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דברי היו"ר
לחברי/ות יספר״א שלום,
בראשית דברי אני מבקשת לברך את ד"ר טל ברגמן עם כניסתה לתפקיד ראשת שירותי בריאות
הנפש .ד"ר ברגמן נכנסת לתפקיד בעידן של תמורות ,בעיקר החלת הרפורמה בתחום בריאות הנפש.
החיבור בין בריאות פיזית ובריאות נפשית חשוב ביותר ,אך לא פחות חשוב הוא הממשק בין שני
התחומים האלה לבין תחום השיקום ושירותי השיקום וכדי לצלוח את האתגר הזה דרושה מלאכת
חשיבה ועבודת הכנה רבה .אנחנו מקווים לפגוש את ד"ר ברגמן לראשונה בכנס השנתי של יספר״א
אותו נפתח בברכתה ואנו תקווה לשמוע קצת יותר על תוכניותיה.
זה גם המקום להודות לד"ר גדי לובין אשר סיים את תפקידו כראש השרות בימים אלה .ד"ר לובין
היה חבר נאמן של יספר״א ועל כך תודתנו .נאחל לו הצלחה רבה באתגר הבא שלו כמנהל המרכז
הירושלמי לבריאות הנפש איתנים-כפר שאול.
לא אוכל גם להתעלם מחילופי המשמרת בראש המשרד .פרופ' רוני גמזו אשר שימש בתפקיד
המנכ״ל ארבע שנים פינה את המקום לד"ר ארנון אפק ,יו״ר מנהל רפואי בשנים האחרונות .פרופ'
גמזו התגייס מאוד לקידום בריאות נפש בכלל ולתחום השיקום בפרט .גם לו נאחל כמובן הצלחה רבה
בדרכו החדשה ומאחלים שד"ר אפק ימשיך את הכיוון שפרופ' גמזו התווה בתחום שלנו.
אחרי הברכות ואיחולי ההצלחה לחילופי המשמרות בצמרת ,מגיעות ברכות גם ליספר״א .יספר״א
מציינת השנה חמש שנים להיווסדה .אנו מסתכלים על השנים האלה בסיפוק אך גם בעין ביקורתית.
היו אתגרים בהם הצלחנו לעמוד ויש עוד אתגרים רבים לפנינו .מצד אחד אנחנו כבר בני חמש ומהצד
השני אנחנו רק בני חמש .מה שברור הוא חשיבותו של ארגון מקצועי בתחום השיקום כדי לחזק את
עשייתו של מטה השיקום והשטח כולו.
את יום הולדת חמש נציין בכנס מיוחד .נטייל בתחומי אומנות שונים והקשר שלהם לתחום הנפש
בכלל ולעשייה השיקומית בפרט .נבחן כיצד תחום האומנות יכול לשמש כגשר לקהילה ,כיצד חוצים
את הגשר הזה כדי להיות חלק ממנה וכיצד לתת לקהילה הזדמנות להיות חלק מאתנו .כדי לחזק את
המסר של שיתוף ושותפות בקהילה החלטנו לקיים את הכנס במוזאון ישראל ,המוסד החשוב ביותר
בתחום האומנות בישראל .מקווים לראות את כולכם/ן כחלק מקהילתנו.
בברכה,

סילביה טסלר-לזוביק ,יו"ר
האמור בעלון זה מופנה לגברים ולנשים כאחד ,ומנוסח בחלקו בלשון זכר מחמת מגבלות השפה העברית.
הדעות המוצגות במאמרים הינן של הכותבים ואינן בהכרח הדעות המייצגות של יספר"א.
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ISPRA
חזרה לתוכן 

ביום שלישי ה 29-לאפריל אחר הצהרים הלך פרופ' ראובן
פוירשטיין לעולמו ,בשינה הלך לעולמו ,צדיק היה .בן  93במותו.
אני מספרת לכם זאת בכאב ובצער רב ,הפרידה קשה מנשוא
ואני מניחה שהזמן עוד יקשה עליה יותר.
רציתי עוד קצת זמן ,ויחד עם זאת אני גם מודיעה לכם הודעה
זו בשמחה רבה ,בשמחה שזכיתי ,בשמחה שכולכם זכיתם
וזוכים ,בשמחה שהעולם זכה.
ראובן היה לי כמו אב ,מורה וחבר אמיתי לדרכי האישית
והמקצועית.
תורתו של פוירשטיין השפיעה עלי ,ודרכי על תלמידי הרבים,
ודרכיהם על רבים מהצרכנים ובני המשפחות שלהם .תורתו
של פוירשטיין השפיעה ועוד תשפיעה על רבים מכם .תורתו
היא תורת חיים ,בבסיסה עומדת אהבת האדם ,האמונה
ביכולתו של כל אדם ללמוד ,בכל גיל ובכל מצב של בריאות
או חולי .פוירשטיין נלחם עוד לפני כולנו ,והרבה לפני חקיקת
חוק השילוב ,ללא לאות בזכותו של האדם עם המגבלה לחיות
חיים מלאים ומשולבים בקהילה .פוירשטיין היה בטוח בכוחינו,
תלמידיו :הורים ,מורים ,משקמים ומטפלים לעשות את הנס
הזה ,את הנס של השינוי באדם ,נס שנעשה בידי אדם.
וברגעים אלו אני נזכרת בעיקר ברגעים קטנים ...הרבה
רגעים ...בפגישה הראשונה בינינו בפרקטיקום שקיים שנים
רבות באוניברסיטת בר אילן ...ובהבטחתו ללמד אותי כל מה
שהוא יודע "עד חצי המלכות ,הוא אמר לי אז "...ואני נזכרת
בשנים הרבות שהייתי נוסעת לירושלים כל שבוע לשמוע
אותו ...לראות אותו כשהוא עובד או מדבר עם נער ,כשהוא
מדבר אל הורה ...ותמיד זה התחיל בתחושה שזה לא יקרה...
ואז כאילו הוא מכה על סלע והמים זורמים וזורמים .ואני
נזכרת בישיבות אצלו בחדר ,אני יושבת לידו ומסביב לשולחן
יושבים אנשים ממקצועות שונים ,מארצות שונות ,מדברים
בשפות שונות ,ועיניהם נשואות אליו והוא מדבר עם ילד/נער
והילד עיניו רק בו ...ותוך כדי השיח פוירשטיין מדבר לכל מי
שנמצא בחדר :בעברית ,באנגלית ,בצרפתית ,בספרדית ועוד
ועוד ...ועובר בין שפה לשפה...

ואני זוכרת איך באמצע ישיבה רבת משתתפים נכנס נער
צעיר ,מטופל במכון ,לרוקן את פח הזבל בחדר ,וראובן מפסיק
את הישיבה ,ופונה אל הנער ושואל לשלומו ,ולשלום הוריו,
ושואל אותו מה הוא לומד בימים אלו ומעודד אותו להמשיך...
ודממה בחדר ...כולנו מסתכלים ולומדים ,ורק אחרי שהוא
שומע את תשובותיו המלאות של הנער בסבלנות אין קץ
ממשיך בישיבה.
ואני זוכרת את השיחה שניסה לשכנע אותי בה לחקור
בעבודת הדוקטורט שלי אדם אחד ...רק אחד שאטפל בו
ואוכיח שהטיפול הקוגניטיבי לא רק מיטיב את התנהגותו אלא
משנה את מוחו ...וזה היה גדול עלי ...ואני נבהלתי ,אבל הוא
צדק .פרופ' קנדל שנים רבות אחר כך ,קיבל על כך את פרס
נובל.
ואני זוכרת את השמחה שלו כשהגשתי לו את עבודת
הדוקטורט שלי שהראתה שגם עבור אנשים עם מחלות נפש
התפיסה והכלים שפיתח יכולה לעבוד ,להועיל ,לשנות ,לקדם.
אני זוכרת את אמירתו שוב ושוב שאין הוא רואה את תפקידו
בעולם הזה להביא אושר לאדם ,זהו תפקידו של האלוהים,
תפקידו הוא להרחיב את אפשרויות הבחירה של האדם כך
שיוכל לבחור אילו חיים הוא רוצה לחיות.
אני זוכרת את סירובו המוחלט לקחת כסף מילדים והנוער
שהיו באים להבחן אצלו משום שפחד שאם יבקש כסף על כך
יהיה ולו רק אחד שלא יבוא כי הכסף ימנע ממנו זאת.
ועוד רגעים כל כך רבים...
אז בצער רב ובגעגוע...
ובשמחה גדולה על הזכות שנפלה בחלקי...
נעמי
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כנס יספר"א השנתי

מוזיאון ישראל ,ירושלים
רביעי 25 ,ביוני  ,2014בין השעות 8:15 - 15:30
לרגל ציון חמש שנים לפעילותה של יספר"א,

נערוך אירוע מיוחד בו נתבונן באופן בו יצירה בתחומי האמנות השונים,
מהווה גשר אל הקהילה ( )Inclusionעבור מתמודדים/ות.
הכנס יאפשר חשיפה של אמנים ומיזמים בתחום האמנות והשיקום,
תוך אפשרות להתנסות חווייתית בסוגי אמנות שונים.
לפרטים והרשמה:
אורן דרעי

דמי השתתפות:

02-6249204
oren@ispraisrael.org.il
ispraisrael.org.il

רגיל₪120 :
מוזל (מדריכים ,משפחות ,מתמודדים)₪80 :
חברים בחברות ארגונית₪60 :

ועדת היגוי:

אלדר דפנה  -אנוש
גל שרון  -עמיתים
דרעי אורן  -יספר"א
וולפסון מיכל – קרן טאובר
כהן אוהד – יספר"א
ד"ר מקס לכמן – יספר"א
דלית שרון – הגראג'

אמן :דודי אלדר | צלם :יובל קצובר | עיצוב :יעל בוברמן
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צועית
לקידום השי
קו
ם
ה
פ
סי
כי
א
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מהפנים אל החוץ  -האמנות כגשר אל הקהילה | תכנית כנס יספר"א 2014
מוזיאון ישראל ,ירושלים ,רביעי 25 ,ביוני 8:15 - 15:30 | 2014

יש לבחור את הסדנאות מראש .בחלק מהסדנאות מספר המשתתפים מוגבל  -כל הקודם זוכה .מהרו להרשם באתר ispraisrael.org.il

8:15-9:00

התכנסות וכיבוד קל

9:30-10:30

אמנים אאוטסיידרים ,אוצרים אינסיידרים

פתיחה וברכות :ד"ר טל ברגמן ,ראש האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות
9:00-9:30
גב' סילביה טסלר לזוביק ,יו"ר יספרא
		
נציג מוזיאון ישראל
		

על אמנות שנוצרה מחוץ למעגלים המקובלים של עולם האמנות ,אך מוצגת היום במרכזו .ארט ברוט ,אמנות בתולית ,אמנות אינטואיטיבית,
אמנים אאוטסיידרים ואוטו-דידקטים  -על המהלך שהוביל את השוליים אל המרכז .רותי דירקטור ,אוצרת אמנות עכשווית במוזיאון ת"א.

 10:30-12:00סדנאות אמנים (סבב ראשון)

 יש לבחור סדנה אחת בסבב זה ולציין בטופס ההרשמה באתר

 סדנה  1מי הוא האני האחר?

"האני האחר" הינו מיזם משותף לעמותת אנוש ולבית הספר "רימון".
במסגרת הפרויקט מלחינים סטודנטים שירים שנכתבו על ידי מתמודדים.
הפרויקט בניהולו של היוצר והמוסיקאי אריאל הורוביץ .במסגרת המפגש
יעלו סטודנטים ויבצעו מספר שירים .לאחר מכן יתקיים דיון פתוח על המפגש
של סטודנטים עם כותבים מתמודדים ,ועל תהליך היצירה המשותף.
מנחה :יהודה עדר ,נשיא ביה"ס רימון.

 סדנה  2לצאת מהקופסא

בסדנה זו נבדוק כיצד צילום סרט קולנוע משפיע על אופן ההסתכלות
שלנו על עצמנו ועל העולם שמסביב .הסדנה תציג את דגם העבודה
של הקבוצה המשולבת ,הפועלת במכללה לאומנות "מנשר" ,המורכבת
ממשתתפים בתכנית "עמיתים" ומסטודנטים לקולנוע.
במהלך הסדנה נקרין שני סרטים .סטודנט ומשתתף יספרו על חווית
היצירה והעשיה המשותפת .בסדנה נתנסה גם בתרגיל צילום קצר.
מנחים :אופיר טריינין ,במאי קולנוע ובוגר לימודי וידאותרפיה וקרין
עירוני ,עו"ס ,בימאית קולנוע ומנחת קבוצות וידאותרפיה.

 סדנה  3הקו הבודד הוא אני

שיחה בין האמן דודי אלדר ואוצרת התערוכה שלו "קו וחומר" ,דלית שרון.
דלית שרון ,אמנית ומייסדת הגראז' (חממה ללימודי אמנויות) ודודי אלדר
ישוחחו על התערוכה ועל תהליכי העבודה שלו כאמן המתמודד עם מחלת נפש.

 סדנה  4משחקים בכאילו

סדנת תיאטרון חווייתית (מוגבל ל 20-משתתפים)
אנו מזמינים אתכם לבדוק האם משחק דרמטי אכן יכול להוות אמצעי
ביטוי של הנפש ,והאם נכון המיתוס שדווקא כשמשחקים בכאילו ,כל
האמת נחשפת...
הסדנה תציג בשילוב נציגים משתתפי הקבוצה את דגם העבודה של
הקבוצה המשולבת הפועלת במתנ"ס קרית אונו  ,המורכבת ממשתתפי
'עמיתים' ,ואנשים מהקהילה .נתנסה ונדון במפגש ובשילוב כאשר הוא
נעשה בחוג תיאטרון ,על הבמה.
מנחה :שרון גל ,מטפלת בפסיכודרמה ובמאית תיאטרון קהילתי ,מנחה
בתכנית 'עמיתים' ,ענבל אפרת ,יוצרת וכותבת ,חברת קבוצת התיאטרון.

 סדנה  5תהליך היצירה :צמיחה או הרס

(מוגבל ל 30-משתתפים)
ברב שיח זה  ,בו קהל המודרכים ישתתף באופן פעיל ,נעקוב אחרי
יצירותיהם המקוריות של אמנים "טוטליים" :ואן גוך ,גוגין  ,פרנסיס בייקון,
פולוק ואחרים שלא תמיד ידעו להבחין בקו הדק המפריד בין יצירה
טוטלית לבין הקרבה עצמית ,עד אובדן הגבולות.
מנחה מצוות ההדרכה של המוזיאון.

