות  הגדרות 
לשחיקה. מקבלי-שירות ועובדים כאחד התייחסו לציפיות שונות 
שמגיעות מגורמים שונים: למשל, ציפיות שונות עולות מרכזת סל 
“אתה אף פעם  תוצאה:  ומבדיקת מדדי  מגורמי בקרה,  שיקום, 
לא יודע אם אתה עושה בסדר או לא עושה בסדר, או על פי מה 

נקבע אם אתה בסדר..”.

שלישית, עלתה הטענה כי חוסר עבודה מאורגנת מגביר חוויית 
המעסיקים  מול  ייצוג  וחוסר  מאורגנת  עבודה  היעדר  שחיקה. 
וארגוניים  תעסוקתיים  מאפיינים  הם  הממשלתי,  המשרד  ומול 
לגבי  הפסימיות  ואת  הבדידות  תחושת  את  כמעצימים  שתוארו 
הסבירו  משתתפים  שחיקה.  לחוויית  תורמים  וכך  אפשרי,  שינוי 
כי “ועד עובדים זה זכות בסיסית” ואילו במציאות, לא רק שאינם 
מיוצגים בוועד עובדים, אלא אף קיים סיכון עבורם בהתארגנות, 
הן באובדן מקום העבודה העכשווי והן בצמצום הסיכוי להתקבל 
לעבודה בעתיד במסגרות אחרות בענף. משתתפים הצביעו על 
של  מזווית  ואומץ.  מחויבות  דורשת  להתארגנות  שנכונות  כך 
תחליף  מהווה  ממונים  עם  חיובי  קשר  לעתים  כי  צוין  מנהלים, 
להתארגנות ומאפשר להשיג שיפור בתנאים או מענה לצרכים 
אינו  בארגון  חיובי  קשר  לרוב,  כי  נטען  זאת,  עם  עובדים.  של 
זכויות  להעניק  וכדי  השחיקה  חוויית  את  להפחית  כדי  מספיק 

נאותות לכלל העובדים בארגון:

מנהלת: “...שומעים את הקול שלי,...אז קיבלתי תגבור...להדרכת 
מדריכי השיקום...אבל... אם פיטרת מישהו שאת חשבת שנכון 
הזכות  את  עצמו,  לפנות?...לאדם  למי  לו  היה  אותו.  לפטר 

לפנות...ולהגיד, המנהלת שלי לא צודקת?”.

סיפוק, . 	 מציאת  שחיקה:  עם  להתמודדות  אסטרטגיות 
אקלים ארגוני חיובי ותמיכות לעובדים

ניתוח הנתונים העלה שלושה היבטים חיוביים ומתגמלים במקום 
העבודה, שתוארו כאסטרטגיות להתמודדות עם שחיקה: ראשית, 
כנגד  משקל  מהוות  לתפקיד,  ואהבה  בעבודה  סיפוק  מציאת 
השחיקה  עם  להתמודד  מסייעים  והנאה  עניין  כאשר  שחיקה, 

שכרוכה בו:
סיפוק  ההרגשת  את  יש  “לפעמים  בהוסטל:  מדריך 
לעזור  מצליח...  כשאתה  והכיף...  בעבודה  הזאת 
במשהו והוא אומר לך משהו כמו “הצלת אותי” אז יש 

משהו...ממש מקשר, מחבר...”.
לפי המשתתפים, סיפוק מתאפשר גם כאשר העובד יוזם ולוקח 

חלק בפעילות לא שגרתית וכאשר יש גיוון בתפקיד.

שנית, אקלים ארגוני חיובי תורם רבות לשביעות הרצון בעבודה: 

תחושת  אישי,  ביטוי  פעולה,  חופש  המאפשרת  טובה,  אוירה 
והארגון,  התפקיד  ערכי  עם  והזדהות  משמעות  בעלת  שייכות 

נתפסים כגורמים הממתנים השפעות של שחיקה: 

יודע שאתה עושה משהו משמעותי... “שאתה  מדריך: 

שבאמת לארגון שאתה חלק ממנו יש חזון ואתה חלק...
מהגשמת החזון הזאת. אני חושב שזה הרבה יותר קל, 

זה הרבה יותר מתגמל...”.

יש  משמעותי,  מקצועי  ביטוי  לעובדים  מאפשר  הארגון  כאשר 
בכך כדי למתן את תחושת השחיקה: “...יחד עם כל העומס...יש 
לי המון דרגות חופש... והמקום ל’אני מאמין’ שלי...זאת עמותה 
חברתית... ולי יש המון מקום לביטוי עצמי...אני...במקום נורא נוח 

ומאפשר, ועם גב נורא גדול להניע”.

שיכולות  תמיכה  של  שונות  צורות  העלו  משתתפים  שלישית, 
לעזור במניעת שחיקה, בהן הדרכה והעשרה מקצועית; תמיכת 
וגבולות; הבהרת  זמן  בניהול  עמיתים לא-פורמאלית; הכשרות 
וגמישות  אחריות;  לחלוק  כדי  מאמץ  השקעת  והנחיות;  נהלים 
בימי חופש. עבור מנהלים, הוצע כי ניהול בשותפות או ברוטציה 

יכול להפחית שחיקה.

של  מגוונות  זוויות  האירו  המיקוד  קבוצות  משתתפי  לסיכום, 
שירותי  פועלים  שבו  הקונטקסט  והשלכותיה.  סיבותיה  שחיקה, 
הקהילתי,  במרחב  בעבודה  המאופיין  הנפש,  בבריאות  השיקום 
תנאים  יוצר  מורכבות,  בעיות  עם  המתמודדות  אוכלוסיות  עם 
משרדית  “עבודה  עם  לקושי  התייחסו  משתתפים  מאתגרים. 
ותחבורה  ניידות  מאמצי  המחייב  גיאוגרפי  בפיזור  משרד”,  ללא 
וחשיפה למצבים בעייתיים והטרדות במרחב הציבורי; במקביל, 
המגע היומיומי עם אוכלוסייה שמתמודדת עם בעיות מורכבות, 
היממה,  לאורך  היענות  קיצוניים,  מצבים  עם  התמודדות  מחייב 
רמת אחריות גבוהה ומעורבות רגשית גבוהה. בתנאים אלה נוצר 
לבין  העבודה  בין  מבזה  אף  ולעתים  סביר  כבלתי  שנחווה  פער 
וייצוג. כלל המרכיבים  וחוסר בתמיכה, הדרכה  התגמול עבורה 
הללו מאיצים התפתחות של שחיקה, אשר נושאת עמה מחירים 
לקוחות  ועבור  שסביבו  הצוות  עבור  העובד,  עבור  והשלכות 
השירותים. מציאת סיפוק מקצועי, באקלים ארגוני חיובי, וסביבת 
התורמות  כאסטרטגיות  תוארו  ומאפשרת,  תומכת  עבודה 

לצמצום חוויית השחיקה.

תודתנו העמוקה לכל המשתתפים שתרמו מזמנם והביאו בפנינו 
של  מגוונות  מבט  מנקודות  ללמידה  משמעותיים,  כה  תכנים 
אנשים מהשטח. אנו תקווה כי ידע זה יוכל לתרום ללמידה של 
ושיקום מיטיבות, לרווחת כל  ליצור סביבות עבודה  כיצד  כולנו, 

הנוגעים בדבר.
להרחבה על הממצאים קראו באתר יספר”א כאן

ayajavi@hotmail.com

 חזרה לתוכן

https://www.ispraisrael.org.il/sites/ispra/UserContent/files/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%202018/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%AA%20%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99.pdf
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שחיקה בעבודה, הנובעת בין השאר בעקבות 
רקע  על  במטפל  פגיעה  המשקף  תהליך 
האחר,  של  לסבל  ונשנית  חוזרת  חשיפה 
המושג  המקצועית.  בספרות  רבות  עולה 
פרוידנברגר  ע”י  לראשונה  זוהה  שחיקה 
ממד  את  שהדגיש   )Freudenberger,1977(
של  ההתמודדות  ממשאבי  ההתרוקנות 
דרישות  מעודף  כתוצאה  הנגרמת  האדם, 
אנרגטיות. בהמשך עלו מושגים נוספים כגון 
שנמצאים  ועקיפה,  משנית  טראומטיזציה 
כיום  לתחושת השחיקה.  מסוימת  בחפיפה 
או  “שחיקת-חמלה”  הנו  המקובל  המונח 
 ,)compassion-fatigue( חמלה”  “תשישות 
הכולל מרכיבים של שחיקה וטראומטיזציה 
)Figley, 2002(. מטפלים החשופים  משנית 

לחצים  מגוון  עם  מתמודדים  ולטראומה  לאובדן  לחולי,  לסבל, 
שהצטברותם עלולה להוביל לשחיקה ולהתבטא בעייפות כרונית, 
רגישות למחלות, תחושות דיכאון, חוסר-סיפוק, חוסר-אונים ועוד 
על  שליליות  השלכות  לשחיקת-החמלה   .)1984 )מלאך-פיינס, 
רווחת המטפל ועל איכות הטיפול ולפיכך חשוב לזהות את גורמי 

הסיכון ולפעול למניעתם )פרדס ובן-נון, 2014(. 