14:00-14:30
14:30-15:30
15:30-17:00

12:00-12:45

ארוחת צהרים קלה

 12:45-14:00סדנאות אמנים (סבב שני)

 יש לבחור סדנה אחת בסבב זה ולציין בטופס ההרשמה באתר

 סדנה Re:mind 6
חושבים אחרת :הסיפור מאחורי הקמפיין

משתתפי עמיתים ,סטודנטים לתקשורת חזותית ועובדי חברת המדיה
 CTVחוברים לצורך מטרה משותפת של העלאת המודעות להתמודדות
הנפשית והפחתת הסטיגמה .מה המקום ,התפקיד והתרומה היחודית
שכל אחד יכול להביא לקבוצה? איך הופכים את הנכות הנפשית,
שפעמים רבות היא לא נראית ,לייצוג ויזואלי?
מנחים :נגה שטיימן ,רכזת הסברה ארצית עמיתים ואלון אבירם ,עו"ס,
רכז עמיתים בהרצליה ,עליזה קניאל  -חברת הקבוצה המשולבת.

 סדנה  7שחקי כי

סדנה על תיאטרון ,מחלות נפשיות ומה שבניהם .הסדנה תעסוק בחווייה
של כתיבת מחזה אוטוביוגרפי ,ובהתמודדות עם מחלה נפשית .הסדנה
תכלול קטעים מתוך ההצגה ויתקיים שיח פתוח עם הקהל בנושא
חשיפת המחלה הנפשית  -האם כדאי לחשוף את הסוד?
שני בלאו ,שחקנית ומורה לתיאטרון .מתמודדת עם מחלת המאניה
דיפרסיה.

 סדנה  8מפגש מוסיקלי (אנפלאגד)
עם חברי כנפיים
מפגש מוזיקלי אינטימי ,עם חברי "כנפיים" .בסדנה נחווה חוויה משותפת
של תהליכי עבודה המתרחשים יום יום ,בסטודיו של הלהקה .נכתוב,
נלחין ונשתף בשאלות של שייכות ,חשיפה והתמודדות דרך המוזיקה.
ולסיום גם ביצוע אקוסטי לשירים מתוך אלבום הבכורה" ,פרוייקט
כנפיים" .הלהקה פועלת במסגרת עמותת "כנפיים" ,המהווה בית ובמה
לאמנים המתמודדים עם משברים נפשיים.
מנחה :אביב שטיין ,מנהל מוסיקלי של הלהקה.

 סדנה  9הנשמה מילולית (מוגבל ל 30-משתתתפים)
סדנא חווייתית לכתיבה יוצרת .לכל משתתף תנתן ההזדמנות לכתוב
ולשתף בתהליך ובתוצרי הכתיבה .כמו כן ,יוצג פרוייקט כתיבת סיפורי
חיים ,בו הכתיבה שימשה כגשר ליצירת קשר לקהילה ,בין מתמודדים
עם מחלות נפש לבין תושבי קריית שמונה.
מנחה :ד"ר קרן פייט .מרצה בתחומי ספרות ,תרבות וקולנוע  .מנחה
סדנאות לכתיבה יוצרת ולכתיבת סיפורי חיים.

 סדנה  10תהליך היצירה :צמיחה או הרס

(מוגבל ל 30-משתתפים) ראה/י תיאור סדנה 5

אסיפה כללית
שיח פתוח בהנחיית ד"ר מקס לכמן:
האם השיקום מכוון שילוב קהילתי  -האמנות כדוגמא

למעוניינים  -סיור עצמאי בגלריות המוזיאון
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בפיתוחה של
הנפש באר שבע
המרכז לבריאות
בשיתוף

גב' סיגל מאוטנר,
נכתב והותאם על ידי
לשעת משבר.
רכזת פרויקט הנחיות מקדימות נוספים אודות השמוש
בערכות .לפרטים
אין לעשות שינוי
לכמן בקרן טאובר
לפנות לד"ר מקס
בערכות ניתן
office@tauberfou
ndation.org.il
טאובר .מרץ 2014
02-6235178
שמורות לקרן לזלו נ.
© כל הזכויות

נכתב והותאם על ידי גב' סיגל מאוטנר,
רכזת פרויקט הנחיות מקדימות לשעת משבר.
אין לעשות שינוי בערכות .לפרטים נוספים אודות השמוש
בערכות ניתן לפנות לד"ר מקס לכמן בקרן טאובר
office@tauberfoundation.org.il 02-6235178
© כל הזכויות שמורות לקרן לזלו נ .טאובר .מרץ 2014

קרן לזלו נ.טאובר העוסקת בארץ בפיתוח וקידום תחום
השיקום הפסיכאטרי ,חברה לפני מספר שנים למרכז
לבריאות הנפש באר שבע שהינו שותף ביוזמה ייחודית
ליצירת מערך טיפולי מכוון החלמה .יוזמה זו כוללת
שותפות גם עם ארגון יספר"א ,האגודה הישראלית
לשיקום פסיכיאטרי והמרכז להכשרה ולחקר שירותים
ומדיניות בתחום בריאות הנפש באוניברסיטת חיפה.
סיגל מאוטנר ,ריכזה את הפרוייקט מטעם הקרן ,והייתה
אחראית לפיתוח הכלי ,התאמתו והבאתו לכדי מוצר
מוגמר שאנו שמחים להפיץ לשימוש בקרב אנשי מקצוע.

הנחיות מקדימות לטיפול פסיכיאטרי ,הינו כלי התערבות שפותח במשותף
עם המרכז לבריאות הנפש באר שבע כדי לענות על הצורך הנובע מאובדן האוטונומיה והבחירה בזמנים
של משבר נפשי .הנחיות מקדימות פסיכיאטריות מאפשרות לאנשים להביע את רצונותיהם והעדפותיהם
ולתכנן את אופן הטיפול במקרה של משבר עתידי.
מילוי מסמך של הנחיות מקדימות יוצר הזדמנויות להיערך למצב של משבר עתידי ,חשיבה לה נדרשים
משאבים של זמן ומיומנויות של ניהול עצמי ושותפות בקבלת החלטות .מילוי המסמך אם כך אינו טכני
אלא חלק חשוב בתהליך משותף של הצרכן ושל איש המקצוע המסייע במילוי המסמך .האדם יכול למלא
את המסמך בכוחות עצמו או בסיוע של אדם משמעותי נוסף אחד לפחות על פי בחירותו .אדם משמעותי
יכול להיות הרופא המטפל ,מתאם הטיפול ,בן משפחה חבר או אדם אחר.
בימים אלה הסתיים השלב הראשון של התוכנית שכלל פיתוח הערכות והתאמתן לישראל ,ותוצריו הן
שתי חוברות שונות המיועדות למילוי על ידי המתמודד ,וכוללות הנחיות למטפלים ולמתמודדים .החוברת
הראשונה כוללת הנחיות מקדימות למניעת נסיגה נפשית והחוברת השנייה כוללת הנחיות מקדימות
לאשפוז עתידי .ניסיון ראשוני זה הינו תחילתה של למידה על הדרכים הרצויות והמועילות לשימוש
בהנחיות פסיכיאטריות מקדימות עבור צרכני בריאות הנפש בישראל ולמידת הדרכים הרצויות המועילות
להטמעת שינוי תפסיתי ,מקצועי וארגוני מקדם החלמה.

בימים אלה הסתיים
השלב הראשון של
התוכנית שכלל פיתוח
הערכות והתאמתן
לישראל ותוצריו הן
שתי חוברות שונות
המיועדות למילוי על
ידי המתמודד ,וכוללות
הנחיות למטפלים
ולמתמודדים .החוברת
הראשונה כוללת
הנחיות מקדימות
למניעת נסיגה נפשית
והחוברת השנייה
כוללת הנחיות מקדימות
לאשפוז עתידי.

בשלב זה למסמך אין תוקף חוקי .אנו מקווים כי בעתיד ניתן יהיה לקדם יצירת מסמך מעוגן בחוק עבור
צרכני בריאות הנפש ,בדומה להנחיות מקדימות בתחום הרפואה הכללית ,שבו האוטונמיה של החולה
וזכותו ליטול חלק בקבלת החלטות ,מהווה עקרון בסיסי ובעלת תוקף חוקי.
כעת אנו בפתחו של השלב השני בתהליך היישום .על פי התוכנית בשלב זה ,יתאפשר יישום הכלי
בארגונים נוספים (מרפאות ובתי חולים) תוך ביצוע התאמות ,במידה ותדרשנה ,לצרכי המסגרת .ארגונים
המעוניינים ביישום הכלי מוזמנים לפנות למיכל וולפסון במייל הרשום להלן.
מאמר בנושא התפרסם בחודש ינואר בבטאון "הרפואה" כרך  153חוברת  1ינואר .2014
 קישור למאמר  .קישור לשתי החוברות שפותחו.
Michal@tauberfoundation.org.il
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שילוב עבודה קוגניטיבית התנהגותית ()CBT
בעבודת שיקום בהוסטל אינטנסיבי
עו"ס קרן ניסן-אילסר,

מנהלת הוסטל חולון ,עמותת איכות בשיקום

דיירת שפגעה בעצמה בהתקפי זעם של הטחת הראש בקיר (בבירור עמה התברר שזו הייתה דרכה להעניש את
עצמה על "טעויות") מאוד הבהילה את אנשי הצוות .בעקבות הדרכה ב CBT-הוחלט לבנות אחידות בתגובת הצוות
להתקפים :לוודא שלא מתקיימת פגיעה ממשית אך למנוע חיזוק חיובי להתקפים (בצורת שיחת הרגעה).
תהליך שיקום הינו פעמים רבות תהליך מורכב ועמוס פרטים
לעייפה .כחלק מתפיסת עולמנו ומתפקידנו כאנשי שיקום ,אנחנו
מלאים ברצון לחשוף בפני המתמודדים עולמות ותחומים שסגורים
בפניהם (באופן אקטיבי\פאסיבי ,מכיוון המתמודד ו\או הסביבה).
בייחוד נכון הדבר לעבודה במסגרות דיור בקהילה ,האמונות על
תיאום טיפול ועל שילוב קהילתי מקסימלי .כאן עבודת הדיירים
והצוות מורכבת עוד יותר .בהוסטל חולון ,העובד במודל ייחודי,
והמציע תוכנית חד-שנתית אינטנסיבית ,אנחנו עומדים בפני אתגר
גדול אף יותר ,מעצם הגדרת מסגרת הזמן הקצרה .פנייתנו אל
הכלים הטיפוליים הביאה להכללת ה CBT-בתוך העבודה היומיומית
עם הדיירים בהוסטל ,במסגרת פרטנית וקבוצתית.
בעבודה הקוגניטיבית הפרטנית נעשית עם חלק
מהדיירים עבודה על תחושת המסוגלות העצמית,
הדימוי העצמי ,הערך העצמי וצורת הפרשנות של
אירועים .מצאנו כי דיירים המקפידים לתרגל את
הכלים הקוגניטיביים ,בתמיכה של צוות שכולו מכוון
להטמעת המסרים העוברים בפגישות הפרטניות,
מצליחים בתקופה קצרה להשפיע לטובה על תפיסותיהם
את עצמם ואירועים סביבם .בנוסף ,כל אחד ואחת מדיירי ההוסטל
משתתף בהתערבות פרטנית להעלאת ההיענות לטיפול תרופתי
(מלווה בקבוצה פסיכו-חינוכית) ,המבוססת על בחינת אמונות,
רגשות ודעות כלפי טיפול תרופתי ועל כלים קוגניטיביים להפרכת
"טעויות חשיבה" .התערבות זו שמה "על השולחן" את התייחסותו
של הדייר אל הטיפול התרופתי ומאפשרת עליו שיח פתוח ,שינוי
בעמדות ולמידה פסיכו-חינוכית על התרופות ,כפי שמתבטא
בשאלונים שאנו מעבירים לפני ואחרי ההתערבות.
בעבודה הקוגניטיבית הקבוצתית אנו מתמקדים בהתערבויות
מקדמות החלמה ,כמו ההתערבות להפחתת סטיגמה עצמית
( )NECTוניהול מחלה והחלמה ( ,)IMRשיש בהן אלמנטים
קוגניטיביים ופסיכו-חינוכיים .בנוסף ,מתקיימת בהוסטל קבוצה
שבועית בת שעה .קבוצה זו מתמקדת ב :השפעת המחשבות על
הרגשות ,שיום ? רגשות ראשוניים ומשניים ,טכניקות להרגעה

(מדיטציה ,ACT, Mindfulness ,דמיון מודרך ,הרפיה שרירית
ועוד)" ,טעויות חשיבה" ודרכים להפרכתן ומודל פתרון בעיות.
משתתפי הקבוצה מקבלים משימות לתרגול בין המפגשים ,אותן
הם לעיתים בוחרים לעשות בסיוע אנשי צוות.
בעזרת עבודה התנהגותית פרטנית צוות ההוסטל מסייע לחלק
מהדיירים ללמוד דפוסי התנהגות חדשים ו\או להכחיד דפוסי
התנהגות לא יעילים .אנו עושים זאת בעזרת עקרונות של עיצוב
התנהגות וכן בעזרת הירארכיות של חשיפה הדרגתית .לדוגמא,
דיירת שפגעה בעצמה בהתקפי זעם של הטחת הראש בקיר
(בבירור עמה התברר שזו הייתה דרכה להעניש את עצמה על
"טעויות") מאוד הבהילה את אנשי הצוות .בעקבות
הדרכה ב CBT-הוחלט לבנות אחידות בתגובת הצוות
להתקפים :לוודא שלא מתקיימת פגיעה ממשית אך
למנוע חיזוק חיובי להתקפים (בצורת שיחת הרגעה).
במקביל ,נבנה מערך של חיזוקים חיוביים לפנייה
אל הצוות טרם התקף הזעם\במקומו .בתוך שבועות
ספורים התקפי הטחת הראש בקיר נעלמו לחלוטין.
כיוון שמערכות הבריאות בישראל עמוסות לעייפה
וטיפולי  CBTעדיין רחוקים מהישג ידם של דיירים רבים ,אנו
פותחים בפני דיירים המביעים רצון ומחויבות את האפשרות
לעבור בהוסטל טיפול  CBTמלא (במידה ולא נגיש בקהילה
הקרובה) .מאותה סיבה התחלנו בשנה האחרונה גם בתהליכי
לימוד והפעלת כלים מתוך ( DBTטיפול דיאלקטי התנהגותי)
בתהליכי שיקום עם דיירים המתמודדים עם הפרעת אישיות
גבולית .על כך נשמח לספר לכם בפעם אחרת.
אנחנו מוצאים ששילוב העבודה הטיפולית בהוסטל ,בעיקר של
גישות ממוקדות ,בעלות פילוסופיות הקרובות לגישת ההחלמה,
מצליח לקדם את הדיירים באופן ניכר ובזמן הקצר שהמודל הייחודי
שלנו מאפשר .בהחלט יתכן כי ההפרדה המסורתית בין "שיקום"
ו"טיפול" היא בעוכרנו ולא משרתת ביעילות את הלקוחות שלנו.
os.kerenn@gmail.com
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העצמה כמקדמת החלמה  -הלכה למעשה