הכשרה מתאימה, המספקת כלים רלוונטיים למטפל, הגורמים לו 
לחוש כשיר יותר לפתור בעיות ולהתמודד עם דרישות התפקיד, 
ככל  לשחיקת-החמלה.  הפגיעות  את  המפחית  כגורם  נמצאה 
שמטפל חש שהוא בעל מסוגלות עצמית בעבודתו, כך הסיכוי 
מהאסטרטגיות  אחת   .)2008 )פרדס,  יותר  נמוך  שחיקה  לפתח 
למניעת שחיקת-חמלה היא גיוס משאבים פנימיים של הרגעה 
המקצועיים  לחייו  המטפל  של  האישיים  חייו  בין  ואיזון  עצמית 
מדיטציה   .)Najjar, Davis, Beck-coon, & Doebbeling, 2009(
רווחה  של  למצב  אותה  המתרגלים  אלו  את  להביא  יכולה 

רוח  שלוות  מסבל,  שחרור  פנימית, 
ברמה  רק  מתרחש  איננו  השינוי  וחמלה. 
הפיזיולוגית.  ברמה  גם  אלא  הפסיכולוגית 
כשתשומת לב מדיטטיבית מופנית לעבר 
הגוף, הכאב משנה את אופיו. כשתשומת 
הכעס  כעס,  כלפי  מופנית  מדיטטבית  לב 
 Brefccynski-Lewis et al,( משנה את אופיו
2007(. ג’ון קבט-צין, אבי שיטת מדיטציית 
הושפע  בהכשרתו,  ביולוג  המיינדפולנס, 
ממדיטציה ובודהיזם והבין את הפוטנציאל 
העצום הטמון בהם להקלת הסבל האנושי. 
דה-מיסטיפיקציה  עשה  החלוצית,  בדרכו 
לתרגול המדיטציה הבודהיסטית העתיקה 
והחדיר אותה לזרם המרכזי של הרפואה 
 2014 ובשן,  )גונן  המערבית  והפסיכולוגיה 
המערבית  הסבל  שמחלת  טען  קבט-צין   .)Kabat-Zinn, 1990;
היא מתח )stress(, וייסד תכנית בשם “הפחתת מתחים בשיטת 

.MBSR-Mindfulness Based Stress Reduction  ”הקשיבות

ובתוך  דגלה לשים את העובד במרכז  אנוש חרטה על  עמותת 
של  הנפשית  לרווחתו  דאגה  מתוך  שחיקה.  למניעת  לפעול  זה 
העובד ומתוך ההבנה כי קיים קשר שלילי בין רמת שחיקה לבין 
המחויבות של העובד אל הארגון, כפי שגם נמצא מחקרית )פרוינד 
שחיקה  למניעת  המוכרים  האמצעים  מלבד   .  )2005 ובר-אילן, 
עמיתים,  תמיכת  הכשרות,  הדרכות,  בצוותים,  עבודה  הכוללים: 
הערכות עובדים וימי גיבוש וכיף, הוחלט לראשונה לפני כשלוש 
שנים לאפשר למספר עובדים להשתתף בהכשרת מיינדפולנס 
 Jon( עפ”י פרוטוקול קורס שפותח ע”י פרופ’ ג’ון קבט-צין MBSR
על  הוחלט  שהתקבלו,  החיוביים  ההדים  בעקבות   .)Kabat-Zin
עוד  נפתחים  ובקרוב  קורסים,   4 נוספות, נערכו  הכשרות  מימון 
3 ברחבי הארץ. במהלך הקורס נעשית למידה על מיינדפולנס 

מיינדפולנס ושחיקת-חמלה בקרב עובדים: 
הכשרת MBSR והשפעותיה בקרב עובדי אנוש

כרמית סלע. מנהלת תחום מחקר, חירום ואשכול גליל מערבי עמותת אנוש

מוצפת  מרגישה  “כשאני 
מתמודדים,  עם  קשה  מפגישה 
שעוזר  קצר  תרגיל  מבצעת  אני 
הלחץ  רמת  את  להוריד  לי 
לפרופורציה”.  דברים   ולהכניס 
בין  איזון  על  לשמור  עוזר  “זה 
כלי  לחיים  קיבלתי  וטפל.  עיקר 
במרוץ  והתבוננות  עצירה  של 
 .“ העמוסה  העבודה  שגרת   של 
“לדעתי השיטה הזו יכולה לשנות 
חיים של אדם – אצלי זה הפחית 

לחצים וחרדות”

 חזרה לתוכן
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באופן מסודר ומעמיק, כולל התנסות בתרגול בכל מפגש. מדובר 
מפגש,  כל  וחצי  שעתיים  מפגשים,  תשעה  בת  מובנית  בתכנית 
נוסף ארוך של שש שעות. הלימוד מלווה בחומר כתוב  ומפגש 
ובהנחיות מוקלטות לתרגול בבית. מטרת התכנית לטפח מיומנות 
לטפח  כך  וע”י  בהווה  למתרחש  שיפוטית  לא  לתשומת-לב 
תמורות חיוביות בהיבטים פסיכולוגיים ונוירו-ביולוגיים כאחד. כל 
ולכל  וצעירים  וגברים, מבוגרים  הקבוצות הינן הטרוגניות, נשים 
הכשרה שנערכה הגיעו עובדים ממגוון דיסציפלינות בעמותה, הן 

מהמטה והן מהשטח. 

אם  כשנשאלו  שאלון.  למלא  נתבקשו  העובדים  הקורס,  בסיום 
התחברו לגישה ואם לדעתם היא ישימה לעבודה, מספר רב של 
להתנתק  הקושי  עם  בנוח  שלא  בתחילה  חשו  כי  ציינו  עובדים 
מבוסס  שהמיינדפולנס  העובדה  אך  מדידטיבי,  למצב  ולהגיע 
על קבלה, מאפשר ולא שיפוטי, סייע להם מאד להתחבר אליו 
כלל  עצמו  “התרגול  שיפוטיות:  בחוסר  עצמם  את  גם  ולקבל 
ואורח  סבלנות  )גילוי  אישי  באופן  מאד  אותי  שאתגרו  חלקים 
רוח, התכנסות וחיבור פנימי( חלקים שלא זרמו לי באופן טבעי. 
ולתת תשומת לב גם לעצמי, ללא  ידע על איך לעצור  קבלתי 
שיפוטיות”. “קבלתי כלי מאד ישים, כי הוא זמין לי בכל עת שרק 
ארצה, על אף שהיה לי קשה להתחבר אל הכלי הזה בהתחלה, 
ובעבודה”.  בנהיגה,  באכילה,  הזמן  כל  אותו  מיישמת  אני  היום 
כפי  רבות  עלתה  שחיקה  מאפייני  הפחתת  של  התמה  כן  כמו 

שניתן לראות מהדוגמאות הבאות: “המיינדפולנס עוזר לי לפנות 
מקום לרגיעה, בלי הכלי הזה אני חושבת שהייתי נשאבת יותר 

למערבולת הפגישות והלחץ שעולה מהן”. “היתרון שלו שהוא 

וחשה  בו  משתמשת  שאני  ככה  מקום,  בכל  לתרגול  מותאם 
שהוא שומר עליי”. “כשאני מרגישה מוצפת מפגישה קשה עם 
מתמודדים, אני מבצעת תרגיל קצר שעוזר לי להוריד את רמת 
הלחץ ולהכניס דברים לפרופורציה”. “ זה עוזר לשמור על איזון 
בין עיקר וטפל. קיבלתי לחיים כלי של עצירה והתבוננות במרוץ 
של שגרת העבודה העמוסה “. “לדעתי השיטה הזו יכולה לשנות 

חיים של אדם – אצלי זה הפחית לחצים וחרדות”

חמלה מתייחסת ליכולת לראות את מצוקתו של האחר ולרצון 
לתחום  המגיעים  העובדים  בדבר.  תלוי  שאינו  באופן  לו  לעזור 
בריאות הנפש מלאים בחמלה. עם זאת, אם נתבונן בחיינו ניווכח 
להיות  היכולת  עצמנו.  כלפי  מפנים  אנו  חמלה  מעט  כמה  עד 
בקשר שיש בו מחד חמלה וקרבה ומאידך גבולות ובהירות הינה 
שהצוותים  מנת  על  אנשים.  ועם  בין  בעבודה  המרכזי  המרכיב 
יוכלו להיות שם עבור מקבלי השירותים, עלינו ללמדם להיות שם 
ראשית ולפני הכל עבור עצמם, חומלים, מקבלים ומלאי אמונה. 
מיינדפולנס ככלי להתבוננות פנימה והחוצה כאחד מאפשר את 
כל אלה. עמותת אנוש בחרה בשנים האחרונות לספק את הכלי 

הזה לחלק מעובדיה ותמשיך לעשות כך גם בעתיד. 

carmits@enosh.org.il
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את הכותרת המשעשעת לרשימה זו אמר סוזוקי רושי שהיה נזיר 
זן יפני אשר הגיע בשנות ה-60 של המאה ה-20 אל ארצות הברית. 
הוא תרם תרומה משמעותית לפיתוח רוח ותרגול הזן בארצות 
וייסד את המנזר הבודהיסטי הראשון מחוץ לאסיה בסן  הברית 
פרנסיסקו. מהלכים אלה היו הניצנים הראשונים לפריחה לה אנו 

עדים בימים אלה של תרגול מדיטצית ‘מיינדפולנס’ במערב. 

אבל יש במשפט הזה גם סתירה פנימית. אם משהו הוא כל כך 
ככלות  זה?  את  עושים  ואיך  בקלות?  אותו  שניקח  למה  חשוב 
הכל אנחנו עוסקים בחיי אדם, בהתמודדות עם חולי וסבל אנושי, 
של  מחייו  יותר  ורציני  חשוב  דבר  היש  ראש?  בזה  שנקל  למה 
אדם? בכדי להבין את המשמעות המסתתרת במשפט זה צריך 
להתעמק עוד קצת במונח משמעותי נוסף אותו טבע סוזוקי רושי 
והוא ‘תודעת המתחיל’ )Beginners mind(. לדבריו מטרת תרגול 
ולחזק את תודעת המתחיל  המדיטציה היא לאפשר לנו לבסס 

פוגשים  כשאנחנו  בחיינו. 
הראשונה  בפעם  דברים 
אנחנו מאוד סקרנים ופתוחים 
כלפיהם. עדיין אין לנו תפיסות 
עליהם.  דעות  או  מקובעות 
אילו הם האיכויות של ‘תודעת 
התרגול  ומטרת  המתחיל’ 
ישתמרו  אלה  שאיכויות  היא 
את  עושים  אנחנו  כאשר  גם 
פעם.  אחר  פעם  הדבר  אותו 
זהו לב ליבו של התרגול אותו 
סן  של  ל’היפים”  רושי  הציע 

חדשות מהשטח

פרנסיסקו בשנות ה-60 של המאה העשרים וזוהי הבשורה שיש 
של  האינטנסיביות  המערבי.  בעולם  המיינדפולנס  לתרגול  היום 
החדשות,  הנייד,  מהטלפון  שמגיעים  בגירויים  ההצפה  החיים, 
ולהתנהג  להגיב  לנו  גורמים  ביחד  אלה  כל  הילדים;  העבודה, 
באופן אוטומטי. סוזוקי רושי מזמין אותנו לעצור לרגע אחד את 
השטף, לרדת מהטייס האוטומטי של חיינו ולהסכים לפגוש את 

המציאות כמו שהיא כאילו בפעם הראשונה. 

רווייה  השיקומית  והעשייה  אוטומטית  לעשייה  מוביל  עומס  אז 
בשירותים  פוגשים  אנחנו  ורגשיים.  כמותיים  עומסים  בעומסים. 
משתפים  הם  קשות,  חיים  חוויות  עברו  אשר  אנשים  השונים 
העזה  החשיפה  איתנו.  בקשר  ותקווה  נחמה  מחפשים  אותנו, 
מעמיסה  השונות,  צורותיו  על  אנושי  ולסבל  לכאב  לפחד,  הזו 
ושוחקת. היא עשויה לגרום לנו להרגיש עייפים ומרוקנים, אט אט 
מהאיכות  ומאבדת  אוטומטיות  להיות  מתחילות  שלנו  התגובות 
כל  שרות.  מקבל  לכל  האישית 
הדברים האלה יחד מובילים לירידה 
לכאבים  ואף  ובתפקוד  במוטיבציה 
בשנים  זוכות  הללו  החווית  פיזיים. 
להתייחסות  ויותר  יותר  האחרונות 
החמלה’.  ‘תשישות  המונח  תחת 
הלכה למעשה זה עשוי להראות כך: 
לא נפנה למנהלת בבקשה כי כבר 
נדע את ההסבר למה אי אפשר, לא 
נציע למקבל השרות דברים כי נהיה 
בטוחים שהוא או מישהו מהמשפחה 
שלו לא ירצו. בתוך הפגישות נרגיש 

העבודה שלנו כל כך חשובה שכדאי שלא 
ניקח אותה כל כך ברצינות סוזוקי רושי

What We Are Doing Is So Important We 
Better Not Take It Too Seriously Suzuki Roshi

איילת צוקרמן, לומדת ומלמדת מיינדפולנס, מדריכה מקצועית בשיקום וחברת סגל בית הספר לשיקום

אנחנו פוגשים בשירותים השונים אנשים אשר עברו 
חוויות חיים קשות, הם משתפים אותנו, מחפשים 
הזו  העזה  החשיפה  איתנו.  בקשר  ותקווה  נחמה 
השונות,  צורותיו  על  אנושי  ולסבל  לכאב  לפחד 
מעמיסה ושוחקת. היא עשויה לגרום לנו להרגיש 
עייפים ומרוקנים, אט אט התגובות שלנו מתחילות 
האישית  מהאיכות  ומאבדות  אוטומטיות  להיות 
לכל מקבל שרות. כל הדברים האלה יחד מובילים 

לירידה במוטיבציה ובתפקוד ואף לכאבים פיזיים.

 חזרה לתוכן
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פחד, חוסר שקט, חוסר סבלנות או בהלה אבל נעדיף להתעלם 
‘זה לא יפה’ או ‘לא ראוי’  מזה או לדחוק את זה לאיזו פינה כי 
להרגיש ככה כאשת שיקום. הצמצום הזה של החוויה הפנימית 
את  לפגוש  מבלי  אוטומטי  באופן  יותר  אפילו  להגיב  לנו  גורם 

הרגע באמת.

אבל, מה יקרה אם נסכים בתוך יום העבודה העמוס לקבוע גם 
פגישה עם עצמי? בפגישה הזו רק נתבונן במבט אוהד בעצמנו 
אני מרגישה עכשיו? מה  נשים לב מה  ובחוויה של הרגע הזה. 
קורה עכשיו בגוף שלי, מה מעסיק את המחשבות שלי, איך אני 
נושמת? מבלי לדעת את התשובות מראש. ומה אם לא נעשה 
ביחד  נשב  אם  שלנו  העבודה  על  ישפיע  זה  איך  לבד?  זה  את 
שהיא  כפי  המציאות  את  לפגוש  ונסכים  אנשים  כמה  עוד  עם 
ברגע הזה? נרשה לעצמנו לכמה רגעים להיות עד כמה שניתן 
להגיב  או  הדברים  את  לשפוט  שלנו  הטבעי  מהצורך  חופשיים 
כאילו  שהיא  כפי  המציאות  את  לפגוש  הזו  ההסכמה  אליהם. 
להיות  שלנו  היכולת  את  ומחזקת  מפתחת  הראשונה  בפעם 
נוכחים ברגע הזה )כי תכל’ס, הרגע הזה זה כל מה שיש לנו( עם 
כל מה שעולה לטוב ולרע. ברגע שעולה משהו שהוא לא נעים 
ואני לא שופטת אותו, לא נבהלת ממנו, לא מתכווצת ממנו, או 
כמו שסוזוקי אומר – לא לוקחת אותו יותר מידי ברצינות נפתח 
בתוכי מרחב פנימי של יצירה, של משחקיות. היכולת שלי לפגוש 
ידי מחשבות איך  את המציאות כפי שהיא כבר לא חסומה על 
הדברים צריכים להראות או מה מותר או אסור להרגיש. נפתח 
מרחב פנימי שבתוכו יש מקום מכבד ומאפשר לחוויה הפנימית 
זמינה  היא  בתוכי  קיימת  הזו  הפנימית  שההקשבה  ברגע  שלי. 
יותר גם לאחרים סביבי. אני יכולה להקשיב לשותפי לעבודה, יש 

לי סבלנות להקשיב ולקיים שיח אמיתי עם המנהלת ומעל הכל 
יכולה לשאול את מקבלי השרות שלי שאלות מבלי לדעת  אני 
מראש מה יענו לי. איכויות של סקרנות, של קלילות של חמלה 
ושל אי ידיעה נוכחות יותר ויותר בחיי. להגיע לעוד יום עבודה עם 
גישה למרחב הפנימי הזה מאפשר לנו להתמודד קצת יותר טוב 

עם האתגרים הרבים שיש לנו בעבודה הכל כך חשובה שלנו.

לסיום הרשימה, אני רוצה להציע להסתכל על תופעת השחיקה 
הבודהיסטית.  החיים  מדרך  הלקוחה  נוספת  בזווית  בשיקום 
לתפוס  לא  אותנו  מזמין   )interbeing( גומלין’  ‘התהוות  המונח 
את עצמנו רק כאנשים נפרדים אלה גם כאנשים אשר כל הזמן 
אבל  שחוקים  אנחנו  נכון  זה  אז  מזה.  זה  ומושפעים  משפיעים 
יותר( מקבלי השרות שלנו שחוקים מהתמודדות עם  )ואולי  גם 
סטיגמה אינסופית, מללכת לרופאים, מלחכות בתורים, שחוקים 
מהתחלות ופרידות מאנשי שיקום, מהמבטים המודאגים של בני 
המשפחה שלהם ועוד ועוד... הרצון שלנו לעזור ולסייע, הפתיחות 
שלנו חושפת אותנו גם לחווית השחיקה שלהם. השחיקה שלנו 
נפרדת  אינה  והשחיקה שלהם  נפרדת מהשחיקה שלהם  אינה 
מהשחיקה שלנו. אנחנו מזינים ומוזנים בשחיקה. השחיקה נוכחת 
בתוך המרחב השיקומי. כדאי שנישיר אליה מבט, נראה אותה, 
בחיינו  היא מבקשת מאיתנו לעשות  ונלמד מה  לב  נשים אליה 

האישיים והמקצועיים.

Shunryu Suzuki, Zen Mind Beginners Mind , 1970 Weatherhill, 
Boston.

ayelethz@gmail.com

חידוש חברות ביספר"א לשנת 	2020-2!
• חברות אישית - יספר"א היא עמותת חברים אשר פועלת לקידום תחום השיקום הפסיכיאטרי. 
הצטרפותכם ופעילותכם ביספר"א כאנשי מקצוע, יזמים, מתמודדים, בני משפחה וכו' הינם 
משמעותיים ותורמים רבות לביסוסה של יספר"א כבית מקצועי, ולקידום התחום כולו. למילוי 

טופס הצטרפות כחבר/ה  לחצו כאן 
• חברות ארגונית – הצטרפות ארגונית ליספר"א מהווה צעד משמעותי לעבר חיזוק מקצועי 
בהנחה של  עובדיכם/ן  תזכה את  וההחלמה. ההצטרפות  של תחום השיקום הפסיכיאטרי 

50% לכנס השנתי והנחה לאירועים נוספים במהלך השנה. 
ispraisrael.org.il  למילוי טופס חברות ארגונית לחצו כאן

ארגונים המעוניינים להצטרף ליספר"א ולחזק את תחום השיקום, מוזמנים ליצור קשר עם 
oren@ispraisrael.org.il -02 או במייל	אורן דרעי, רכז יספר"א בטלפון 249204
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ראיון עם עמית שירת

עמית שירת, עו"ס מטפלת ומנהלת הוסטל "גלים", שלו ובניו 
אורן דרעי, רכז ארצי יספר”א

ראיון עם דמות
מהשטח

עמית שירת

שלו  חברת  מטעם  לצעירים  הוסטל  מנהלת  את  עמית,  שלום  מראיין: 
במרכז תל אביב, והובלת שינוי מעניין בתוך הצוות של ההוסטל, 
אני מעוניין לדבר על השינוי הזה. אבל רציתי להתחיל ממושג 
הסבל של הבודהה שהוא נהג להסביר אותו כתסכול או חוסר 
הסבל  סוג  על  כל  קודם  שתרחיבי  רוצה  הייתי  רצון.  שביעות 
שהבודהה  למה  רלוונטי  הוא  כמה  ועד  בהוסטל  פוגשת  שאת 

הצביע עליו.

כאב  בין  הבחנה  לעשות  הציע  הבודהה  הבנתי,  למיטב  אוקיי.  מרואיינת: 
זו האמת הראשונה-  יש בעולם,  לבין סבל. הטענה היא שכאב 
קוראים לה דוקהה )Dukha(. הכאב הזה הוא זקנה, חולי, מוות, 
זה כשמישהו או משהו פוגע בי, שאני נופלת, שאני נפצעת ברגל, 
בעצם כל דבר שקורה במציאות שנחווה תחת הכותרת - “לא 
החל  רחבה-  מאוד  קשת  על  שנע  מושג  זה  נעים”  “לא  נעים”. 