גילי חטר ישי,

מרפאה בעיסוק ,מנהלת אלמו"ג צעירים

תקופת הבגרות הצעירה מזמנת
אתגרים לא פשוטים ובפרט לאלה
המתמודדים עם פגיעה נפשית .על
הצעירים לקיים תהליכי חקירה שיאפשרו
להם לגבש את זהותם בתחומי עבודה,
לימודים ,משפחה ,פנאי ועוד .יחד עם זאת,
עליהם להתמודד עם השפעות המחלה שפקדה
את חייהם ולרוב קטעה את רצף התפתחותם
הטבעי .פעמים רבות אנו נוכחים לשמוע מסיפוריהם
של מתמודדים על הפגיעה הקשה בביטחונם העצמי
ובתחושת מסוגלותם לשוב ולצאת לקהילה ,לקחת חלק
בתפקידים משמעותיים ולהצליח בהם.
מרכז אלמו"ג לכישורי חיים לצעירים שם לעצמו למטרה להכין
צעירים ,בגילאי  ,18-30המתמודדים עם מגבלה נפשית ,לתהליך
ה"חקירה" המתבקש מהם בשלב זה ,להכיר את עצמם ואת
עוצמותיהם ומגבלותיהם .מרכיב חשוב בתהליך זה הוא פיתוח
אחריות ותחושת מסוגלות לקחת חלק בתפקידי חיים שונים .במרכז
מתקיימות קבוצות מדי יום ,המקנות מיומנויות ומהוות מרחב
לבחינת עמדות ,רגשות ויכולות בתחומי החיים השונים .כחלק
מהניסיון לאפשר לצעיר לחקור את תחומי העניין בחייו ,להעצימו
ולתת לו אחריות לתהליך אותו הוא עובר ,החלה להתקיים במרכז
קבוצה אותה מנחים הצעירים בעצמם .מטרת הקבוצה להעצים
ולהדגיש את יכולותיו של הצעיר ,לעורר מוטיבציה לעשייה
אקטיבית ולהעביר אליו אחריות לפיתוחו האישי.
מדי שבוע ,נבחר צעיר אחר מהיחידה להנחות את הקבוצה על
נושא לבחירתו ,באופן שיבחר ובמידת הסיוע הנדרשת מבחינתו
(אם בכלל) .הצעירים מוצמדים לאחד מאנשי הצוות שבמידת
הצורך מסייע בתהליך בניית הקבוצה .דרגת התיווך נעשית ע"פ
יכולתו של הצעיר וע"פ בקשתו ,חלקם זקוקים לעזרה בבחירת
הנושא או בבניית המצגת ,בעוד אחרים יבקשו רק את אישורו של
איש הצוות על התוצר המוגמר .אופן ההעברה נבחר ע"י הצעיר
עצמו :קריאה מטקסט ,מצגת ,סרטונים ,חידון ועוד .בסיום הקבוצה
נערך משוב על ידי יתר הצעירים ומנחה הקבוצה עצמו ,דבר
המעצים ומאפשר למידה .המשוב ,נותן במה לשמוע ולהשמיע
ומהווה פלטפורמה המאפשרת העצמה על ידי קבוצת השווים.
כמנחי קבוצה לרגע ,מתאפשר להם ,למעשה ,להיות אקטיביים
בתהליך החלמתם ,להביא עצמם לידי ביטוי ולשתף בעולמם
הפנימי .פעמים רבות ,הצעירים הופתעו לגלות כי "יש להם

כאשר הגיע תורה
של ש' להנחות
קבוצה ,היא נתקלה
בקשיים רבים ,נרתעה
מהעמידה הצפויה
מול קהל וחיפשה
דרכי מילוט מהאתגר.
משלא ויתרה ,בחרה
ש' נושא משמעותי
עבורה (כלבים)
והחלה להתמודד
עם חששות המלווים
אותה רוב חייה
הבוגרים .היא הבינה
כי זוהי הזדמנות פז
לתרגול והתנסות.

הרבה מה להציע" ולא תמיד ניתנה
להם ההזדמנות והבמה לבטא את
עצמם .כדוגמא לכך ,כאשר הגיע
תורה של ש' להנחות קבוצה ,היא
נתקלה בקשיים רבים ,נרתעה
מהעמידה הצפויה מול קהל וחיפשה
דרכי מילוט מהאתגר .משלא ויתרה,
בחרה ש' נושא משמעותי עבורה
(כלבים) והחלה להתמודד עם
חששות המלווים אותה רוב חייה
הבוגרים .היא הבינה כי זוהי הזדמנות
פז לתרגול והתנסות .ש' הצליחה
להכין את התכנים ואף ארגנה אותם
במצגת ,אך ביקשה שאיש צוות
ינחה את הקבוצה במקומה .בתהליך
ההכנה ועם הצלחות קטנות (סיום
המצגת ,אימון בקול רם) ,התמודדה
צעד אחר צעד עם האתגר ממנו כה
חששה ולבסוף אף הצליחה להנחות
את הקבוצה לגמרי לבדה .במשוב
הסיכום ,ש' קיבלה מחמאות על מימדים שלא האמינה שקיימים
בה ושמעה מחבריה על תהליכה המשמעותי מנקודת מבטם.
באופן פרדוקסאלי ,למרות המתחים שעלולה לעורר והמאמצים
שדורשת ,זכתה קבוצה זו לפופולאריות רבה בקרב הצעירים,
אשר בוחרים להמשיך לקיימה .בכל פעם מחדש מופיעים ,מחד,
החששות הגדולים מפני חשיפה ,ביקורת ,יוזמה והתמודדות עם
הלא נודע ,ומאידך ,הכמיהה הגדולה לפרוץ את המחסומים
הללו ,להעז ולבטא את הייחודי שבהם.
קיומה של הקבוצה ממחיש את התקווה ואת היכולות הקיימות,
כאשר נפתחת בפני הצעירים הדלת הנכונה ומגיעה ההזמנה
הנלהבת להכיר את עולמם ולשמוע את קולם .כמו כן ,קיומה של
הקבוצה ממחיש ,כי כאשר ניצבים אתגרים מהותיים ויוצאים מאזורי
הנוחות ,ניתן ללמוד דברים חדשים על עצמנו ועל אחרים ובעיקר
לצאת מועצמים .גילויים אלו משמעותיים ביותר עבור צעירים אשר
נמצאים בשלבים הראשוניים של תהליך ההחלמה .הם תורמים
להתפתחות ההכרה כי ישנו עולם שלם של כישורים ויכולות בקרבם,
שניתן לפתחו ולהעצימו ,וזאת לצד החיים עם מגבלה.

ghertsman@gmail.com
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חיידק השיקום
במגורים הטיפוליים
שירי אנגל חן,

עו"ס מעון שיקום פנים,
מרכזת תחום שיקום

במעון לשיקום פנים אשר ממוקם בתוך מתחם המרכז לבריאות הנפש בבאר יעקב
מתגוררים  26דיירים ודיירות ,חלקם מתגוררים במקום במשך שנים רבות ורואים במעון
ובביה"ח את ביתם .עד לאחרונה ,הרוב המוחלט של שגרת חייהם ,הייתה תחומה בין כתלי
ביה"ח – כאן הם עבדו ,אכלו ,העבירו את שעות הפנאי וחגגו חגים .אך בשנה האחרונה,
אנו מובילים יחד עם הדיירים תהליך שינוי משמעותי ויוצקים תוכן חדש לכותרת "שיקום".
כחלק מהתהליך שולבו בצוות המעון אנשי שיקום וכך הפכו את הצוות לרב מקצועי ,הכולל
עובדת סוציאלית ,מרפאה בעיסוק ,צוות סיעודי ומתנדבים מתחומים שונים .העבודה במעון
כיום מכוונת להטמעת רוח השיקום וההחלמה .לפניכם כמה טעימות שמדגימות את רוח
השינוי:

ראשית ,הוטמע במעון פרויקט יציאה לעבודה במפעל מוגן .במסגרת זו ,בחרו דיירי המעון
נציגים אשר יצאו לבחון שבעה מפעלים מוגנים באזור על מנת לבחור בעצמם את המפעל
בו הם מעוניינים לעבוד ,ואכן מבין האפשרויות השונות נבחר מפעל "רעות" ביבנה .הדיירים
שהיו מעוניינים לצאת לעבודה בחוץ נפגשו עם ועדת סל שיקום וקיבלו את האישור
המתאים .הקבוצה הראשונית מנתה כארבעה דיירים אך עד מהרה "הודבקו" עוד דיירים
ב"חיידק השיקום" וכיום ,פחות מחצי שנה לאחר תחילת העבודה ,כבר יוצאים כ 14 -דיירים
לעבודה במפעל .שניים מהם מטופלים ממחלקות אחרות אשר רוח השינוי במעון מדביקה
גם אותן .קשה לתאר במילים את המשמעות של היציאה לעבודה בחוץ עבור הדיירים
אשר במשך שנים הועסקו בתעסוקה סמלית בתוך ביה"ח  -ההעצמה ,החשיבות ,הביטחון
העצמי וההבנה כי אפשר לצאת החוצה ,למרות ויחד עם המחלה .בשיחה שנערכה במעון
לזכרו של אריק איינשטיין ,התחברו החברים מתוך הקבוצה הראשונה שיצאה למפעל
לציטוט "אני ואתה נשנה את העולם ,אני ואתה אז יבואו כבר כולם "...וסיפרו על תחושת
החלוציות והאופן שבו סחפו אחריהם רבים אחרים.

הקבוצה הראשונית מנתה
כארבעה דיירים אך עד מהרה
"הודבקו" עוד דיירים ב"חיידק
השיקום" וכיום ,פחות מחצי
שנה לאחר תחילת העבודה,
כבר יוצאים כ 14-דיירים
לעבודה במפעל.

פרויקט משמעותי נוסף הינו פרויקט חיבור להוסטל עמית ( .)Sister-siteבמהלך השנה
האחרונה נוצרו קשרי חברות ושיתוף פעולה עם הוסטל "הדקל" ברמלה .לאחר מפגש
משותף של שני הצוותים של היכרות והתוודעות ,נערך מפגש משותף של הדיירים .במפגש
זה התארחו דיירי המעון בבתי ההוסטל ,הכירו את שגרת החיים אלו של אלו ,הכינו יחד
כדורי שוקולד ותכננו מפגשים משותפים נוספים בעתיד  -טיולים ,חגים ועוד .פרויקט זה הינו
בראשית דרכו ונראה שהוא מתפתח לכיוונים משמעותיים עבור שני הצדדים.
דרך נוספת להחדרת רוח השיקום למעון היא באמצעות קבוצות .ניתן לציין למשל את
קבוצת ההיכרות עם הקהילה ,במסגרתה הגיעו למעון נציגים מתכניות שיקום מגוונות והציגו
אותן לדיירים ,או את קבוצת ה IMR-בה לומדים הדיירים לראשונה על גישת ההחלמה
והאפשרויות הרבות שעומדות בפניהם גם מחוץ לביה"ח .במסגרת קבוצת ה IMR-הגיע
למעון עו"ס אבי אורן וסיפר את סיפור חייו .הדיירים יצאו נפעמים ונרגשים מההרצאה ,עם
תהיות ומחשבות לגבי עצמם ועתידם  -וגם עם לא מעט חששות...
על אף כל העשייה וההתקדמות בתחום זה ,אנו עדים גם ללא מעט קשיים וחששות של
הדיירים מפני היציאה החוצה .לאחר שנים ארוכות בהן הורגלו לחיות בין כתלי ביה"ח,
הגישה החדשה ,מעוררת פחדים ולעתים גם התנגדויות .לקראת הרפורמה ומתוך אמונה
ביכולת הדיירים לגור בקהילה במסגרות המתאימות ,אני רוצה לקרוא מכאן לחשיבה
משותפת לגבי עתיד המגורים הטיפוליים בתוך ביה"ח והקמת מסגרות מותאמות בקהילה.
מסגרות שיהיו מכילות ותומכות ,שיעזרו מעט בקילוף הסטיגמה סביב הדיירים בביה"ח
ושבעיקר יאמינו שגם ל"חולים הכרוניים" מגיע לחיות בכבוד בקהילה שלנו.
shirrien16@gmail.com
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ליווי שיקומי בפריפריה

...במוקדי פריפריה רבים מתגוררות אוכלוסיות
מסורתיות וסגורות יותר ,המתייחסות למחלת הנפש
באופן סטיגמטי ועל כן נשארות עם ההתמודדות של
יקיריהם בין כותלי הבית וקירות הסטיגמה.

שירות דיור מוגן לבודדים הוא שירות נתמך ,המאפשר מתמודדים
לגור בקהילה וליהנות מליווי מקצועי בתהליכי השיקום ,ההחלמה
והשילוב בקהילה.

תופעה זו מהווה את אחד מהמאפיינים הייחודיים לשירות שלנו
הניתן בפריפריה.

מתן קולומבוס,

רכז דיור אזורי ,אזור יהודה

בשורות הבאות ננסה לעמוד על ייחודו של שירות דיור מוגן
לבודדים באזורי פריפריה.

בדרך כלל ,ישנו רצף שיקומי בתחום הדיור שראשיתו במגורים
בהוסטל ,המשך בדירות בסביבות ההוסטל וכלה במעבר לדירה
רגילה עם ליווי – דיור מוגן לבודדים.

המונח פריפריה המגיע מיוונית ,משמעותו – היקפו של תחום
מרחבי או מופשט כלשהו ,גבול המרוחק מעצם זה או אחר -
כאשר הוא נמדד ביחס בלעדי למיקומו של המרכז בסיטואציה.
עם השנים ,קיבל המונח משמעות בעיקר גיאוגרפית – אזורי
יישוב הנמצאים סביב המרכז  .בישראל ,התקבעה נטייה
להאציל משמעויות חברתיות עמוקות על השיח הדן בפריפריה,
והמושג נמצא בשימוש מפתח בכל ניסיון להסביר את יחסי
הכוחות המעמדיים ,הכלכליים והתרבותיים המתקיימים בארץ.
אם נתון כי הפריפריה היא קו-היקפה של צורה דו-ממדית נתונה,
הרי שבישראל מונחות בעשורים האחרונים לאורך קו זה לא
רק יחידות גיאוגרפיות סטטיות ,אלא גם יחידות אתניות ,סוציו-
אקונומיות ופוליטיות.