דוחים  דברים שאנחנו  הוא שאלה  המשותף  אבל  מדינות  בין  למלחמה  ועד  בברך  מגירוד 
מעלינו ולא רוצים להרגיש. הטענה הראשונה של הבודהה היא “זה מה שיש” ועם זה אין מה 
לעשות, זהו החץ הראשון. מה שאנחנו עושים לנוכח המפגש עם הכאב או הדוקהה הוא כבר 
החץ השני ואיתו יש לנו הרבה מה לעשות. נהוג להמשיל את זה לסיפור על בן אדם שהלך 
רוצה להרגיש  לא  לו, התחיל לצרוח לאלוהים שהוא  ברגל, מאוד כאב  בו חץ  ירו  ברחוב, 
את הכאב הזה, שהוא רק רוצה שזה יפסיק, שהוא לא מוכן לסבול ושהוא רוצה להרוג את 
הכאב הזה. אז הוא יורה לעצמו עוד חץ ברגל כדי להרוג את הכאב ואז עוד חץ, ואז עוד אחד 
ועוד אחד. יש זקנה, חולי ומוות, קיימת דוקהה בעולם וזה לא שיבוש, אלא חלק מהמציאות, 
מה  עם  הדוקהה,  עם  המפגש  אודות  שלנו  הפרשנויות  עם  לעשות  מה  שיש  היא  הטענה 
לידי ביטוי במה  יבוא  נרטיביות אז הדבר  נלך קצת לגישות  שאנחנו מספרים לעצמנו. אם 
אנחנו מספרים לעצמנו לנוכח המפגש עם ה”לא נעים”. אם נלך לגישות בודהיסטיות, מה 
הדפוס החשיבתי שאני באופן אוטומטי, שלא באשמתי, מקיימת כל פעם במפגש עם כאב. 
החבר’ה שאנחנו עובדים איתם פה בהוסטל שלא באשמתם, כמעט כולם, נולדו למציאות 
שיש בה הרבה דוקהה. פוסט-טראומה ממלחמות, פגיעות מיניות ולפעמים בגיל צעיר, הגירה 
שזה חתיכת עניין, זה החץ הראשון. ואז כתגובה נוצרו דפוסים הגנתיים כדי לשרוד ולשמור 
יכולות להתבטא כאבחנות פסיכיאטריות  בעיניי,  הן  ואי הצדק. ההגנות  על הנפש מפגיעה 
היא  אובססיבית-כפייתית. האבחנה  והפרעה  מורכבת  פוסט-טראומה  סכיזופרניה,  כמו 

שהם  שמה  אותם  לימדנו  כחברה  אנחנו 
יכולים  ושאנחנו  בסדר,  לא  זה  מרגישים 
בעיקר  מרגישים,  שהם  מה  את  לתקן 
גם  אבל  פסיכיאטריות,  תרופות  בעזרת 
שיקום.  או  פסיכולוגים  טיפולים  בעזרת 
המסר הכללי הוא בואו תבחנו בעצמכם מה 
שקורה איתכם עכשיו. תגידו אתם האם זה 
טוב או האם זה לא טוב לכם, ואז אפשר 

להתקדם לעבר שינוי.

 חזרה לתוכן
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ה”וואוצ’ר” שאיתו הם באים לכאן, הם לא באים עם הסיפור של 
החץ הראשון, הם לא באים לפה ואומרים לי “נאנסתי”, “עברתי 
הגירה בלתי נסבלת”, “עברתי מלחמה נוראית”. הם באים לפה 
נהיה  שכבר  מה  עם  הרביעי,  או  השלישי  או  השני  החץ  עם 
מהמפגש הראשון עם הכאב. עוד לפני העבודה שלי עם הדיירים, 
נחשפתי בלימודים לתואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית להמון 
המון תיאוריות וסברות, בין אם משפחתיות, קבוצתיות, קהילתיות 
דינמיות. ההרגשה שלי מהמפגש עם כל  וכמובן המון תיאוריות 

התיאוריות האלו הייתה שהשכל שלי מתרחב, ההבנה שלי אודות המצב האנושי גדלה וגם 
יכולת ההתבוננות והניתוח משתכללים אבל משהו נעצר לי בעבודה הפנימית, אמנם הבנתי 
איזה  לי,  עשה  זה  מה  להגיד  יודעת  לא  אני  אבל  וזה,  זה  בגלל  וככה  ככה  שאני מתנהגת 
מאוד  מתודיים  כלים  קיבלתי  הבודהיזם  את  כשפגשתי  בי.  התחוללה  בסוף  טרנספורמציה 
פשוטים כיצד לעבוד עם המפגשים האלה עם כאב ביומיום. אני מרגישה באיזה שהוא מובן 
שאיפה שחלק מהתיאוריות המערביות נעצרות, הבודהה ממשיך. הוא ממשיך בצורה מאוד 
מהן  לבדוק  אפשר  מסבל.  להשתחרר  שאפשר  חושב  שהוא  אומר  הוא  ורדיקלית,  ברורה 
אפשר  איתן,  לעבוד  אפשר  הכאב,  עם  שלנו  הראשון  למפגש  נותנים  שאנחנו  הפרשנויות 
לקבל אותן ואפשר לחיות איתן וזה מה משחרר מסבל. כמנהלת וכעובדת שיקום אני יושבת 
מול האדם, שומעת את הסיפור ונותנת לסיפור להיות בינינו. אנחנו חוקרים אותו, ולפעמים 
מגיעים למסקנות מאוד מעניינות לגבי החיים של האדם הספציפי בהקשר הזה. מהצד השני, 
אני מבקשת ורוצה לקדם תפקוד יומיומי, שיקום, להתקלח, להתלבש, לאכול שלוש ארוחות 
ביום, להפחית קצת סיגריות, לסדר את החדר, לצחצח שיניים, להתקשר לאימא פעם בשבוע 
ולשאול אותה מה נשמע, הדברים הקטנים שאנחנו עושים כל יום. אנחנו מתבקשים פה בעולם 
השיקום להחזיק גם את הנרטיב אודות הסבל, המחלה, האבחנה או סיפור החיים ובנוסף את 
ה”מה עכשיו?”. לתחושתי במפגש האישי האדם חווה בצורה ברורה מפגש עם כל העולמות 
לא  פרשנית,  לא  פשוטה,  פרקטיקה  נותן  בתוכו(  )והמיינדפולנס  הבודהיזם  ולהבנתי  האלו, 
פטרונית, לא אנליטית למה עושים עם הדברים. מדיטציה! לעצור, לפתוח את כל הדבר הזה 
ולבדוק מה קורה לי בגוף עכשיו. אני עברתי טרנספורמציה בתוך החוויה של התרגול האישי 
שלי, ביכולת שלי לדעת משהו על מה שאני מרגישה עכשיו, אני עכשיו מדברת, הפה שלי 
טיפה יבש, דופק לא מאוד מהיר אבל יחסית דרוך, אני מאוד מאוד מרוכזת, די נעים לי ואני 
קצת מזיעה בכף היד. אני יודעת להגיד משהו על מה שאני מרגישה עכשיו, אני יודעת מאיפה 
אני מתחילה, אני ממש יכולה להגיד “זה נכון”- זה לא פרשני, זה לא נרטיבי, זה לא קשור 
לעבר שלי והטראומות שלי וזה לפני כל הדברים שאני מוסיפה. את זה אני יודעת כי זה בעצם 
נוכח בנו כל הזמן מרגע לרגע, אנחנו לא מורגלים להכיר בזה, התרגול מאפשר לראות משהו 
על החוויה הנוכחית. זה מרתק ומי שמתרגל יכול לשים לב לזה, אני מניחה שהחוויה הנוכחית 
כל הזמן משתנה. היא לא נדבקת בהכרח לסיפור חיים הטראומתי שעברתי או למשהו שאני 
צריכה לעשות מחר או למה אני רוצה להשיג מהשיחה הזאת, יש המון ידע במה קורה לי 
עכשיו בתחושות, במחשבות, ברגשות ובגוף. בתוך העבודה השיקומית עם הדיירים שמתי לב 
שכשאני עוצרת לשאול אותם, קודם כל עצרתי את עצמי, ואחרי שהצלחתי לעצור את עצמי, 
ונחישות כדי לעצור רגע ולשאול אותם משהו על מה שהם מרגישים  נדרשת המון עבודה 
עכשיו, ברגע הזה. למשל הגיעה דיירת אליי וביקשה תרופה SOS. שאלתי אותה למה, אז היא 
אמרה שבבוקר היה לה המון חרדות. שמנו לב שהיא מספרת לי על משהו שהיה לא מזמן, 
אבל הוא כבר הסתיים. היא קמה בבוקר והתחילה לבשל בשמן רותח מה שעורר בה חרדה. 
והיא אמרה “מה שאני מרגישה  נשמנו רגע ביחד, ושאלתי אותה מה היא מרגישה עכשיו. 
עכשיו זה זיכרון לגבי זה שאני צריכה לקבל ממך SOS”, שאלתי אם היא מרגישה עכשיו לחץ? 

שאני  מה  על  משהו  לדעת  שלי  ביכולת 
מרגישה עכשיו, אני עכשיו מדברת, הפה 
שלי טיפה יבש, דופק לא מאוד מהיר אבל 
די  מרוכזת,  מאוד  מאוד  אני  דרוך,  יחסית 

נעים לי ואני קצת מזיעה בכף היד...

 חזרה לתוכן
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“לא!” היא השיבה. מה שהעסיק אותה עכשיו זה המטרה לקבל 
SOS .SOS אומר מבחינתה “צריך עכשיו ללכת לעמית, לספר לה 
אודות החרדה, וזו המשימה, וזה מה שאני עושה עכשיו, משיגה 
את המטרה שלי”. אז נשמנו שוב, שאלתי “את צריכה SOS?” והיא 
השיבה “לא, אני לא צריכה, אני לא בחרדה, עכשיו אני שמה לב 
שאני מנסה להשיג SOS”. זו אבחנה מאוד דקה. אז התחלתי לקרוא 
ולחקור ולהתייעץ עם המורים שלי, אני לומדת מיינדפולנס בבר 
אילן, אצל מתי ליבליך ושנטם זוהר. התחלתי להתייעץ ולקרוא 
מיני  כל  ועם  פינארט  אנדראה  עם  שלי  הקשר  את  ולהעמיק 
דמויות שאני מכירה שהם משלבים את הרעיון הזה של בריאות 
הנפש ומיינדפולנס. מצאתי שיש שני קולות, הקול הראשון אומר 
“לא” כיוון שמיינדפולנס זה לעצור, להיות לבד, לשים לב לתודעה 
אומרת  הזו  והאסכולה  כמחשבות  המחשבות  את  ולזהות  שלך 
שזה בדיוק מה שהאדם עם סכיזופרניה לא יכול לעשות, זה עלול 
וזה לא מומלץ. אם האדם  להיות מסוכן, ליצור התקף פסיכוטי 
קול  הוא רק  וקול  היא רק מחשבה  לזהות שמחשבה  היה  יכול 

הרי שההגנה הזו לא היתה מתפתחת וכל זה לא היה קורה. הקול השני אומר שדווקא בגלל 
עובדה זו, התרגול הזה עשוי להיות מועיל במיוחד. החלטתי להתחיל עם הצוות, זה היה כמו 
לומר “אוקיי, אז בוא נראה איפה הכי בטוח”. אז התחלנו לתרגל פעם בשבוע בכל ישיבת צוות 
למשך כעשר דקות. במפגשים הראשונים עסקנו בהגדרה של מיינדפולנס, דיברנו על סיפור 
הבודהה, נתנו אוריינטציה כללית והתחלנו לתרגל עשר דקות כל ישיבה. אני חושבת שמה 
שהיה מרתק לראות, קודם כל כמה אנחנו דומים, דפוסי החשיבה הנוקשים והאוטומטיים חזרו 
על עצמם אמנם בצבעים שונים, ממדריך למדריך, מאדם לאדם. זה נתן תחושה שיש איזה 
שהוא משהו גדול יותר שקיים במרחב, והוא כל פעם אולי מופקד אצל אדם אחר, אבל יש 
איזה משהו גדול יותר שאנחנו כולנו בתוכו. פה בתוך ההוסטל הדבר הראשון, הקול הראשון, 
הזיהוי הראשון של הקולקטיבי היה “אנחנו נורא נורא שופטים את עצמנו, בכל אחד ואחת 

מאתנו יש בתוך הבית איזה שהוא קול פנימי שיפוטי ולפעמים ממש אלים”. 

אני מבין עכשיו שהשימוש במיינדפולנס עם הצוות לא הגיע ממקום של לתת מענה לשחיקה  מראיין: 
בעבודה אלא ממקום בו רצית להשתמש בזה בתקשורת עם הדיירים. 

כן! התשוקה הראשונה הייתה לשלב מיינדפולנס בבריאות הנפש, ככלי שיקומי. אני חושבת  מרואיינת: 
אנחנו  שאותן  התפקודיות  והגישות  הנרטיביות  הגישות  בין  נהדר  גשר  הוא  שהמיינדפולנס 
משלבים בעבודת השיקום. הבודהה אמר “יש סבל בעולם”. ג’ון קבט-זין )מפתח התערבות 
MBSR-mindfulness based stress reduction( התחיל לתרגל מיינדפולנס עם האנשים ש”הכי 
סובלים”. הוא פנה לאנשים במצבים כרוניים, עם כאב פיזי מאוד קשה שלא היה איך לעזור 
להם. לעניות דעתי, איפה שאני נמצאת יש המון המון המון סבל, ולפי גישה זו ניתן לפגוש את 

ה”קשה”, את ההכי מורכב”. זה התחיל שם. אנחנו גם מתרגלים מיינדפולנס עם הדיירים.

אוקיי אשמח שתספרי קצת מה אתם עושים עם הדיירים? מראיין: 

כל ישיבת דיירים מתחילה בחמש נשימות. ואז אני מזכירה להם שאנחנו כל הזמן נושמים  מרואיינת: 
אבל אנחנו לא שמים לב לזה, ואם יוצא פתאום להיזכר, בזמן שאתם בעבודה, ישנים, בלחץ, 
על  צועקים  אחר,  דייר  עם  רבים  אוכלים,  ההורים שלכם, מתקלחים,  את  פוגשים  בחרדה, 
נושמים חמש  אנחנו  ולנשום.  לעצור  יכולים  אתם   - האלה  המוכרים  הרגעים  וכל  השכנה 
נשימות. אני יכולה להגיד כבר עכשיו בכנות שבהתחלה הם רובם הסתכלו עליי באופן מוזר, 

בכל  בשבוע  פעם  לתרגל  התחלנו  אז 
ישיבת צוות למשך כעשר דקות. במפגשים 
הראשונים עסקנו בהגדרה של מיינדפולנס, 
דיברנו על סיפור הבודהה, נתנו אוריינטציה 
כל  דקות  עשר  לתרגל  והתחלנו  כללית, 
מרתק  שהיה  שמה  חושבת  אני  ישיבה. 
לראות, קודם כל כמה אנחנו דומים, דפוסי 
על  חזרו  והאוטומטיים  הנוקשים  חשיבה 
ממדריך  שונים,  בצבעים  אמנם  עצמם 

למדריך, מאדם לאדם.
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שפה  ובאיזה  רוצה  היא  “מה 
אני  ועכשיו  מדברת?”  היא 
יותר  נושמים,  שחלקם  רואה 
את  איתנו  יחד  נושמים  ויותר 
הדבר הבאמת מאוד מאוד קטן 
הזה, אבל הוא מוחזק בהקפדה 
הזה  הדבר  מלבד  שבוע.  כל 
בהוסטל  פה  תרגול  קבוצת  יש 
מי  במשותף.  ולצוות  לדיירים 
זו  בהתנדבות  אותה  שמעביר 
איילה, מתרגלת ותיקה, עם המלצות וניסיון. היא מעבירה אותה יחד עם רועי שהוא המדריך 
הראשי פה בהוסטל והוא גם איש שיקום למופת ומתרגל בחייו האישיים. אני מניחה שבאים 
כחמישה משתתפים בכל פעם. הקבוצה מתחילה בהסבר קל, תרגול של עשר דקות וסבב 
שכל אחד בעצם מספר איך היה לו, ואז איילה, מביאה כל פעם איזה סוגיה אחרת ומעלה 
אותה לדיון. וגם שם ראינו בהתחלה השתוקקות מאוד גדולה להירגע. זה אמנם חיובי אבל זה 
לא העיקר. אנחנו כחברה לימדנו אותם שמה שהם מרגישים זה לא בסדר, ושאנחנו יכולים 
לתקן את מה שהם מרגישים, בעיקר בעזרת תרופות פסיכיאטריות, אבל גם בעזרת טיפולים 
פסיכולוגים או שיקום. המסר הכללי הוא בואו תבחנו בעצמכם מה שקורה איתכם עכשיו. 
תגידו אתם האם זה טוב או האם זה לא טוב לכם ואז אפשר להתקדם לעבר שינוי. איילה 
הנחתה להרגיש בסדר עם מה שעולה עכשיו וראינו שיש ניסיון לתקן כל הזמן “אני לא רוצה 
להרגיש את מה שאני מרגיש עכשיו, אני רוצה להירגע. למה זה לא מרגיע אותי?” אז נעשתה 
המון עבודה על הרעיון המאוד בסיסי שמה שאתם מרגישים ממש עכשיו בתוך התרגול זה 
בסדר גמור במובן הכי עמוק. זה לא טעון תיקון או שיפור או שינוי. זה היה מדהים לראות שכל 
אחד במעגל שיתוף בסיפור על משהו מעברו או שתיאר איזה שהוא משהו שקשור לדבר שזה 
מזכיר לו )כמו שרובנו עושים רוב הזמן(. קשה מאוד להגיע למקום שהם יכלו להגיד מה הם 
מרגישים עכשיו. ומה שאיילה עושה ואני כמובן מאוד מאמינה בזה, זה לחזור לגוף. אז אתה 
לא יודע מה אתה מרגיש ואתה לא יודע מה אתה חושב, אז בוא תגיד מה אתה חש בגוף? הם 
יודעים להגיד היום “יש לי כאב בטן”, “אני עייף”. הם יודעים להגיד מה הם חשים בגוף. הגוף 
הוא כמו המגנט שלנו להווה, הוא מאוד מקרקע. זה כבר נכנס כמעט לכל שיח, שיש תחושה 
של גוף, הוא יושב, מה קורה אתו עכשיו? זה באמת עוגן מאוד מאוד מהיר לחוויה הנוכחית 
בהווה. אנשים כמעט בכל מצב יודעים להגיד משהו על החוויה הגופנית שלהם, גם אם אין 

להם שמץ של מושג מה קורה להם בחוויה התודעתית או הרגשית.

הבודהה  העקרונות” שהתווה  “דרך שמונת  מתוך  אחד  עיקרון  הוא  המיינדפולנס  מרתק!  מראיין: 
כדי להשתחרר מהסבל. העקרונות האחרים לא פחות רלוונטיים לשיקום אם לא יותר, כמו 
השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, פרנסה נכונה, מאמץ נכון וריכוז נכון. 

השאלה שלי מדוע בחרתם להתמקד דווקא במיינדפולנס?