בפריפריה אותו רצף משנה את כיוונו – המפגש הראשוני של
משתקמים רבים בפריפריה עם השיקום מתרחש דווקא בבית
– עם השירות של דיור מוגן לבודדים ,אך לא בדירה שהם שכרו
 כחבריהם במרכז – אלא בבית הוריהם .ומכאן ,לעתים רבות– 'מטרת העל' אותה הם מנסחים בתכניות השיקום שלהם היא
יציאה מהבית .דא עקא ,שבשלב זה מתגלה ,ברבים מהמקרים,
שהמרחק בין החלום הכל-כך אנושי לחיים עצמאיים ובין
המציאות הכאובה שיצרו השנים הרבות בצל המחלה והבית
הסגור ,ללא תמיכה מהקהילה או מאנשי מקצוע – הוא עצום.
לאדם שזה עתה פגש באופק חדש בעתידו  -חסרות זהות של
אדם בריא ,נפרד וכן מיומנויות בסיסיות ,לעתים אף ברמה של
 ADLראשוני ,והאופק המזהיר הופך לערפל סמיך וקודר.

ברור אם כן ,שבבואנו לדון על מתמודדים ומתגוררים בפריפריה-
מדובר על 'פריפריה בריבוע' – שכן הם מתמודדים עם הדרה
גיאוגרפית וגם חברתית .בעוד שבעשור האחרון מתפתחים
שירותים שיקומיים מגוונים מאד באזורי המרכז ,הרי שבפריפריה
– המשתקמים נותרים במקום בו היו חבריהם מהמרכז לפני 15
שנים ויותר  -ללא מענים בקהילה.

כאמור ,זו הנקודה בה אנו פוגשים את האדם בשירות שלנו
והעשייה השיקומית שלנו ממוקדת בנסיון לבנות ,יחד עם
המשתקם ומשפחתו ,תכנית שיקום הממוקדת בחשיבה על
מסגרת חוץ ביתית שתסייע לו להתקדם לקראת חיים עצמאיים.

אך לא רק המחסור בשירותים קרובים ונגישים מקשה על תהליכי
השיקום וההחלמה של יושבי הפריפריה – המרחק הפיזי
מהשירותים המתפתחים מייצר גם מרחק של ידע ושל
תפיסת עולם מתפיסות חדשניות וגופי ידע משתנים
ומתקדמים ביחס להחלמה ושיקום .נוספת על כך גם
העובדה שבמוקדי פריפריה רבים מתגוררות אוכלוסיות
מסורתיות וסגורות יותר ,המתייחסות למחלת הנפש
באופן סטיגמטי ועל כן נשארות עם ההתמודדות של
יקיריהם בין כותלי הבית וקירות הסטיגמה.
הניסיון שלנו בליווי שיקומי באזורי פריפריה רבים בארץ [הנושא
מזמין כמובן מחקר מעמיק יותר] ,מגלה תופעה שהיא תוצאה
ישירה של העובדות שתוארו לעיל – הרבה יותר מתמודדים צעירים
בפריפריה ['צעירים' אלו ,לעתים בני  50ומעלה] ,נשארים לגור עם
הוריהם או בקרבתם  -מאשר צעירים המתגוררים במרכז.

מדובר על תהליך ארוך ומפותל שבתוכו סוגיות מורכבות של
ספרציה ,סטיגמה עצמית ,בניית זהות חדשה וויתור על הרבה
מחוזות מוכרים .תהליך זה ,ככל תהליכי השיקום ,אינו ליניארי
ומורכב מעליות וירידות ועשוי לקחת חודשים ואף שנים.
יש משתקמים שבשלב מסוים בוחרים 'לצאת מהרחם'
למסגרת חוץ ביתית מוגנת ,כמו הוסטל או קהילה
תומכת וממשיכים את הרצף המדובר מהכיוון השני.
משתקמים רבים לא מוצאים את הכוח לעשות
את הצעד הנכסף ,חרף שאיפתם העמוקה ולעתים
רק משבר בלתי צפוי מחייב אותם לחולל את השינוי.
משתקמים אחרים בוחרים במהלך התהליך לממש את
שאיפתם לעצמאות בלי הליווי המקצועי ,למסגרות דיור
'טבעיות' כאלו או אחרות ולנו לא נותר אלא להביט עליהם
בהערכה רבה על החלטתם האמיצה.
Matanc80@gmail.com
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תפיסות וסגנונות התמודדות עם מחלה
נפשית בקרב יוצאי ברית המועצות
לשעבר בשירותי השיקום בישראל

תקציר מתוך מחקר לתואר מוסמך שנערך במחלקה לעבודה סוציאלית
ע"ש שפיצר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,בהנחיית פרופ' יוליה מירסקי

יבגני קנייפל,

עו"ס ( ,)M.Aעמותת "איכות בשיקום" ,מרכז יה"ל ,ראשון לציון.

מבוא

תפיסת הזהות העצמית

חלק מהמתמודדים עם מחלה נפשית שנמצאים כיום בשירותי
השיקום הם יוצאי ברית המועצות לשעבר (ברה"מ) ,שעלו
לישראל בגל ההגירה ההמוני בשנות ה .90-מחקרים בתחום
בריאות הנפש שנערכו על יוצאי ברה"מ לשעבר בישראל עסקו
בעיקר בהיבטים אפידמיולוגים ,וכמעט לא נבחנה מחקרית
הפרשנות הסובייקטיבית שהם מעניקים לזהותם ולמחלתם.
מטרתו של המחקר הנוכחי הוא ללמוד ולהבין טוב יותר את
סגנון ההתמודדות של יוצאי ברה"מ לשעבר עם מחלתם ,על
מנת לסייע להם בתהליך השיקום וההחלמה.

המרואיינים נוטים להשטיח ולהסתיר את אזכור מחלתם הנפשית
בסיפור חייהם ובכך מציגים זהות א-חולה .בניגוד גמור לכך ,הם
נוטים לחדד את המחלות הפיזיות שלהם ואירועים אחרים ,כגון
חווית ההגירה ,רכישה של השכלה גבוהה ,השתלבות בתעסוקה,
שמבליטים את זהותם התרבותית כמהגרים מברה"מ לשעבר.
תפיסת המחלה הנפשית

בחלק החצי מובנה של הריאיון ,רוב המרואיינים מסבירים את
התפרצות מחלתם בגורמים חיצוניים-סביבתיים ומתעלמים
מהסברים גנטיים וביו-כימיים .חלק מהם שחלו בברה"מ
מתודולוגיה
הסובייטית אף מטילים ספק שעברו אשפוזים בגלל מחלתם ,אלא
זהו מחקר נרטיבי ,שמתבסס על ניתוח סיפור החיים .קבוצת חושדים שאושפזו בגלל זהותם היהודית-ציונית ורצונם לעלות
המחקר כללה  12מרואיינים ,יוצאי ברה"מ לשעבר שעלו לישראל .ידוע שעד סוף שנות ה 80-הפסיכיאטריה בברה"מ
לישראל בבגרותם ,המתמודדים עם מחלה נפשית ומקבלים הסובייטית נוצלה לצרכים פוליטיים ואנשים רבים אובחנו כחולי
שירותים באחת ממסגרות השיקום .הנתונים נאספו באמצעות נפש ואושפזו בכפייה בשל התנגדותם לשלטון (למשל דמוקרטים,
ריאיון שלו שני חלקים :חלק פתוח שהתחיל בשאלה "ספר לי אנשי דת ,אסירי ציון ,אומנים מחתרתיים ואחרים) .נראה,
את סיפור חייך" ,וחלק חצי מובנה ,שבו הופנו למרואיינים שאלות שהחשיפה של חלק מהמרואיינים להקשר היסטורי-חברתי זה
הבהרה לגבי תפיסת המחלה ,דרכי
ואירועים של אנטישמיות שהם חוו
ההתמודדות עם הסטיגמה ומקורות
בארץ מוצאם ,תרמו לנטייתם לתלות
ידוע שעד סוף שנות ה80-
התמיכה שלהם.
את מחלתם בגורמים חיצוניים.
ממצאים
הממצאים נותחו על-פי האירועים
והתמות שהמרואיינים בחרו לחדד,
להשטיח או להשתיק בסיפור חייהם
ביחס להיסטוריית חייהם.

הפסיכיאטריה בברה"מ הסובייטית
נוצלה לצרכים פוליטיים ואנשים רבים
אובחנו כחולי נפש ואושפזו בכפייה
בשל התנגדותם לשלטון (למשל
דמוקרטים ,אנשי דת ,אסירי ציון,
אומנים מחתרתיים ואחרים).
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סגנונות ההתמודדות עם הסטיגמה

דיון

המרואיינים מסתירים את מחלתם מאנשים קרובים בקהילה,
ומתוך בושה וחשש מדחייה מתרחקים מאנשים שהיו בקשר
איתם לפני שהמחלה פרצה .המרואיינים מנסים להימנע גם
ממגע עם מתמודדים אחרים ,מתוך התחושה שקשרים אלה
מכבידים עליהם מבחינה רגשית ,ומתוך החשש לחשוף את
השתייכותם לקבוצת צרכנים בבריאות הנפש.

ממצאי המחקר תומכים בטענה שיש לבחון את התפיסות כלפי
מחלות הנפש ,מתוך הכרה בהקשר התרבותי-החברתי שבו
חיים המתמודדים .כך ,יוצאי ברה"מ לשעבר מביאים למפגש
עם מערכות השיקום את הרקע התרבותי הייחודי שלהם ,את
התנסויותיהם במערכת בריאות הנפש בארץ מוצאם ואת מעמדם
כמהגרים .נראה שתפיסותיהם נשענות על הסוציאליזציה
לתרבות הרוסית-הסובייטית שאינה מעודדת חשיפה של קשיים
נפשיים ,והפנמת הסטיגמה הציבורית בעקבות ההתנסויות
השליליות עם מערכת בריאות הנפש בחברה טוטליטרית אשר
אופיינה בפטרנליזם ,הפרת זכויות אדם ,מודלים רפואיים נוקשים
והיעדר מסגרות לשיקום קהילתי .מהמחקר עולה שגם כיום
בישראל למתמודדים יוצאי ברה"מ לשעבר חסר מידע בסיסי על
זכויותיהם החברתיות ,על שיקום בקהילה ועל תהליך ההחלמה.
חוסר הידע מזין ומשמר את הסטיגמה ופוגע ביכולתם לקבל את
המחלה כחלק אינטגרטיבי מזהותם ולדבר עליה יותר בפתיחות.
ממצאי המחקר מעודדים את אנשי המקצוע לפתח רגישות
תרבותית כלפי יוצאי ברה"מ לשעבר ,להכיר ולכבד את סגנון
התמודדותם ולאמץ התערבויות מותאמות יותר לצרכיהם.

מקורות תמיכה
המרואיינים מספרים על תחושות קשות של בדידות ,בגלל
שהמחלה והעלייה לישראל הרחיקו אותם מבני משפחה וחברים.
בשל קשייהם האובייקטיביים (שפה ,שוני תרבותי ,היעדר מידע),
והסובייקטיביים (סטיגמה וחרדות) ,רובם מתקשים ליצור לעצמם
מסגרת חברתית תומכת .כאשר המרואיינים פונים לבקש עזרה
מקצועית ,הם מעדיפים להיעזר בצוות דובר רוסית ,על-מנת
להתגבר על קשיי שפה ולזכות בתמיכה רגשית ,שאינם תמיד
זוכים לקבל מבני משפחה.

jknaifel@walla.com

הזמנה לכתיבת מאמרים לעלון מס' :12
אנו מזמינים אתכם לכתוב לנו מתוך תחום המומחיות והידע שלכם מאמר לעלון מספר  12מזווית
הפרקטיקה ,המחקר והמדיניות .עלון המידע מהווה הזדמנות להשמיע קול ולהתעדכן בפעילות הענפה
המתרחשת בתחום השיקום הפסיכיאטרי.
מאמרים ניתן לשלוח
לאורן דרעי ,רכז יספר"א  oren@ispraisrael.org.ilעד ה 30 -באוגוסט .2014
עדיפות תינתן למאמרים בעלי אופי חדשני ומקורי שיגיעו בשלב מוקדם.
הנחיות לכתיבה:
 .1אורך המאמר לא יעלה על  500מילים
 .2ציינו את שמכם ,תפקידכם וכתובת אימייל לתגובות
 .3ציינו עבור איזה מדור ממדורי העלון ברצונכם לכוון את המאמר
 .4צרפו תמונות רלוונטיות
 .5הימנעו מכתיבה שיווקית והצמדו לנושא העקרוני עליו בחרתם להתמקד.
 .6הימנעו משימוש במושגים סטיגמטיים ושמרו על שפה ברורה ועדכנית.
עלון המידע יפורסם באתר יספר"א ויישלח באופן אלקטרוני לאנשים רבים המתעניינים בקידום התחום.
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סקירת ספר
סטיגמה של מחלות ומוגבלות:
הבנת הסיבות והתגברות על חוסר צדק
עורך :פטריק קוריגן .הוצאה :ארגון הפסיכולוגים האמריקאי.
 319עמודים .דצמבר.2013 ,

The Stigma of Disease and Disability: Understanding Causes and
Overcoming Injustices. Editor: Patrick W. Corrigan.
Publisher: American Psychological Association. pp. 319. December, 2013.

ד"ר אמיר טל,

החידוש שספר
זה מביא לקוראיו
נוגע להתייחסות
התיאורטית של
תופעת הסטיגמה
והשלכותיה
והדרכים לצמצומה
בקרב מגוון
אוכלוסיות עם
מחלות ומוגבלויות.

מנהל תחום מחקר ,קבוצת "שכולו טוב"

מהספרות המחקרית ומדיווחים על
אירועים של סטיגמה ואפליה עולה כי
אנשים עם מחלות ומוגבלויות צריכים
להתמודד לא רק עם האתגרים שמציבה
בפניהם המחלה ו/או המוגבלות אלא
גם עם התפיסות והפעולות הממסדיות
והחברתיות כלפיהם .דימויים פוגעניים
בסיקורים חדשותיים ,בתוכניות טלוויזיה,
בספרי ילדים ובסרטים ,בחירה מוגבלת
בנוגע למקום בו יתגוררו ,סטיגמה והפליה
בתעסוקה ,חוסר נגישות ,ופגיעה בזכויות
אדם בסיסיות כגון הזכות לכבוד וחירות
הינם דברים שבשגרה למתמודדים עם
חולי ומוגבלויות .מציאות זאת מתקיימת
בניגוד למדיניות והחקיקה הקיימת
בישראל (למשל ,חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלויות )1998 ,וליוזמות
בינ"ל לקידום זכויותיהם והזדמנויות חייהם
של אנשים עם מוגבלויות ,כגון אמנת
האומות המאוחדות בדבר זכויותיהם של
אנשים עם מוגבלויות (.)2006
בעקבות ההכרה כי ההתמודדות עם
סטריאוטיפים שליליים ,דעות קדומות
ואפליה בתחומי החיים השונים עלולה
להיות קשה יותר מההתמודדות עם
המחלה ו/או המוגבלות ,בעשור האחרון אנו
עדים לגידול משמעותי במספר המחקרים
שפורסמו בתחום זה .אלפי המאמרים
שיצאו בנושא הסטיגמה ,סוגיה והקשריה

בשנים האחרונות היוו את הבסיס לפרסום
הספר הנוכחי .החידוש שספר זה מביא
לקוראיו נוגע להתייחסות התיאורטית של
תופעת הסטיגמה והשלכותיה והדרכים
לצמצומה בקרב מגוון אוכלוסיות עם
מחלות ומוגבלויות .העובדה כי עד כה
הרוב המוחלט של הספרות בתחום
הסטיגמה התמקד בסטיגמה כלפי אנשים
עם אבחנה ותיוג פסיכיאטרי ממקמת את
הספר כמקור ידע נדיר להבנה מעמיקה
של תופעת הסטיגמה והדרכים לצמצומה
בקרב מגוון אוכלוסיות.
חלקו הראשון של הספר כולל מאמר
הסוקר ממעוף הציפור את ההיבטים
התיאורטיים ,האמפיריים והפרקטיים
של תופעת הסטיגמה ועשרה מאמרים
הנוגעים להשפעה של הסטיגמה על
אנשים המתמודדים עם:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HIV/AIDS
מוגבלויות פסיכיאטריות
התמכרות לאלכוהול וסמים
סרטן
מוגבלויות שכליות התפתחותיות
מחלות מדבקות עם מיקוד על צרעת
מוגבלויות פיזיות וסנסוריות
השמנת יתר
מוגבלויות בזמן הילדות וההתבגרות
אלצהיימר

חלקו השני של הספר כולל שלשה
מאמרים :מאמר על השפעת הסטיגמה
על חיי משפחה ,מאמר על דרכים לצמצום
סטיגמה ומאמר על היבטים תרבותיים של
התופעה.
מטרתו של הספר היא ,לקדם את גוף
הידע המדעי בנושא הסטיגמה ,תוך
מתן כלים מעשיים לצמצום ההשלכות
השליליות של תופעה זו .סטודנטים
ממקצועות הבריאות ,הרווחה ,הטיפול
והמשפט ,חוקרים ,אנשי מקצוע ונותני
שירותים ,מתמודדים עם חולי ומוגבלויות,
בני משפחה ,קובעי מדינות וארגוני סנגור
וזכויות יוכלו להיתרם רבות מהספר.
ספר זה נותן תקווה כי חיזוק המחקר
מבוסס הראיות בתחום הסטיגמה יוביל
ליישום יעיל ומקדם של תוכניות לצמצום
ההשלכות השליליות של התופעה והגדלת
הזדמנויות החיים של אנשים עם חולי
ומוגבלויות .בהקשר הישראלי תקווה זאת
מקבלת משנה תוקף נוכח הייצוג הגבוה
של חוקרים ישראלים שעבודתם החלוצית
מתפרסמת בספר זה.
research@s-tov.org.il
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עמדות כלפי אנשים עם מגבלה אילת מתן

פסיכיאטרית ,בקרב המשתתפים בקורס
מנהלים בבית הספר הארצי לשיקום

הידע והשינויים שהתפתחו בעולם ובארץ
בשנים האחרונות בתחום בריאות הנפש
מהווים אתגר לכ 700-מנהלי מסגרות
השיקום בארץ .כאחראים על הצוות,
על המשתקמים ועל הטמעת התפיסות
והמודלים השיקומיים החדשים בשטח ,על
המנהלים לאפשר יצירת שינוי בהתנהגות
הצוות ,כך שהידע והעמדות יבואו לידי
ביטוי בעשייה היומיומית ,ובכך לתרגם את
החזון למציאות.
בית הספר הארצי לשיקום ,שילוב
והחלמה בבריאות הנפש עוסק
במתן הכשרות לשותפים לעשייה
השיקומית ומאפשר פיתוח שפה
ומיומנויות ,המחוברים לתפיסות
והעמדות שמלווים את השינוי.
ההנחה היא כי תחילת השינוי
תגיע דרך מנהלי מסגרות השיקום
ובהובלתם ,על-ידי הרחבת הידע
שלהם בתחומי השיקום והניהול,
יצירת שפה משותפת ,ושינוי
העמדות וההתנהגות .קורס מנהלי
מסגרות שיקום הפועל בבית הספר
לשיקום מזה מספר שנים ,משלב
למידה של מודלים ואסטרטגיות
של מנהיגות ,ניהול ושיקום
כנושאים משלימים ומקבילים,
המביאים לידי ביטוי את תפקיד
המנהל כמקדם תהליכי החלמה
במסגרת.
רציונל המחקר :לאור ההכרה
בחשיבות תהליך ההחלמה ,בהיותו
מושפע מעמדות הצוות המלווה,

מתוך עבודת התיזה שנעשה במסלול התואר
השני בשיקום בבריאות הנפש ,בחוג לריפוי
בעיסוק באוניברסיטת תל אביב בהנחיית ד"ר
נעמי הדס לידור

וממקום מנהל המסגרת בהובלת השינוי
בעמדות ,מחקר זה ביקש לבדוק האם
יש שינוי בעמדות ובעשייה של מנהלי
מסגרות שיקום כלפי אנשים עם מגבלה
פסיכיאטרית לפני השתתפות בקורס
מנהלים ואחריו.

במחצית ובסיום הקורס ,ושאלון פתוח
שמולא  3חודשים לאחר סיום הקורס (מה
את/ה עושה כיום ולא עשית בעבר ,ומה
עשית בעבר ואינך עושה כיום ,בקשריך
עם האנשים להם ניתן השירות?).

תוצאות :במחקר השתתפו  67מנהלים (15
כלי המחקר :שאלון המתייחס לפרדיגמות ,גברים ו 52-נשים) 41 ,מתוכם השתתפו
והפרקטיקות
האמונות,
המקובלות בקורס .לא נמצא הבדל בין הקבוצות
בשיקום פסיכיאטרי .שאלון פרטים בשאלון הדמוגרפי ובשאלון הPRBGP-
אישיים ,שאלון משוב שמילאו הסטודנטים של קספר .לעומת זאת ,בניתוח האיכותני
נמצא שינוי משמעותי בעמדות
המנהלים בעקבות השתתפותם
בקורס כלפי אנשים עם מגבלה
פסיכיאטרית ,בשני תחומים:
"מצאנו הרבה תיקונים לעיוותים

תפיסתיים אצל כולנו ,בהסתכלות שלנו
על אנשים עם מחלת נפש והדרך בה
אנחנו מתייחסים אליהם"; "היום אני מבין
ומקבל יותר את אחריות הדייר עצמו
בתהליך .זו לא רק אחריות שלי"; "היום
אני רואה את המיקוד ביכולות ובתפקוד
ולא במגבלה או דיאגנוזה".

עמדות ,תובנות ואמונות :תפיסת
השיקום וההחלמה; חשיבות
והעשייה
בחברה
השילוב
הנורמטיבית בקהילה; התייחסות
אל המתמודד ,לדוגמא" :מצאנו
הרבה תיקונים לעיוותים תפיסתיים
אצל כולנו ,בהסתכלות שלנו על
אנשים עם מחלת נפש והדרך בה
אנחנו מתייחסים אליהם"; "היום
אני מבין ומקבל יותר את אחריות
הדייר עצמו בתהליך .זו לא רק
אחריות שלי"; "היום אני רואה
את המיקוד ביכולות ובתפקוד ולא
במגבלה או דיאגנוזה".
פרקטיקה – שילוב עקרונות
השיקום וההחלמה בחיי היומיום,
פיתוח תוכניות שיקום ,מרכזיות
האדם בתהליך ,שימת דגש על
עצמאות ,בחירה ,לקיחת אחריות,
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קבלת החלטות על-ידי המתמודד,
שותפות בין הצוות למתמודדים .לדוגמא:
"כיום אני 'מחזירה את הכדור' אליהם
ואז הם לוקחים אחריות"; "יותר החלטות
מתקבלות ע"י הדייר ,הצוות מכוון ופחות
מחליט"; "אני משתדלת לשים דגש רב
יותר על תהליך ,שיתוף ,שקיפות ובחירה,
בעיקר עם הצוות ,וכך המסר עובר גם
לעבודה מול המתמודדים"; "מכוונים
יותר את הדיירים לקביעת מטרות אישיות
בתוכניות השיקום ,ורואים איך עולה
ומתחזקת המשמעות האישית".
דיון :הממצאים מצביעים על כך שחל
שינוי בעמדות של המנהלים שעברו
קורס מנהלים .הם אימצו לעצמם עמדות
ותובנות ברוח גישת ההחלמה ,ואלה
מוצאות את ביטויין בפרקטיקה ,בעשייה
היומיומית .הממצאים תואמים לממצאי
מחקרים המדווחים בספרות ,שמצאו כי

הכשרה הגדילה את הידע על עקרונות
שיקום מכוון החלמה בקרב הצוות,
קידמה את האמונה שאנשים עם מחלות
נפש יכולים לחיות בקהילה בהצלחה,
והפרקטיקה השתנתה בהתאם.

לפער בין תוצאות הניתוח הכמותי
לתוצאות הניתוח האיכותני ייתכנו מספר
הסברים :רגישות והתאמה של השאלון
עצמו; הטייה חברתית ,בה המשתתף
משתדל להתאים את עצמו לערכים
מקובלים חברתית ,כדי להמנע מביקורת
או לזכות בהכרה חברתית; הזמן שבו
נעשתה הבדיקה :החלק הכמותי נבדק
מיד לאחר הקורס .לעומת זאת ,החלק
האיכותני נערך כשלושה חודשים לאחר
סיום הקורס ,מה שנותן זמן לעיבוד,
להטמעה ולאינטגרציה של הלמידה בתוך
הקליניקה.

סיכום ומסקנות :חשוב שתתקיימנה
הכשרות ללמידה ,עדכון ושינוי עמדות.
חשוב התרגול ,אימון ויישום לעבודה
היום יומית .מומלץ לערוך מחקרי המשך
לבדיקת השפעת העמדות על התנהגות
הצוות ,למעקב אחר השינוי לאורך זמן
ובחינת דרכים יעילות להעברת הידע
ולשינוי העמדות והאמונות לצוותים בשטח
על-ידי המנהלים .במקביל ,יש לערוך
מחקר בקרב הצרכנים ,לבחינת השפעת
ההכשרה והשינוי בעמדות המנהלים
והצוות על תהליכי החלמה שעוברים
המתמודדים עצמם; מומלץ כי במחקרי
המשך יתווספו שאלות לא ישירות ,כמו
תיאור אירוע והתיחסות אליו ,כדי למנוע
הטיית המחקר מתוך רצייה חברתית.
ayeletm11@gmail.com

מאגר חומר מקצועי בעברית!!

יספר"א משקיעה מאמצים להנגשת חומר מקצועי בשיקום פסיכיאטרי והחלמה בשפה
העברית דרך אתר האינטרנט .הצטרף/י למאמץ ,סכם/י מאמר מקצועי חשוב בתחום
השיקום וההחלמה לשפה העברית ,שלח/י אלינו את הסיכום ושתף/י את חברי/ות יספר"א
בידע רלוונטי .אנחנו נדאג לרכז ,לערוך ,לתקן ולהעלות לאתר האינטרנט באופן מסודר
ליצירת מאגר סיכומים עשיר ומגוון וכמובן ניתן קרדיט למי שסיכם/ה.
הנחיות לשליחת הסיכום:
אנא צרף/י את ההפנייה המלאה של המאמר שסיכמת
אנא ציין/י אם מדובר בסיכום או בתרגום מלא (במידה ויישלח אלינו תרגום מלא אנו נערוך
אותו כסיכום בלבד כדי להימנע מפגיעה בזכויות יוצרים)
את הסיכומים יש לשלוח אל אורן דרעי ,רכז יספר"א ,בכתובת oren@ispraisrael.org.il
תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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בין לוד לבוסטון:
ביקור בבירת השיקום הפסיכיאטרי
טל נויברגר,
הילה דקל ,מנהלת שיקום מפעל משלב "מתוקים" חיפה" ,שכולו טוב"
מנהל תעסוקה נתמכת ארצי ,קבוצת "שכולו טוב"

פגישה נוספות התקיימה עם פרופ'
מודל "היחידה המשלבת" ,שפותח אחד מהנושאים המעניינים בשיחה
מריאן פרקש ,מנהלת שותפה למחקר
ומיושם בקבוצת "שכולו טוב" ,מתבסס איתן הייתה ההחלטה הגורפת
וההכשרה במכון .בפגישה דיברנו על
על התפיסה שקיומו של רצף תעסוקתי במדינת מסצ'וסטס לסגור את
גמיש ומגוון מאפשר למתמודד לבנות
שילוב עקרונות ההחלמה בתהליכי
החוקרות
המוגנים.
המפעלים
כל
את תהליך השיקום התעסוקתי המתאים
שיקום תעסוקתי ובחשיבות של מעורבות
לו ומעלה את הסבירות כי הוא ישתלב הסבירו כי המפעלים המוגנים גרמו
מתמודדים בתכנון ויישום תהליכים אלו.
בהצלחה בשוק החופשי .על מנת למתמודדים "להיתקע" ולכן סגירתם פרופ' פרקש דיברה רבות על החשיבות
של השתלבות צרכנים נותני שירות
להמשיך ולשפר את תהליכי השיקום ,הניעה רבים להשתלב בשוק
בעמדות מפתח בכל מארג השירותים
יזמה הקבוצה תחרות אשר במסגרתה החופשי ,אך מתמודדים שלא היו
השיקומיים .בנוסף נפגשנו עם שתי
עובדי הקבוצה התבקשו לאתר מודלים מוכנים לדרישות השוק החופשי
חוקרות מובילות במכון :ד"ר סאלי רוג'רס
חדשניים בתחום השיקום התעסוקתי .נותרו ללא אופציות תעסוקתיות.
לאחר בחינת המודלים שהוצעו ,ועדת
וד"ר זלאטקה רוסינובה .אחד מהנושאים
ההיגוי של התחרות בחרה בהצעתה של
המעניינים בשיחה איתן הייתה ההחלטה
הילה שהתמקדה במודל Thinking skills
הגורפת במדינת מסצ'וסטס לסגור את
 ,for work programתכנית שתכליתה
כל המפעלים המוגנים .החוקרות הסבירו
לקדם יכולות קוגניטיביות בקרב
כי המפעלים המוגנים גרמו למתמודדים
מתמודדים המבקשים להשתלב בשוק החופשי .בנוסף הוחלט "להיתקע" ולכן סגירתם הניעה רבים להשתלב בשוק החופשי,
שאל הילה יתלווה טל ,מתוקף תפקידו כמנהל תעסוקה נתמכת .אך מתמודדים שלא היו מוכנים לדרישות השוק החופשי נותרו
ללא אופציות תעסוקתיות.
וכך ,ב 21 -לנובמבר יצאנו יחד (כותבי המאמר) ,לביקור במרכז
לשיקום פסיכיאטרי באוניברסיטת בוסטון שם פותח המודל לאחר סיום הפגישות באוניברסיטה ,יצאנו לבקר במסגרות
ובמסגרות שיקום קהילתי במדינת מסצ'וסטס .בשורות הבאות שיקום שונות במדינת מסצ'וסטס:
נרצה לשתף אתכם ברשמים מהמסע המקצועי המרתק שחווינו.
הביקור הראשון היה ב  ,The Bridgeארגון אשר מספק שירותי
למחרת הנחיתה בבוסטון יצאנו לסדרה של מפגשים במרכז דיור ,קבוצות ניהול מחלה והחלמה ,קבוצות לדיירים עם מאפיינים
לשיקום פסיכיאטרי .הפגישה הראשונה הייתה עם ד"ר סוזן ייחודיים (צעירים ,מכורים וכיו"ב) ותכנית "פיתוח קריירה" .אחד
מקגורק ופרופ' קים מיוזר שפיתחו את המודל הנבחר .בפגישה הם מהדברים המעניינים בתכנית זו הוא שהתעסוקה וההשכלה הן
תיארו בפנינו את העקרונות התיאורטיים ,האמפיריים והפרקטיים חלק מאותה תכנית עם אותם רכזי השמה ,זאת מתוך תפיסה
של המודל .בסיומה הוחלט על שיתוף פעולה ,שיכלול מחקר שההפרדה בין עבודה ולימודים מלאכותית ושני המסלולים
פיילוט ב"שכולו טוב" לבחינת השפעות ההתערבות על המצב צריכים להשתלב יחד.
התעסוקתי של המשתתפים .לאחר בחינת הנתונים נחליט יחד
הביקור השני היה במרכז החלמה ( )METRO SUBURBANאשר
על הדרך הנכונה להרחיב את יישום ההתערבות בקרב אוכלוסיה
מנוהל על ידי מתמודדים .היה מאוד מעניין ומעצים לראות את
גדולה יותר.
האופן שבו המתמודדים מכתיבים לחלוטין את ההתנהלות
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חדשות מהעולם