קודם כל הטענה היא שבעצם כל אחת מהדרכים האלה היא שער, ודרך כל אחד אפשר  מרואיינת: 
לעבור ולא כל כך משנה מהיכן, כולם שווי ערך בעצם. אנחנו מדברים על רוב העקרונות 
של הבודהה אך בשפה שונה, אלו הדברים שמופיעים בתכניות שיקום ובפגישות החלמה 
קלאסיות. זאת אומרת אנחנו מכירים את השיח על שפת ההחלמה )דיבור מטיב(, אנחנו 
על  מטיבה(,  )פעולה  לעשות  והקשיים  הרצונות  על  מטיבה(,  )כוונה  הכוונה  על  מדברים 
הריכוז. אני חושבת שכל העקרונות האלה מוחזקים אצלנו בכל מיני אופנים אפילו מבלי 
שהתכוונו לכך, מעצם היותנו אנשי שיקום. אנחנו מציבים מטרת על ואז אנחנו שואלים מה 

מתוך אספה כללית 2019:
כשמיינדפולנס ואנשי שיקום בבריאות הנפש נפגשים. 

https://youtu.be/pTmRzelhrg8 פאנל בהנחיית אנדראה פינארט
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אתר יספר"א מזמין אתכם
לקרוא עשרות סיכומי מאמרים מקצועיים בעברית לחצו כאן

לצפות בעשרות הרצאות מצולמות מאירועי יספר"א בשנים האחרונות לחצו כאן
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צריך להיות בשביל שהדבר הזה יקרה, כמעט אותה השפה. לגבי דיבור מטיב, אני חושבת שיש הרבה עבודה חינוכית 
וסוציאלית בתוך ההוסטל. במובן מסוים בהוסטל צריך מיומנויות חברתיות הרבה יותר גבוהות מאשר בחוץ, כי אתה חי 
עם שלושים אנשים במצבי קיצון ואחד מהם איתך בחדר פרטי, חולקים שירותים ומטבח ומקלחת. אני חושבת שמה 
שאין או מה שבתחושה שלי מאוד חסר זה “הווה”. אנחנו מורגלים לדבר איתם ועם עצמנו ובכל מקום על מה היה ומה 
יהיה. אבל “מה עכשיו” מה יש עכשיו. אם הייתי בונה תכנית שיקום חדשה, אז השאלה הראשונה היתה צריכה להיות 
“מה יש עכשיו?” כלומר לפני מה שאתה רוצה בעוד שנה. במקום השאלה מה המטרה שלך? זה מקום שנראה לי נכון 

להתחיל בו, גם פסיכולוגית וגם מוסרית.

לא  בכלל  שינוי  זה  הרי  במערכת?  התקבל  להוסטל  שהבאת  השינוי  איך  אותך  לשאול  מעוניין  אני  עכשיו  מעניין!  מראיין: 
טריוויאלי, אני מכוון לכך שהכנסת תוכן שיש לו איזה שהיא אוריינטציה דתית בתוך מערכת בריאות ממוסדת, בתוך 

ארגון. היו לזה הדים מסוימים? קיבלת איזה שהוא פידבק חיובי או שלילי? אולי תמיכה והתלהבות אפילו?

אני מרגישה שקיבלתי באמת המון תמיכה והתלהבות. חששתי הרבה לפני, גם הכול עוד בשלבים מאוד מאוד מוקדמים.  מרואיינת: 
אנחנו באמת מתרגלים יותר עם הצוות ופחות עם הדיירים. חשוב להגיד שאף אחד לא חייב שום דבר, זאת אומרת, 
דייר שלא מעניין אותו העולם הזה עדיין יכול לבוא ולעשות את הדרך שלו. אין פה שום הכרח. יש פה עוד רעיון, עוד 
משהו שאתה יכול לנסות, כמו שאני מציעה לדייר “תראה יש את האפשרות הזו לבלות, ויש את העבודה הזאת ואת 
התעסוקה הנתמכת הזאת ושמה יש מועדון חברתי ממש מגניב, והנה הים וכו’, בוא תראה מה נכון לך. זאת אומרת 
אף אחד לא חייב לקחת חלק בדבר הזה. אני נורא חששתי בהתחלה. אבל במחשבה יותר מעמיקה, יש מיינדפולנס 
בבתי חולים, בבתי הספר, בבתי הכלא, בחברת אפל יושבים לתרגל חצי שעה ביום. באמת שזה נמצא כבר בשטח. לי 

זה לא מרגיש מאוד רוחני או דתי או מנותק. זה באמת נמצא בכל מקום.

לקראת סיום האם תוכלי לדבר מתוך הניסיון שלך עם הצוות על הקשר שבין שחיקה בעבודה לתרגול מיינדפולנס. מראיין:  

בהקשר לצוות ל”חווית שחיקה ומיינדפולנס” . אז כפי שאמרתי, התחלתי לתרגל עם הצוות כאשר המטרה הראשונית 
הייתה שהדבר יגיע לדיירים. ישנה תפיסה בסיסית בתרפיה מבוססת מיינדפולנס שמציעה כי טיפול מבוסס מיינדפולנס 
יכול להתקיים בשלוש דרכים: מטפל מתרגל, תרגול בתוך המפגש עצמו או שיעורי בית של תרגול בין מפגש למפגש. 
כך או כך, ישנה הסכמה כי המטפל צריך לתרגל על מנת להתחבר לדבר ממקום עמוק, מתוך חוויה ולא רק תיאוריה. 
אני מרגישה שהצוות מרוויח מהתרגול, אמנם זה משתנה מאיש צוות אחד לאחר, אך באופן כללי נוצרה לנו מעיין 
“סנגהה” קהילת מתרגלים בתוך ההוסטל ובעיניי זה כשלעצמו עניין מרגש ובסיסו מחזק תחושת שייכות ואף מרפא. 
באופן נקודתי יותר, אני חושבת ומקווה, מעומק ליבי, שהתרגול מאפשר לי ולצוות להתרווח בתוך החוויות בהוסטל. 
כלומר, הוא מאפשר לנו פתח לקבל ולהיות נוכחים בתוך העשייה היומיומית המאוד מאתגרת שלנו. אני גם מאמינה 
שבמובן העמוק התרגול לא מונע שחיקה מפני שהוא אינו מונע דבר, התרגול מאפשר לפגוש את מה שיש וכאשר יש 
חוויה של שחיקה, אז יש חוויה של שחיקה וזה בסדר, כמו כל חוויה אנושית אחרת -היא באה, מתהווה ובמוקדם או 

במאוחר היא חולפת.
amits@slavpro.co.il
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יותר מתמיד,  שימוש בידע מניסיון בבריאות הנפש מזוהה, כיום 
בעלי  אנשים  החלמה.  מקדם  קשר  בביסוס  רב  ערך  כבעל 
חברתי  תיוג  מחלה,  מגבלה,  עם  התמודדות  של  משותף  ניסיון 
וכדומה, יכולים לספק תמיכה ייחודית לאחרים הנמצאים באותו 
ויכולים  “מבפנים”  ההתמודדות  את  מכירים  שהם  מקום,  בכך 
 )Mead, Hilton לשמש מודל חיובי של העצמה, החלמה ותקווה

 .)& Curtis, 2001

ועבודה  אישית  חשיפה  הכולל  מניסיון,  בידע  שימוש  ועוד,  זאת 
להיות  בצורה מבוקרת, עשוי  נעשה  עם הסיפור האישי, כאשר 
עם  מניסיון.  ידע  בעל  העובד  עבור  החלמה  ומקדם  תרפויטי 
זאת, חשוב לזכור שהוא עלול לגבות מחירים רבים, העולים על 

התועלת )צין, 2008(, וביניהם מחיר השחיקה. 

המאמר הנוכחי בוחן את השחיקה דרך פריזמת השימוש בידע 
ומצביע על  ‘עייפות החמלה’  מניסיון, מציע את המינוח החלופי 
של  יתרונותיו  לחיזוק  היעילים  האמצעים  כאחד  המיינדפולנס 
מתוך  מובאים  הדברים  שחיקה.  ולמניעת  מניסיון  בידע  שימוש 
מומחיותה וניסיונה האישי בשנים האחרונות של כותבת המאמר 

הראשונה. 

בעבודה  ושליחות  משמעות  תחושת 
תוך שימוש בידע מניסיון אישי: 

שמי מירב רביניאן, עברתי משבר נפשי 
והצלחתי להיחלץ ממצבים פסיכוטיים 
בדרך  הפסיכיאטרי.  התיוג  וממלכודות 
נמצאת  אני  וכיום  ייחודי  ידע  צברתי 
ב’מזור’,  מומחית’  ‘עמיתה  בתפקיד 
ללוות  כדי  זה  בידע  ומשתמשת 
אנשים בהתמודדותם עם משבר נפשי 

והשלכותיו בזמן האשפוז ולאחריו.

בשיא  פסיכיאטרי  בבי”ח  פנים  מול  פנים  אנשים  עם  הפגישה 
המשבר שלהם, כאשר מצויה בידי האפשרות לשתף ולהשתמש 
ומהפכנית  דרך  פורצת  היא   - להם  לסייע  כדי  שלמדתי  במה 
כשמדובר  מניסיון  לידע  רבה  ונחיצות  חשיבות  קיימת  בעיניי. 
באנשים שפוגשים את עצמם בין כותלי מחלקה סגורה. המפגש 
עם עמית מומחה מהווה הזדמנות עבור האדם לראות שיש עתיד 
ונתיב אפשרי להחלמה: לפניו מודל חי שממחיש זאת. בעבודתי 
אני פוגשת אנשים שמגיעים לאשפוז כשהם בשיאו של משבר 
נפשי ועולמם חרב עליהם. מניסיוני למדתי שגם בשעה שנראה 
ויאמר:  יזכור  הוא  אינו משרת את המטופל, בהמשך  שהמפגש 

“את היית האור שלי”.

גבוהה  מחויבות  ומתוך  ומשמעות,  שליחות  תחושת  חדורת 
פעלתי  בחסר.  ונותרתי  גבולות  ללא  מעצמי  חילקתי  לתפקיד, 
לצרכים  מענה  לתת  השתדלתי  והושעה.  הצלה  של  ממקום 
מידיים, כדי להקל ולו במעט על חוסר הנוחות והמגבלות שמייצר 
אם  משלי,  לו  נתתי   - כסף  למטופל  חסר  כשהיה  סגור.  מקום 
נגמרו לו הסיגריות - הוא ידע שאדאג לו, ואם רצה את כוס הקפה 
שלי - גם אותה הוא קיבל. ככל שחלף הזמן הרגשתי שיש פחות 

ממני לתת.

התחלפו  השליחות  ותחושת  הלהט 
עבורי  וסימנו  תקווה,  ובחוסר  בתסכול 
התחלתי  וחשוך.  מוכר  למקום  חזרה 
גובה  שהתפקיד  המחיר  לגבי  לתהות 
ממני, הטלתי ספק בכוחו ובנחיצותו של 
בהצדקת  גם  יוצא  וכפועל  מניסיון  הידע 
לא  הרגשתי  מומחית.  כעמיתה  קיומי 

בסדר, חלשה, לא מתפקדת.