Genesis Club House

תמונות מאתר האינטרנט:

www.genesisclub.org

במרכז ,ולחוות את האווירה הפתוחה והחמה שמאפיינת את
הדינאמיקה הפנימית ביניהם .אחד מהמתמודדים עימם שוחחנו
תיאר כיצד התפקיד המרכזי שהוא ממלא בקהילה זו מהווה
עבורו הוכחה לכך שהחלמה היא אכן אפשרות ממשית.
הביקור השלישי היה ב  .Genesis Club Houseאת הסיור הדריך
אחד מחברי הקהילה ולאחריו פגשנו את מנהל המקום מר קווין
ברדלי .המתמודדים בקלאב האוס אחראים על שש היחידות
שמופעלות בו ונהנים גם מיחידת פיתוח קריירה .מתמודד אשר
משתלב בעבודה/לימודים איננו מלווה ע"י רכז השמה ספציפי
אלא ע"י כל הצוות של היחידה באופנים ובמינונים משתנים
בהתאם לרצונותיו.

הסיור בבוסטון נתן לנו הזמנות נדירה להיפגש עם אנשים
המובילים את תחום השיקום וההחלמה ולקבל מהם את הידע
וההשראה לעשייה השיקומית שלנו בקבוצת "שכולו טוב" .אנו
מודים על ההזדמנות שניתנה לנו על-ידי הנהלת הקבוצה ושמחים
על שיתוף הפעולה שנרקם עם ד"ר מקגורק ופרופ' מיוזר .אנו
מבקשים להודות באופן מיוחד לד"ר אמיר טל ולפרופסור מריאן
פרקש אשר ארגנו לנו ביקור מדהים ובלתי נשכח .אנו מקווים
כי נצליח ליישם בקבוצה את העקרונות אליהם נחשפנו בבואנו
להשיג את המטרה העיקרית שלשמה אנו פועלים :הרחבת
מעגלי הזדמנויות החיים בכלל והזדמנויות התעסוקה בפרט של
אנשים המתמודדים עם תיוג ומגבלה פסיכיאטרית בישראל.
hilad@s-tov.org.il
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ראיון

עם דמות מפתח

בשיקום

ראיון עם ד"ר ערד קודש
אורן דרעי,

רכז יספר"א

ד"ר

שלום ערד ,ספר קצת על עצמך...
אני פסיכיאטר .כיום משרת כמנהל מערך שירות
בריאות הנפש של קופת חולים מאוחדת .בהכשרתי
אני פסיכוגריאטר בעל תואר שני במנהל מערכות
בריאות ועוסק בניהול בתחום הפסיכיאטריה כבר
הרבה שנים .לפני כן ניהלתי את מערך בריאות
הנפש של מחוז השפלה במכבי ,ולקראת הרפורמה
התגייסתי למאוחדת כדי להכין את הקופה
לקראתה .מעבר לכך אני מרצה בחוג לבריאות
נפש קהילתית שבאוניברסיטת חיפה.
אתה יכול לספר לנו על ההיערכות של מאוחדת
לרפורמה?
אנחנו נמצאים בתקופת הביניים שתסתיים ביולי
 ,2015זהו המועד שבו הרפורמה תיכנס לתוקפה.
בתקופת הביניים משרד הבריאות מקיים הסכמים
עם קופות החולים על מנת שנוכל להרחיב את
השירותים כדי להיערך לקראת הרפורמה ואף
מתחייב לקנות מאיתנו שירותים .מאוחדת בניגוד
לקופות אחרות במהלך השנים השכילה לספק
בפיזור ארצי שירותי בריאות נפש ,בתוך מרפאות
הקופה הראשוניות .ולכן הקשר בין בריאות
לבריאות נפש כבר קיים בקופה .הוכנסו שירותים
של פסיכיאטרים ושל ממיינים שחלקם הם
פסיכולוגים וחלקם פסיכיאטרים בתוך המרפאות,
אך יש לומר כי עדיין שירותי הפסיכותרפיה נותרו
במסגרת השב"ן ובהשתתפות עצמית שהיא יחסית
גבוהה ופרוגרסיבית .אמנם בפועל לרוב האוכלוסייה
יש ביטוחים משלימים אך עדיין מדובר על כך

שלא כל האוכלוסיה יכולה ליהנות מהשירות הזה,
והמחיר עדיין מהווה נטל משמעותי .המטרה כרגע
של הקופה בהיערכות שלה ,היא א) לעבות את
המרפאות הקיימות בחלק משירותי הפסיכותרפיה.
ו-ב) להקים מרפאות חדשות נוספות .למאוחדת
יש כיום גם מרפאות לטיפול בהפרעות אכילה,
עוד נקודה כואבת במערך בריאות הנפש בראייה
הלאומית .יש לנו גם מרפאות שנותנות שירותים
של פסיכולוגיה רפואית ,הממוקמות במרפאת
סוכרת או במרפאות לבריאות האישה ,המלווים
אנשים הזקוקים לליווי בתהליכי הפרייה ,או חולים
במחלות כרוניות כדוגמת סוכרת ,שם ידוע כי יש
ריבוי של תחלואה פסיכיאטרית ומצוקות נפשיות.
ההערכות היא בעיקר בהרחבת השירות ,גיוס כוח
אדם וגם בהמשך השנה היערכות להסכמים עם
ספקים שנותנים שירותי בריאות נפש ושקיימים
בזירה .בנוסף אנחנו חושבים גם על תהליכי
השיקום ,אמנם מערך השיקום בכללותו ישאר
בתוספת השלישית ,באחריות משרד הבריאות.
אבל נותר אזור אפור ( )No Man's Landשהוא
כל הממשקים שבין טיפול ושיקום .לא ברור כרגע
מי לוקח אחריות שם .קופות החולים? משרד
הבריאות? אני מאמין שבעצם צריך לשלב זרועות
בין מערך השיקום והמערך המטפל .לצורך זה
אנחנו כבר פועלים לגיוס אנשים שיהיו רכזי שיקום
בתוך הקופה ,כדי שיוכלו לזהות את אוכלוסיית
היעד שזקוקה אולי לדרבון ,לעזרה ,לתיווך וכדי
שיוכלו להתחיל את התהליך של סל השיקום ,וגם

ערד קודש

"החזון שלי למערך
בריאות הנפש הוא
מערך גמיש ,נגיש,
ורסטילי מאוד,
שרואה את צרכי
המטופל הפרטני.
זה אומר ש מבנה
כוח אדם צריך
להיות מגוןן מאוד,
וצריכים להיבנות
מספר מערכים
שונים .זאת בניגוד
לתפיסת משרד
הבריאות שבנה עד
היום מערכים מאוד
דוגמטיים".
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נותר אזור אפור,
,No Man's Land
שהוא כל
הממשקים שבין
טיפול ושיקום .לא
ברור כרגע מי לוקח
אחריות שם .קופות
החולים? משרד
הבריאות? אני
מאמין שבעצם
צריך לשלב זרועות
בין מערך השיקום
והמערך המטפל.

כדי לוודא שממצים את הזכאויות שלהם .אחת
הבעיות הגדולות במערך השיקום לטעמי היא שאין
מערכת מקצועית ואינטנסיבית שעושה Reaching
, Outשבודקת ובוחנת באופן יזום ,האם המטופלים
מקבלים את מה שהם אמורים ,רוצים או צריכים
לקבל .לצורך זה אנחנו מקימים מערך ממוחשב
המאפשר לזהות אנשים הסובלים מתחלואה
פסיכיאטרית קשה .זה הרג'יסטר (הרשם);
הרשם בעצם מאפשר לזהות אוכלוסיות בסיכון.
אנחנו יודעים שהאנשים שסובלים מתחלואה
פסיכיאטרית קשה ,נוטים לחלות יותר במחלות
פיסיות ,כמו כן שיעורי התמותה גבוהים אצלם יותר
מאשר ביחס לשאר האוכלוסייה .רוב סיבות המוות
אינן קשורה לאובדנות ,אם כי בהחלט צריך לטפל
בנושא זה .מרבית סיבות המוות נובעות ממחלות
לב ,ריאה ,סוכרת וסרטן .ולכן הכרחי שיהיה שילוב
זרועות עם המערך הרפואי הראשוני ,כדי שאנשים
יטופלו בצורה טובה ונאותה .ולכן אנחנו נקיים
הכשרות לרופאים ברפואה הראשונית ,גם בנושא
זיהוי וגם בנושא טיפול .המטרה שלנו היא שחלק
מהמרפאות יוכרו גם על ידי המועצות המדעיות ,כדי שנוכל
להכשיר צוותים חדשים .ישנה מצוקה של כוח אדם במדינת
ישראל .גם של פסיכיאטרים וגם של פסיכולוגים ,המצב רק
יחמיר ככל שהשנים יעברו .לכן חשוב להשקיע הרבה בהכשרות
טובות כדי להקל על מצוקה זו.
מה היחוד של המרפאות החדשות שיוקמו? איך המרפאות
החדשות יעבדו? ובמה הן שונות מהמרפאות הקודמות?
במרפאות החדשות תהיה נציגות רחבה יותר של אנשי טיפול.
אם עד עכשיו רוב הנציגות היתה נציגות של פסיכיאטרים ומספר
אנשי מיון ,הרי מעכשיו הפסיכותרפיה תיכנס לתוך המרפאות
האלה .ובכל המרפאות יהיה שירותים פסיכותרפויטיים ללא
השתתפות עצמית .מעבר לרופאים ראשוניים שישבו בתוך
המרפאה ,נגייס גם אנשי מקצוע נוספים כמו מרפאים בעיסוק,
מטפלים בהבעה ,עובדים סוציאלים שכבר נמצאים היום בתוך
המרפאות האלה והקשר איתם הוא הדוק .היום הם אלה
שעושים את רוב העבודה של סלי השיקום .ניצור אינטגרציה על
מנת ליצור ממשקי עבודה טובים .זה לא מספיק שאנשי המקצוע
ישובים חדר ליד חדר ,אלא צריך שתהיה גם תקשורת ביניהם.
וכמובן שישנו גם הצוות הסיעודי והדיאטנית .בכל המרפאות
האלה ניתן יהיה למצוא נציגות מסויימת לכל אחד מהמקצועות
האלה .כלומר מרפאה שבמהותה תהייה רב מקצועית.

האם תהיה העדפה לשיטות פסיכותרפיה קצרות
מועד?

ההעדפה היא ככלל על טיפולים ממוקדים ,קצרי
מועד .לאו דווקא  CBTאלא גם טיפולים דינאמיים
קצרי מועד ,טיפולים תמיכתיים ,כמובן משפחתיים,
זוגיים וקבוצתיים .הניסיון מלמד כי אנשים שנעזרים
בפסיכותרפיה במסגרות ציבוריות ,מגיעים בממוצע
לכ 10 -מפגשים ,זהו מספר הזהב שאיכשהו
מתממש בפועל .כי זה נכון שישנם אנשים שזקוקים
ל –  40 ,30 ,20מפגשים ,אבל יש גם הרבה אנשים
שנעזרים במגע אחד עד ארבעה מגעים .כלומר
אנשים במשבר ,שצריכים איזה גורם מקצועי
מיידי ,שיעזור להם להתארגן מחדש ,יזהה את
הכוחות ,וכך מהר מאוד הם חוזרים למסלול .אם
לדייק הממוצע הוא של  12מפגשים עבור קטינים
ותשעה מפגשים עבור בגירים .זאת על פי התחשיב
של משרד הבריאות .סה"כ אנחנו צריכים לעמוד
בגדול בממוצע של  10מפגשים בשנה .נוכל לעמוד
במספר הזה במידה ונקים מערך שידע לזהות
מי הם האנשים שצריכים טיפול יותר אינטנסיבי
וארוך .עבורם נוכל להתאים מערכים מיוחדים שיהיו מותאמים
לצרכיהם ,כאשר רוב האוכלוסייה תזדקק לטיפולים שהם
פחות אינטנסיביים .מטופלים רבים מקבלים טיפול מהרפואה
הראשונית .כ 40%-מהמרשמים לנוגדי דיכאון נרשמים ע"י רופאי
משפחה .כלומר כבר היום רופאי משפחה מטפלים באנשים
שסובלים ממצוקות נפשיות .אנו מכשירים רופאי ילדים ומשפחה
לטפל בהפרעות קשב .הם יעברו גם הכשרה נוספת ב.CBT -
זה לא אומר שיעשו פסיכותרפיה ,אבל חלק מתפיסות העולם
יחלחלו לתוך הטיפול ,גם בזמן המגע הקצר עם רופא המשפחה.
באופן כללי אנו מאמינים שנוכל לתת מענה מגוון ,על פי צרכי
המטופלים .ואותם שירותים שלא נבנה  Inhouseנקנה מבחוץ.
המרפאות הציבוריות עדיין ימשיכו להתקיים ,וטוב שיהיה עוד
מערך עם ניסיון שיודע לתת מענה .אני מקווה שברגע שהקופות
יפתחו יותר מרפאות ,הלחץ וזמני ההמתנה במרפאות הציבוריות
יפחתו והן יוכלו לתת מענה טוב יותר.
מה קורה כאשר מטופל עובר את מכסת הטיפולים שהוקצו לו
ע"י הקופה?
לאחר כניסת הרפורמה לתוקפה לא תהיה הקצאת מפגשים,
ולמעשה הצרכים הקליניים הם שיקבעו .מספר המגעים רלוונטי
לגבי התקשרות הקופות עם ספקים חיצוניים (רכישת מנויים),
אולם לא יהיו רלונטים מבחינת המטופל .הקופות יפתחו מערך
בקרה על מנת לוודא כי השימוש בשירותים מוצדק מההיבט
הקליני.
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היה ולא היתה לך מגבלה תקציבית כלשהי ,כיצד
היית בונה את מערך בריאות הנפש במאוחדת,
ומה התהליך שאדם היה עובר בפנייתו למערך
דמיוני שכזה?
זו שאלה מאוד היפותטית ,ובשאלות כאלה אפשר
לגלוש לפנטזיות.