מבט דרך עיניים למודות ניסיון   
על שחיקה ועייפות החמלה

מירב רביניאן, עמיתה מומחית במחלקה 10 במרכז רפואי ‘מזור’, 
מודרכת בתכנית “צרכנים נותני שירות” מטעם “יוזמה דרך הלב”

גפן נסים,  מנהלת ידע, מידע והדרכה, יוזמה דרך הלב

מאפשר  מיינדפולנס  תרגול  זה,  באופן 
לי ראייה רחבה יותר של התפקיד בתוך 
התמונה הגדולה, מסייע לי למקם עצמי 
את  ומפחית  מהמטופל  אחרת  בנקודה 
חמלה,  צומחת  משם  אתו.  ההזדהות 
הגעתי  שבעטיה  הבערה  ונשמרת 

למקצוע הזה.
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גילוי: יש לזה שם! קוראים לזה שחיקה. העדפה אישית: “עייפות 
החמלה”:

את  זיהיתי  השתתפתי,  בו  שחיקה  בנושא  עיון  יום  במסגרת 
הבנתי  ומוכרת.  ידועה  תופעה  על  כמעידים  שתוארו  הסימנים 
שבאופי התפקיד המקצועי שלי - השחיקה מובנית כאיום מתמיד. 
מתאימות,  אסטרטגיות  ולאמץ  גבולותיי  את  לסמן  עליי  כן  על 
 - שרכשתי  מניסיון  הידע  את  להפוך  בידי  יסתייע  שבאמצעותן 

לכלי מקצועי אפקטיבי. היה זה רגע משחרר ומרגיע. 

סיכוי:  וחסר  שיפוטי  לי  נשמע  “שחיקה”  המונח  זאת,  עם  יחד 
עבורי,  במיוחד  אבד.  בך  משהו  חסר,  אתה   - שחוק  אתה  אם 
כמתמודדת עם אבחנה פסיכיאטרית, היה במונח משהו מאיים: 
להתמודד  יכולה  לא  שאני  שחוקה?  שאני  עליי  אומר  זה  מה 
ביכולתי  שאין  הדרוש?  הנפשי  החוסן  את  לי  שאין  קשיים?  עם 
להפריד? יכולתי לשמוע את קולות הסטיגמה המוכרים, שרואים 
מתמודד  של  סימפטום   - שחיקה  בעקבות  מוטיבציה  בהיעדר 

בתפקיד. 

וזיידנר,  ‘עייפות החמלה’ )הדר  כן, אני מעדיפה את המינוח  על 
2012( שמחבר לאנושיות, ומזכיר לנו שהגענו לתפקידנו בבריאות 
ערנית  עליה  לשמור  ושבאחריותנו  חמלה,  הרבה  עם  הנפש 
ונוכחת. אחת הדרכים לשמר את אותה רוח חיה היא באמצעות 

ליווי והדרכה מתאימים.

מדובר  כאשר  תוקף  משנה  מקבלת  ההדרכה  של  חשיבותה 
הממוקדים  והדרכה,  ליווי  מניסיון.  בידע  שימוש  עם  בעבודה 
בסוגיות הייחודיות של שימוש בידע מניסיון, עשויים פעמים רבות 
להכריע את הכף ולקבוע אם התוצאה תהיה התפתחות אישית 

ומקצועית מקדמת החלמה או תהליך שחיקה.

מיינדפולנס כאמצעי יעיל בליווי והדרכה על שימוש בידע מניסיון:
כעובדת בעלת ידע מניסיון, אני עוטה מסיכה של תפקוד, אותה 
לנתץ את  עליי אחריות:  מוטלת  לתפיסתי,  לסדוק.  חוששת  אני 
הסטיגמה של ‘מתמודד בתפקיד’, שיהיה לנטל על הצוות, חסר 
מקבלת  אני  אותם  וההדרכה  הליווי  ומוצף.  פגיע  חלש,  גבולות, 
את  שמבין  בטוח,  במקום  המסיכה  את  להסיר  לי  מאפשרים 
המורכבות ונותן לי כלים להתמודד איתה. אחד הכלים היעילים 
המיינדפולנס.  הוא  החמלה’  ‘עייפות  עם  להתמודדות  בעיניי 
בעזרת כלים של קשיבות אני מתחברת לעצמי בצורה עמוקה 
במקום  הימצאותי  משמעות  של  מחודשת  הבנה  מתוך  יותר, 

ובזמן הזה.

מיינדפולנס הוא הפניית קשב לחושים, פנימה והחוצה. תשומת 
לב מסוג זה מסיטה את הקשב מה’פטפוט’ הפנימי של המיינד 
ומפנה אותו לכאן ועכשיו - זה מחבר לרגיעה. מחבר אותי לעצמי. 
נוספת.  הגנה  מעטפת  לייצר  מצליחה  אני  המיינדפולנס  דרך 
יישום ותרגול של קשיבות לעצמי מחברים לכוחותיי, מקרקעים 
ומטעינים אותי, ומלמדים אותי ממה אני מורכבת. כל זה מהווה 

תזכורת לתחושת השליחות והמשמעות. 

באופן זה, תרגול מיינדפולנס מאפשר לי ראייה רחבה יותר של 
התפקיד בתוך התמונה הגדולה, מסייע לי למקם עצמי בנקודה 
צומחת  משם  אתו.  ההזדהות  את  ומפחית  מהמטופל  אחרת 

חמלה, ונשמרת הבערה שבעטיה הגעתי למקצוע הזה.

שאנו,  גורל”  “גזרת  איננה  שהשחיקה  מאמינה  אני  לסיכום, 
נידונו  מניסיון,  בידע  ושימוש  מעורבות  שליחות,  מתוך  העובדים 
עיניי, מדובר בתהליך טבעי של עייפות החמלה,  לה. לפי ראות 
חוסר  כמו  נפש  לחומרי  ממושכת  חשיפה  בעקבות  שמתרחש 
אונים, ייאוש ותסכול. המיינדפולנס מזמין אותנו להתחבר לעצמנו 
ממקום מודע ושלם, ובכך לשמר את החמלה, לחזק את תחושת 

המשמעות ולהצליח להביא את עצמנו במיטבנו. 

meravrabinyan@gmail.com
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החיים האקדמיים רוויים גורמי לחץ שונים, ומציבים 
התמודדות  כגון:  שונים,  אתגרים  הסטודנט  בפני 
מגוונות,  חברתיות  סיטואציות  משימות,  עומס  עם 
ההתמודדות  מעשית.  והתנסות  במבחנים  עמידה 
לאורך זמן עם גורמי לחץ אלה, מגבירה את הסיכון 
 Hj( לחוויה של שחיקה אקדמית ונשירה מהלימודים

 .)Ramli, Alavi, Mehrinezhad, & Ahmadi, 2018

רבות  פעמים  מהווה  חברתיות  מסגרות  רכישת 
אנשים  עבור  מורכבת  התפתחותית  משימה 
המתמודדים עם מגבלה נפשית )להלן: “מתמודדים”(. 
קשר,  ביצירת  הכרוכים  האתגרים  רבות  פעמים 
ידי מתמודדים כבלתי  על  נחווים  ומיסודו  העמקתו 
ניתנים להשגה ורבים מהם סובלים מבידוד חברתי 
גורמים מעכבים  )Davis & Kurzban, 2012(. ישנם 
מתמודדים,  בקרב  חברתיים  קשרים  בקיום  רבים 
חברתית  סטיגמה  בשל  מהחברה  התרחקות  כגון: 
מחשיפת  חשש  נפשיות,  מחלות  לגבי  מופנמת  או 
מצבים  בהבנת  שונים  וקשיים  הנפשית,  המגבלה 
 Velligan &( הנפשית  המגבלה  רקע  על  חברתיים 

 .)Alphs, 2008

השיקום  בעולם  “ההחלמה”  מתהליכי  כחלק 
עם  המתמודדים  סטודנטים  הנפש,  בבריאות 
שירותי  לקבל  יכולים  משמעותית  נפשית  מגבלה 
שירות  הינו  האקדמית  החונכות  אקדמית.  חונכות 
הבריאות  במשרד  שיקום  סל  במסגרת  הניתן 
נפשית  מגבלה  עם  המתמודדים  סטודנטים  עבור 
ומופעל על ידי חברת נתן. התוכנית כוללת חונכות 
אישית דיסקרטית המסייעת בהתמודדות עם מגוון 

קבוצת מיינדפולנס למניעת 
שחיקה אקדמית בקרב סטודנטים 

המתמודדים עם מגבלה נפשית

נמצאו שני אתגרים עיקריים עמם מתמודדים סטודנטים 
המתמודדים עם מגבלה נפשית. הראשון, מתבטא בעמידה 

בדרישות האקדמיות המגוונות. התמודדויות אלו כוללות: 
התמדה בלימודים, ביצוע מטלות בתקופות נסיגה במצב 

הנפשי, חלוקת זמן לביצוע מטלות וקושי בניהול זמן יעיל 
והתמודדות עם מתחים הנלווים לדרישות האקדמיות. האתגר 

העיקרי השני עליו דיווחו משתתפי המחקר, מוצא ביטויו 
בקושי בהשתלבות חברתית בהוויה הסטודנטיאלית. חלק 

גדול ממשתתפי המחקר דיווחו על תחושות בדידות במהלך 
הלימודים. 

שיר מורסיאנו, עו”ס קלינית, רכזת החונכות האקדמית באוניברסיטת בן גוריון )מנחה(.
עומר פוליצר, מנחה קבוצות, בוגר תואר II בפילוסופיה, וחונך לשעבר בחונכות האקדמית )מנחה(.

אריאל עזרא, עו”ס קליני, מנהל ארצי של החונכות האקדמית בחברת נתן )מדריך המנחים(.