בהחלט! אני חושב
שהרפורמה הלכה
כברת דרך מאוד
ארוכה אך עדיין לא
תם ונשלם .כל עוד
השיקום לא נכלל
בתוספת השנייה
כלומר מודר ,זה
אומר שלא סיימנו
את העבודה.

החזון שלי למערך בריאות הנפש הוא מערך גמיש,
נגיש ,ורסטילי מאוד ,שרואה את צרכי המטופל
הפרטני .זה אומר שמבנה כוח האדם צריך להיות
מגוון מאוד ,וצריכים להיבנות מספר מערכים שונים.
זאת בניגוד לתפיסת משרד הבריאות שבנה עד היום
מערכים מאוד דוגמטיים ,עם הגדרות ספציפיות
כיצד צריכה להיראות מרפאה ,עם מבנה מסויים
ואחיד וצוות אנשים ממקצועות מסויימים .אני חושב
שהדבר צריך להשתנות .ראשית כיוון שאוכלוסיית
האנשים שיכולים ליהנות מעזרה נפשית היא הרבה
יותר רחבה מאלה שפונים היום .וחלקם לא פונים
בגלל האיפיונים של השירות ,כלומר בגלל איך
שהוא ניתן ונראה ,ובגלל איך שהוא ממותג וממודר
בתוך הרפואה הכללית .אני רואה עבודה רבה עם
משפחות ,וייעוץ לאנשים שטרם אובחנו .יש הרבה
מקום למניעה בבריאות הנפש .הייתי בונה מערך
שמטרתו לאתר קבוצות סיכון שעדיין לא פנו ולא הגיעו .ועליהן
הייתי מפעיל מערכים שיאפשרו מניעה ראשונית וודאי שניניות
ושלישונית .הייתי רוצה לראות מערכים שיוצרים ממשקים טובים
יותר עם מערכת החינוך והרווחה .תקשורת מוסדרת ,יש כיום
בעיה של העברת מידעים בין המערכות השונות .יש המון חשדנות,
והנושא של החיסיון הרפואי הפך להיות איזה עלה תאנה כל כך
גדול ,שכבר לא רואים את המטופל מאחוריו .אנחנו כן צריכים
להעביר מידע שוטף ,כדי שיהיה ריכוז טוב יותר של מידע ,על מנת
שנוכל לתת טיפול מתאים יותר מהבחינה הרפואית ,השיקומית,
הגופנית ,והרגשית.

אוקיי ,נשמע בהחלט אוטופי ומעורר השראה ...אם חוזרים
למציאות עכשיו ,בוא נרחיב על תפקיד איש השיקום בתוך
המערך שהזכרת .נסה לנסח מודעת דרושים לאיש שיקום עבור
אחת המרפאות העתידיות.
איש מקצוע שמכיר את תחום בריאות הנפש .ויש לו ניסיון
בשיקום ,בעבודה עם מטופלים ומכיר את המערכת השיקומית.
אותו אדם יצטרך לדעת לעבוד עם אנשי הטיפול ,הוא יצטרך
לזהות וליצור קשר עם סוכני הטיפול העיקריים ,דהיינו
הפסיכאטרים ,הפסיכולוגים והעובדים הסוציאלים כדי להסביר
ולהדריך מהו תהליך השיקום ,כמה הוא חשוב ומשמעותי .כמה

הוא יכול להוריד  Case loadמהמטפלים ,ובסופו
של דבר להוריד עומס ממערכת בריאות הנפש
בכללותה ,ובתקווה להפחית אשפוזים ,דבר שיהיה
צריך להוכיח .הוא יצטרך ליצור ממשק יומיומי
עם אנשי הטיפול ,ולעזור להם לזהות מי האנשים
המתאימים שיש לגייס אותם .לדעת מי משוקם
ומי עדיין לא עבר תהליך שיקום .כלומר הוא
יצטרך לעבוד על מערכת נתונים הבנויה אונליין
שתתעדכן כל הזמן ,כדי שידע איפה כל מטופל
נמצא ,באיזה מערך שיקומי הוא משובץ .יכולת
התקשורת שלו תצטרך להיות מאוד טובה .הוא
ישב בכל מחוז תחת אחריות של מנהל מערך
בריאות הנפש המחוזי .כלומר יצטרך לדעת לעבוד
עם ממשקי עבודה.
הוא יהיה מתאם הטיפול?

הוא יהיה הקואורדינטור ,זה יותר ממתאם טיפול.
מתאם טיפול זה אומר שיש אדם שכבר זוהה
ואובחן והתחיל תהליך שיקום .כאן אנו מדברים על
אדם שנמצא בתהליך אבחון אבל צריך להכין אותו
להליך שיקום .אני מאוד מאמין בפסיכותראפיה
שיקומית ,שבעצם לוקחת אנשים שמועמדים
לשיקום כדי להכין ולהכשיר את הלבבות ולתאם
ציפיות .הרבה פעמים הכישלון הוא בחוסר תיאום ציפיות,
כשהאדם מגיע עם משאלות מאוד גדולות שהן כרגע רחוקות
מהיכולות המנטליות והפיסיות ,ושם הנפילה הגדולה .הרבה
פעמים השלב הראשוני יכול להיות הרסני .אתה מגיע עם רצון
כמטופל ,ואומרים לך כרגע זה לא מתאים ,אולי נתחיל עם משהו
אחר שיותר מתאים לצרכים שלך .זה עשוי ליצור תחושה אצל
המטופל שאולי לא מעריכים את היכולות שלו .הרבה פעמים יש
משבר בשלב הזה .צריך לעבוד על המשבר הזה כדי שאותו אדם
לא ילך לאיבוד במערכת ,להיפך לגייס את הכוחות .זה סוג של
טיפול שצריך להבנות אותו .צריך להכשיר את האנשים האלה.
אני רואה את הרכז כמי שאחראי על הפן החשוב הזה.
כיצד תיראה ההיערכות בפריפריה ,הרי אני מניח שלא יפתחו
מרפאות בכל מקום ,ע"י כל אחת מהקופות?
ודאי שלא כל קופה תפתח מרפאה בכל יישוב .לצורך זה משרד
הבריאות אמור להיות הרגולטור ולמפות את מפת אספקת
השירותים .סביר להניח שקופות החולים יגיעו להסדר ביניהם
להסדרת אספקת השירותים בהם נציגות מבוטחי קופה מסויימת
לא יצדיק הקמת מרפאה .מעבר לכך גם על פי חוק בריאות
ממלכתי לא מחוייב המציאות שבכל יישוב תהייה מרפאה
ובתנאי שבמרחק סביר תהיה מרפאה שכזו.
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ראיון עם דמות מפתח בשיקום

ישנם עוד ממשקים שאתה מזהה כחשובים
בין בריאות-בריאות נפש -ושיקום? בחזון נגעת
בממשקים עם הקהילה .האם המרפאות מתכננות
ליצור באופן יזום ממשקים עם גורמים מסויימים
בקהילה?

בפועל זה קורה .למשל בטיפול בילד ,הפסיכולוגים
יוצרים קשר עם המשפחה ,המורים והמורות
בבית הספר .יש עדיין בעיה ברצף זרימת המידע
בין המערך השיקומי והרווחה ,ובין הקופה וביטוח
לאומי .אלו דברים שיצטרכו להתעצב .אני לא יכול
להגיד שכבר מדובר בערוצים שזורמים אבל חלקם
נמצאים בתהליכי הבנייה לפחות .בסופו של דבר
קשר מתקיים בין בני אדם ,וכבר ישנן פונקציות,
כולל בתי חולים שנמצאים איתנו בקשר ומעבירים
מידע .המטרה של העניין הוא להפוך את הממשקים
למוסדרים בצורה פורמלית אך עוד חזון למועד.

אני חושב
שהרפורמה
פותחת עידן
חדש ,כיוון שאולי
בפעם הראשונה
מאז שחוקק חוק
בריאות ממלכתי
כלל חוליות
הטיפול יהיו על
רצף מסויים .אנשי
השיקום שהיום
במידה מסויימת,
מנותקים מהמערכת
המטפלת ,יוכלו
להשתלב בתוכה.
היום נוצרים כבר
הניצנים הראשוניים
של כניסת אנשי
השיקום לתוך
מערכת הטיפול.

ממשק או תחום נוסף הקשור לחזון שלי הוא הנגשה
של השירות לאנשים עם תחלואה נפשית המרותקים
לביתם והשירותים אינם נגישים להם .גם כאן נרצה
ליצור מערך של שירותי בית בבית המטופלים .זה
סוג הדברים שיוכלו למנוע התדרדרות ותחלואה,
וכמובן אישפוזים פסיכיאטרים .בקופות החולים
ישנו מערך לטיפולי בית ,שנותנים פיתרון ממשי
לאנשים המרותקים לביתם עקב מצבם הגופני.
מטרתינו היא להרחיב את הפלטפורמה הזאת כדי
שהמערך הזה יוכל לתת מענה גם לתחום בריאות הנפש .זה
חלק מהוורסטיליות של מערכת מודרנית שבה אנחנו שואפים
לראות את המטופל ואת מיקומו בקהילה.
יש משהו שהיית רוצה לקראת סיום לומר לאנשי המקצוע
בתחום השיקום מהזווית שלך?
אני חושב שהרפורמה פותחת עידן חדש ,כיוון שאולי בפעם
הראשונה מאז שחוקק חוק בריאות ממלכתי כלל חוליות הטיפול
יהיו על רצף מסויים .אנשי השיקום שהיום במידה מסויימת,
מנותקים מהמערכת המטפלת ,יוכלו להשתלב בתוכה .היום
נוצרים כבר הניצנים הראשוניים של כניסת אנשי השיקום לתוך
מערכת הטיפול .זה אחד מהדברים המשמעותיים ,כיוון שזו
יצירה של גשר שעד היום היה מנותק .המערכות פעלו במקביל.
הרפורמה בהחלט תאפשר את החיבור המתבקש שבין הטיפול
והשיקום .ובעיני למערכת השיקום נפתח אופק רחב וורוד,
להעצמת התחום הזה .מערך השיקום יצטרך לבחון איך הוא
נערך .לדעתי תהיה עליה של מספר הפונים לתהליכי השיקום,
ולכן צריך לראות איך נערכים לכך תקציבית.

אנשי השיקום באים במגע עם צרכים של אנשים,
המצויים במערכת השיקום ,ודרכם אתם רואים
איפה יש חסכים .אדם המגיע לשיקום עובר עוד
חוליה בשרשרת ,ואתם יכולים לראות את התקלות
שקורות בדרך.
סוג של סטטוסקופ המרגיש את הדופק של
השטח.

נכון ,אנחנו רוצים לראות נציגות של אנשי השיקום
בתוך המרפאות שלנו ,ועדות סל שיקום בתוך
הקופות .העבודה צריכה להיות משולבת ואתם
צריכים להעלות דרישה של אנשי המקצוע.
היום אנשים שעוברים הכשרות בקרית אונו או
באוניברסיטת חיפה ,יוצאים בעצם דיי תלושים.
אמנם עם הכשרה מצויינת ,אבל לא לכולם יש בית,
כדי לתת מענה ,כדי להיטמע בתוך מערך הטיפול.
אני חושב שכרגע נפתחות אופציות ממשיות ואנשי
השיקום יוכלו לקבל מקום בתוך המרפאות כדי
לעבוד במשולב ,תהליך השיקום יתחיל כבר תוך
כדי העבודה הטיפולית .אתם בעצם מייצגים מגוון
רחב של אנשי מקצוע שהיום אין להם ייצוג בתוך
קופות החולים .רוב אנשי המקצוע בקופות היום
הם פסיכאטרים ,פסיכולוגים ,פסיכותרפיסטים
ועובדים סוציאליים .אתם רואים מגוון רחב יותר
של אנשי מקצוע שהוכשרו לשיקום ואין להם ייצוג
בתוך קופות החולים .אני חושב שמדובר באנשים
שיש להם יכולות טיפוליות מצויינות וגם יכולים לתת מענה מצויין
ושצריך לפחות נציגות שלהם בתוך המערך המטפל.
היית מעדיף שהשיקום יובנה לתוך הרפורמה?
בהחלט! אני חושב שהרפורמה הלכה כברת דרך מאוד ארוכה
אך עדיין לא תם ונשלם .כל עוד השיקום לא נכלל בתוספת
השנייה כלומר מודר  ,זה אומר שלא סיימנו את העבודה.
האם זה עלה בדיוני המינהלת?