החברתי  האקדמי,  בתחומים  וקשיים  אתגרים 
והרגשי. במחקר מלווה לשירות החונכות האקדמי 
עמם  עיקריים  אתגרים  שני  נמצאו   ,)2015 )שור, 
מגבלה  עם  המתמודדים  סטודנטים  מתמודדים 
בדרישות  בעמידה  מתבטא  הראשון,  נפשית. 
כוללות:  אלו  התמודדויות  המגוונות.  האקדמיות 
התמדה בלימודים, ביצוע מטלות בתקופות נסיגה 
וקושי  מטלות  לביצוע  זמן  חלוקת  הנפשי,  במצב 
הנלווים  מתחים  עם  והתמודדות  יעיל  זמן  בניהול 
עליו  השני  העיקרי  האתגר  האקדמיות.  לדרישות 
בקושי  ביטויו  מוצא  המחקר,  משתתפי  דיווחו 
בהשתלבות חברתית בהוויה הסטודנטיאלית. חלק 
גדול ממשתתפי המחקר דיווחו על תחושות בדידות 

במהלך הלימודים. 
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מדור דעות

במתן  הדחיפות  תחושת  את  חידדו  אלה  ממצאים 
מענה לסוגיות השחיקה האקדמית והבדידות בקרב 
של  התרפויטי  כוחה  הבנת  בעקבות  הסטודנטים. 
הגלומים  הרבים  הריפוי  מגורמי  הנובע  קבוצה 
זו והיותה “מעבדה” המאפשרת  בצורת התערבות 
ומכיל  בטוח  במרחב  שונות  חברתיות  התנסויות 
שנת  במהלך  החלטנו   ,)2006 ולשץ’,  )יאלום 
ייעודית  קבוצה  להקים  תשע”ח  הלימודים 
ושחיקה  בדידות  תחושות  לחץ,  עם  להתמודדות 

אקדמית בקרב הסטודנטים המתמודדים. 

בתדירות  12 מפגשים  Setting של  נבחר  לקבוצה 
והם  וחצי,  שעה  למשך  לשבועיים  אחת  של 
דיקנט  בחסות  האוניברסיטה  בקמפוס  התרחשו 
בקבוצה  הצפויה  המורכבות  לאור  הסטודנטים. 
מסוג זה, נבחר סגנון הנחיה ב- Co. לאחר תהליך 
גיוס וחיזור, הקבוצה מנתה 11 משתתפים שהגיעו 
סטודנטיות.  ו-3  סטודנטים   8 מתוכם  קבוע,  באופן 
כל מפגש בקבוצה כלל שני חלקים. החלק הראשון 
התמקד בשיתוף )Sharing( של המשתתפים סביב 
התמודדויות שחוו במהלך השבוע והאופן בו הטמיעו 
את הכלים שלמדו בקבוצה עד כה בחייהם. החלק 
המיינדפולנס  מעולמות  כלים  הקניית  כלל  השני 
)קשיבות( והפסיכולוגיה החיובית. דוגמא לנושאים 
השונים שנלמדו בחלק זה: הרפיית הגוף באמצעות 
קשיבות  לחץ,  במצבי  לעצמי  קשיבות  נשימות, 
גמישות  רגשות,  וויסות  האחר,  עם  בתקשורת 

מחשבתית, צמיחה מתוך קושי והכרת תודה. 

מעולם  לכלים  דוגמאות  מספר  לראות  ניתן 
לדוגמא, במפגש  בקבוצה.  המיינדפולנס שהועברו 
את  למדה  הקבוצה  לעצמי,  בקשיבות  שעסק 
דנה  ובעקבותיו  בודהה(  )מסיפורי  החיצים”  “משל 
בזיהוי “חץ ראשון וחץ שני” בחוויית לחץ שחוו )ראו 
תמונה 1(. הדגשת השוני בין החוויה הראשונית לבין 
היוותה  הפרשנויות המלחיצות הבאות בעקבותיה, 
לאורך  הקבוצה  את  ששימש  לחץ  להפחתת  כלי 
המפגשים השונים ותרם למניעת שחיקה אקדמית. 
בתקשורת  בקשיבות  עסק  אשר  נוסף,  במפגש 
אינטראקציות  בסוגי  דנה  הקבוצה  האחר,  עם 
חברתיות אשר המשתתפים מקיימים עם סביבתם. 
הרגשות  המחשבות,  את  בחנו  המשתתפים 
עם  תקשורת  במהלך  חווים  שהם  הגוף  ותחושות 
התמקדות  על  שיח  קיום  תוך  אחרים  משתתפים 
במפגש   .)2 תמונה  )ראו  לאחר  מלאה  בהקשבה 

משל החצים / מסיפורי בודהה
היו  וקשת,  בחץ  השימוש  רווח  היה  עוד  כאשר  בהודו,  קדם  בימי 
מספר  הבודהיסטי  המורה  באנשים.  ננעצים  תועים  חיצים  לעיתים 
על השפעת פגיעת החץ על שני סוגים של אנשים: אדם אחד אשר 
נתקע בו חץ מרגיש את כאב החץ, בוכה על מר גורלו, דופק על חזו, 
חושש ממותו בעקבות זיהום הפצע ונאנח. אדם כזה דומה למי שפגעו 
נפשי,  עצמי”  “חץ  השני,  והחץ  הפיזי  הראשון  החץ  חיצים-  שני  בו 
פרשני. אדם אחר: חש את הכאב ומטפל בפצע. אדם כזה פגע בו חץ 
אחד בלבד, החץ הפיזי. בעולם הבודהיזם מקובל לנסות ולהיות עם 
חץ ראשון בלבד. החץ הוא התגובה הראשונית שקורית, לא בהכרח 
התגובה הפיזית אלא גם התגובה הרגשית הראשונית. לאחריה יבואו 
מחשבות, פרשנויות תוספות שרק מעצימות ,מכאיבות או מחרידות 

את האדם מעבר לחוויה הראשונית.

תמונה 1

תמונה 2

מה עלה בי בזמן שהקשבתי / סיפרתי? )מחשבות, רגשות, תחושות 
גוף, רצונות \תשוקות(

כמספר:

כמקשיב:
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הפרידה, הקבוצה דנה בשירו של המשורר הסופי 
“מלון  רומי,  א-דין  ג’לאל  באיסלאם(,  מיסטי  )זרם 
אורחים” )ראו תמונה 3( המעודד את הקורא להכיל 
ללא  בו,  העולים  הרגשות  סוגי  כלל  את  בתוכו 
התנגדות או מאבק עם נוכחותם. הקריאה לשהות 
עם רגש או מחשבה היוותה כלי נוסף להתמודדות 
חשובה  תרומה  שלהם  פנימיים  לחץ  גורמי  עם 

 .) Lin & Huang, 2012( בתהליכי שחיקה אקדמית

סיומה  לאחר  הקבוצה  לחברי  שהועבר  במשוב 
כגון:  מגוונים,  תוצרים  קידמה  הקבוצה  כי  עלה 
בהכלה  המאופיין  וכן,  אינטימי  שיח  של  היווצרותו 
“בקבוצה  שונים:  מסוגים  קשיים  כלפי  ובסובלנות 
“הבנתי  הומור”;  וחוש  הכלה  קבלה,  הרבה  היו 
שיש עוד אנשים טובים שחווים דברים דומים למה 
שאני מרגיש”. בנוסף, נראה כי המשתתפים סיגלו 
לרגשותיהם  יותר  גבוהה  אינטרוספקטיבית  יכולת 
וגיליתי  לעצמי  להקשיב  “למדתי  ולמחשבותיהם: 
שזה בסדר להיות בדיוק כמו שאני, שיש מקומות 
שאני יכול לפרוח בהם”. כמו כן, הסטודנטים הפנימו 
ומניעת  לחץ  עם  להתמודדות  שימושיים  כלים 
הקבוצה  חברי  את  שיתפו  ואף  אקדמית  שחיקה 
האחרים באופן בו הם מטמיעים את הכלים שרכשו 
בקבוצה בחייהם. חשוב לציין כי למרות שלא הייתה 
היכרות מוקדמת בין המשתתפים, במהלך הקבוצה 
עד  ממשיכות  אשר  אמיצות  חברויות  יצרו  חלקם 

היום.

מרחב  כי  למדנו  שערכנו  מההתערבות  לסיכום, 
קבוצתי בטוח המתבסס על כלי מיינדפולנס מהווה 
והן  באקדמיה  הבדידות  לבעיית  הן  הולם  מענה 
לבעיית השחיקה האקדמית בקרב מתמודדים עם 

מגבלה נפשית.

בן  באוניברסיטת  הקבוצה  הצלחת  בעקבות 
דומה  מערך  בעלות  קבוצות  שתי  הוקמו  גוריון, 
כמו- ספיר.  ובמכללת  בר-אילן  באוניברסיטת 
במוסדות  נוספות  קבוצות  להיפתח  מתוכננות  כן 

אקדמיים שונים.

ariele@nathan.co.il

לפניות בדבר השתתפות בקבוצות ניתן לפנות לאריאל, 
טל’: 050-9112031
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מלון אורחים / רומי
להיות בן אדם זה להיות מלון אורחים.

בכל בוקר מגיע אורח חדש.
שמחה, דכאון, זעם,

בהירות רגעית, מופיעה
כאורחת בלתי צפויה.

קבל את פניהם וארח את כולם!
אפילו אם הם המון של הפרעות,

השוטפות באלימות את ביתך
עדיין, נהג בכל אורח בכבוד
אולי הוא מפנה אצלך מקום
ומרוקן את הבית מרהיטיו,

לשמחה חדשה.
הדיכאון, הבושה, הרשעות,
פגוש אותם בפתח בצחוק,

והזמן אותם פנימה.
הכר תודה לכל הבאים,
כי כל אחד מהם נשלח

כמדריך מהעולם שמעבר.

תמונה 3
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פרופסור יורם בילו

פרופ’ מישל סליירס בכנס 
  ACT  בנושא    במרכז לבריאות

הנפש שער מנשה 

העיצוב התרבותי של הפרעות 
נפשיות פרופ’ יורם בילו 

ערוץ יספר"א ביוטיוב

צפו בהרצאות המרתקות באתר יספר"א

ד"ר אסף פדרמן. מתוך אספה כללית 2019:

מיינדפולנס וחיים בריאים: שחיקה, עבודה, וקשב 

https://youtu.be/HKigu-6lhyk  .בחיים המודרניים

פרופ' ירון זליכה. מתוך כנס שנתי 2018:

שחיקה, הדרה ותנאי השוק בישראל. 

https://youtu.be/isBopLbHsuI

ד"ר דרור דולפין. מתוך כנס שנתי 2018:שחיקת עובדים 

במקצועות בריאות הנפש. 

https://youtu.be/DZ0DRWTJWWo
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