זה עלה כסוגייה ונדחה ולא נמצא בדיון .אני מאוד מקווה שזה
יהיה התהליך הבא .אנחנו צריכים לבנות חבילה שלימה ולראות
את האדם כמכלול .ללא קיטוע בין הטיפול והשיקום.
תודה רבה!
oren@ispraisrael.org.il
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"לו  -כולל שירות"
על נגישות השירות לאנשים
עם מוגבלות בלתי נראית

עו"ד אביבית ברקאי-אהרונוב,

ארגון בזכות

רקע
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (להלן" :חוק שוויון") אשר נחקק בשנת 1998
היווה נקודת מפנה ביחס של המשפט הישראלי לאנשים עם מוגבלות.
נקודת המוצא בחוק השוויון היא כי אנשים עם מוגבלות הם בראש ובראשונה אנשים
– בני אדם .וככל אדם גם הם זכאים שינהגו בהם בכבוד הראוי ,גם הם זכאים לשוויון
וגם הם זכאים להיות עצמאיים ולקבל החלטות הנוגעות לחייהם .אלא שעל מנת
לממש זכויותיהם אלו על החברה מוטלת חובה נוספת – חובת ההתאמה .שכן ,בהעדר
התאמה של הסביבה לא תוכל הזכות לצאת מן הכוח אל הפועל.
בשנת  2005הוסף לחוק פרק הנגישות ,וקבע לראשונה כי" :אדם עם מוגבלות זכאי
לנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי".
נגישות הוגדרה כ" :אפשרות הגעה למקום ,תנועה והתמצאות בו ,שימוש והנאה
משירות ,קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם,
שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם ,והכל באופן
שוויוני ,מכובד עצמאי ובטיחותי".
תקנות הנגשת השירות

נקודת המוצא בחוק השוויון היא
כי אנשים עם מוגבלות הם בראש
ובראשונה אנשים – בני אדם.
וככל אדם גם הם זכאים שינהגו
בהם בכבוד הראוי ,גם הם זכאים
לשוויון וגם הם זכאים להיות
עצמאיים ולקבל החלטות הנוגעות
לחייהם .אלא שעל מנת לממש
זכויותיהם אלו על החברה מוטלת
חובה נוספת – חובת ההתאמה.
שכן ,בהעדר התאמה של הסביבה
לא תוכל הזכות לצאת מן הכוח
אל הפועל.

ביום  18.12.12אושרו בוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת תקנות הנגשת
השירות.
לאחר חתימת שר המשפטים על התקנות ביום  ,18.2.13ופרסום התקנות ביום 25.4.13
נכנסו אלו לתוקף ב ,25.10.13-ובאופן הדרגתי הוחלו על השירותים ,בהתאם לסוגיהם
ואופיים.
תקנות הנגשת השירות חלות על כל שירות שהוא (למעט שירותים שהוחלט כי יוסדרו
בתקנות נפרדות כגון :שירותי בריאות והשכלה) .התקנות קובעות שורה של התאמות
הנדרשות להנגשת השירותים השונים לאנשים עם כל סוגי המוגבלויות :מוגבלות פיזית,
חושית וקוגניטיבית על מנת שיוכלו להשתתף באופן פעיל ושוויוני באם יחפצו בכך .עוד
נקבע ,כי השירות יינתן "כחלק בלתי נפרד מן השירותים הניתנים והמיועדים לכלל
הציבור ,ולא בנפרד מהם" ללא תשלום נוסף וללא התנאה בהצגת תעודה אלא אם כן
נקבע אחרת.
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התאמות השירות נקבעו באופן שיתאימו עד כמה שניתן לכלל
סוגי המוגבלויות.
כעת אנסה להביא בתמצית את סוגי התאמות בשירותים השונים,
שנקבעו בתקנות לגבי אנשים עם מוגבלויות בלתי נראות:

 .7סיוע במילוי טפסים

קבלת שירות המותנית במילוי טפסים מחייבת את נותן השירות
במתן סיוע במילוי הטופס ,לבקשת אדם עם מוגבלות אשר
מחמת המוגבלות אינו יכול לכתוב או להקליד.

 .1סיוע וליווי אישי

 .8קבלת שירות באמצעים אחרים

כל אדם עם מוגבלות זכאי להסתייע במלווה לצורך התמצאות
וסיוע בהליך קבלת שירות ,ועל נותן השירות להתאים את נהליו,
כמו גם את אופן מתן השירות על מנת לאפשר ליווי זה.

שירות ומידע יכול ויינתן גם על ידי אמצעים אחרים ,ככל שאלו
נמצאים בידי נותן השירות וככל שאלו מתאימים לסוג השירות
המבוקש.

 .2פטור מהמתנה בתור

מידע הניתן בפישוט לשוני יפורסם כך גם באתר האינטרנט של
נותן השירות ,ככל שזה קיים.

במקום בו ניתן שירות לפי תור  ,זכאי אדם שקיבל תעודת נכה
מהמוסד לביטוח לאומי או מהאגף לשיקום במשרד הביטחון
לפטור מהתור .תעודה מהמוסד לביטוח לאומי ניתנת לאדם
עם מוגבלות שכלית או נפשית ,לרבות אדם על הספקטרום
האוטיסטי ,שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור  50אחוזים או
יותר ,או ילד נכה עם מוגבלות שכלית או נפשית ,לרבות ילד על
הספקטרום האוטיסטי .
 .3פטור מתשלום למלווה
אדם בעל תעודת נכה (שצוינה קודם) או אדם המקבל קצבת
שר"ם או קצבת סיעוד וגילו מעל  12שנים ,המגיע עם מלווה
למקום נותן השירות ,זכאי המלווה לפטור מתשלום ,ובלבד שאין
מדובר במתן שירות פרטני למלווה או שניתן פטור לאדם עצמו.
 .4מידע מונגש
כל אדם זכאי שהמידע הניתן במסגרת השירות יהיה נגיש עבורו.
יש אנשים הזקוקים לכתב מיוחד ויש אנשים הזקוקים כי המידע
יכתב בשפה פשוטה המוכרת להם מחיי היום יום ובתימצות .לשם
כך עליו להיות כתוב באופן רציף ומסודר .על פי הקבוע בתקנות
שימוש בשפה מעין זו נדרש כל אימת שעל נותן השירות חלה
חובה במתן הסברים ,כך ,למשל במערכת כריזה ,כך למשל
בהסבר הפעלה למכונות שירות אוטומטי,
וכך בכל טופס הניתן למקבלי השירות
(למעט טפסים משפטיים או טפסים
מקצועיים אחרים).
 .6מלווה מטעם המקום
במשרדי ממשלה ,בכנסת ,ברשות מקומית ובתאגיד
שהוקם בחוק שבהם יש יותר מקומה אחת ויש יותר מ-
 10חדרים בהם ניתן שירות ,חלה חובה על נותן השירות
לדאוג למלווה אשר יסייע לו בהתמצאות ,ובלבד שהאדם
הגיש בקשה זו מראש על מנת שהמקום יוכל להיערך
קודם בואו.

מידע מוקלט יינתן בשפה פשוטה ובקצב איטי או על ידי הפנייה
אל מוקדן בתחילת השיחה.
 .9הנגשת הליך משפטי
הנגשות נקבעו גם במערכת בתי המשפט בין אם האדם
עם המוגבלות הינו בעל דין ובין אם הוא נפגש עם המערכת
המשפטית כעד ,ולבקשתו.
כך ,כאשר מדובר בבעל דין ,נקבע כי ככל שנדרש יש להסביר
לאדם בשפה פשוטה את ההליך ,את המסמכים ,את זכויותיו ,יש
לאפשר לו להקליט את מהלך הדיון או לשמוע את הקלטותיו
שלו ,ולהיוועץ עם עורך דינו תוך כדי הדיון .בנוסף ,נקבע ,כי יש
להתאים ככל הניתן את מיקום ההליך כמו גם את מועדיו ואורכו,
לצרכיו של האדם.
וככל שמדובר בסיטואציה בה נדרש להעיד אדם עם מוגבלות
נקבע כי יש להציג בפניו בשפה פשוטה את הנוכחים ובמידת
הצורך גם את המוצגים ואת המסמכים.
 .10הנגשת תרבות
תערוכה תונגש על ידי פישוט לשוני הן בתיאור מוצג ,הן
בהדרכה ,ככל שמדובר בסיורים מודרכים שבהם השטח
הכולל שנערך בו הסיור עולה על  200מ"ר ,והחייב מספק
יותר מ 30-סיורים מודרכים בשנה ,והן במידע
קולי.
ספרייה תונגש על ידי מתן סיוע והתמצאות
בתוך הספרייה תוך שימוש בשפה פשוטה
ככל הנדרש.
avivit@bizchut.org.il
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סיקור מפגשי בקו התפר -
הדרה חברתית בספרות היפה
ענבר אדלר בן דור,

מנהלת תכנית 'עמיתים'

ב 19.3-וב ,9.4-נערכו בסיפרייה העירונית של
מתנ"ס קרית אונו שני אירועים של יספר"א בשיתוף
תכנית 'עמיתים' של החברה למתנסים ומשרד
הבריאות .בשני האירועים התקיימו הרצאות
מרתקות של ד"ר יצחק הררי ,חוקר ומרצה לספרות,
פסיכולוג קליני בכיר ,המתמחה בקו התפר שבין
ספרות לפסיכולוגיה .הדיונים בהשתתפות הקהל,
שהתקיימו לאחר ההרצאות הונחו ברגישות רבה
על ידי מר יחיאל שרשבסקי ,וקדמו להם תגובות
מאת נגה שטיימן ,רכזת הסברה ארצית של תכנית
עמיתים ושני ,משתתפת בעמיתים ומנחת סדנאות
הסברה ,בהרצאה הראשונה ,ותגובה של ענבר
אדלר בן דור (כותבת הסיקור) ושל קרין אלפי,
משתתפת בעמיתים ומנחת סדנאות הסברה,
בהרצאה השנייה.
מטרת האירועים הייתה להעשיר את ההתבוננות
והלמידה שלנו על השתלבות בקהילה דווקא מתוך
תחום הרחוק מעולמינו היומיומי כאנשי מקצוע.
בהיותו כזה ,הוא מהווה תחום אשר גם מחבר בינינו
לבין הקהל הרחב ,אוהב הספרות .חיבור זה יוצר
גשר באמצעותו ניתן להביא לדיון רחב את הדרתם
של מתמודדים עם מגבלה נפשית .דיון ששותפים

לו אנשי מקצוע ,אנשים מהקהילה הרחבה ,בני
משפחה ומתמודדים עם מגבלה נפשית .לכל אחת
מקבוצות אלה היו נציגים באירועים הללו.
ההרצאה הראשונה עסקה בחייו ויצירתו של הסופר
חיים באר ,בדגש על ספרו "חבלים" .באר שחווה
ילדות קשה לצד הורים שעברו טראומות והסתירו
סודות גדולים והיו במובנים מסוימים מודרים
בעצמם ,התמודד עם העדר תחושת שייכות וביטחון
בביתו לצד הדרה חברתית מצד חבריו לכיתה.
ההרצאה אפשרה להבין את יסודותיה של ההדרה
החברתית ואת הדינמיקות שלה ,והסתיימה בראייה
אופטימית על האפשרות לחוות חוויות מתקנות
כאשר את כל אלה הפך באר בבגרותו ליצירות
ספרותיות שאפשרו לו לחשוף את כאביו ומצוקותיו
וכן להתבונן ואף לברוא את עולמו מחדש
וכך לטפל ולשקם את עצמו.

מטרת האירועים
הייתה להעשיר
את ההתבוננות
והלמידה שלנו על
השתלבות בקהילה
דווקא מתוך תחום
הרחוק מעולמינו
היומיומי כאנשי
מקצוע.

ההרצאה השנייה עסקה בסיפור הקצר
"כינורו של רוטשילד" של אנטון צ'כוב.
יעקוב ,גיבור הסיפור ,בוחר לכאורה,
להתנתק מהחברה ומזיכרונותיו .הוא
חי חיים עלובים של מתקין ארונות
קבורה ,שחייו מלאים חישובי רווח
דר' י

צחק הררי

מימין לשמאל :קארין אלפי יחיאל שרשבסקי וענבר אדלר בן דור
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י

חיאל ש

רשבסקי

שני וויש
עדי נאמן

והפסד כלכלי על כל עשייה שלו ,זאת שעשה
וזאת שנבצר ממנו לעשות ,ומנהל יחסים קרים עם
אשתו ואף אלימים עם הסובבים אותו .הוא מדחיק
זיכרונותיה של התינוקת היחידה שהייתה לו וכמעט
שאינו יוצא מסביבת ביתו .כאשר הוא מבין את
המחיר הכבד ששילם כל חייו כבר מאוחר מדי.
העיסוק בהדרה חברתית ביצירותיו של חיים באר
או צ'כוב ,בניגוד לעיסוק התיאורטי והמעשי היומיומי
שלנו בסטיגמה עצמית וציבורית ,אפשר קודם כל
להזדהות ולמצוא בתוכנו חוויות של דחייה .דחייה
שחווינו בעצמינו או חוויות בהן דחינו אחרים .עצם
הריחוק מעולמנו ,אפשר חוויה ראשונית וחדשה של
החומרים הללו.
לאחר מכן הועלו שאלות חשובות כגון :מדוע מדירה
חברה אדם? מה יוצא לחברה מהדרה? מה היא
מפסידה מהדרה? מדוע מדיר עצמו אדם מהחברה?
האם יש בכך בחירה אמיתית או שמא רק היכנעות
לנסיבות אישיות ,חברתיות ותרבותיות? האם יש
בכך רווח או הפסד לאדם בעצמו ולחברה? ומה
תפקידה של הקהילה ,החברה והתרבות ביחס
לאנשים מודרים? האם תפקיד זה שונה כאשר
אדם מדיר את עצמו ,בהשוואה לסיטואציה בה
אדם מודר על ידי הכלל?

על שאלות אלה ואחרות ניסינו לענות בדיונים
המרתקים שהתפתחו לאחר ההרצאות .הבנו
שבעוד שהרוב או הזרם המרכזי לכאורה מרוויח
מהדרה חברתית ומהדרה עצמית ,הוא גם נמנע
ומפסיד ,נמנע ,מההזדמנות להשתנות ולהתפתח
תוך כדי מגע עם אחרים ,נמנע מלקיחת חלק
בהחלמה קהילתית (מושג שפותח ע"י ד"ר גלית
הלפרין)המשחררת מסטיגמות ,ומדעות קדומות,
ומאפשרת להכיל מגוון אנושי ושוני ..קהילה וחברה
שתעבור שינוי כזה תאפשר לא רק שילוב קהילתי
של מתמודדים בתוכה ,אלא תתן הזדמנות לכל
אחד מחבריה להיכרות מעמיקה עם עצמו תוך מתן
ביטוי לחלקים חבויים וזרים בתוכנו.

מדוע מדירה חברה
אדם? מה יוצא
לחברה מהדרה?
מה היא מפסידה
מהדרה? מדוע מדיר
עצמו אדם מהחברה?
האם יש בכך בחירה
אמיתית או שמא רק
היכנעות לנסיבות
אישיות ,חברתיות
ותרבותיות?

מנקודת מבט כזו יש הדדיות בין הפרט לקהילה
ולחברה בתהליכי הדרה ולכל אחד מהם תפקיד
בכניסה לתהליך של הדרה וביציאה ממנו .רק
עבודה עם האדם לצד העבודה עם הקהילה
והחברה תאפשר שינוי .עבודה הדדית של העלאת
מודעות לסטיגמה העצמית והחברתית.
אירועים כאלה מהווים אבן דרך בדרך הארוכה
לשינוי חברתי.
inbarab@matnasim.org.il
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מודל העיסוק האנושי -

Model of Human Occupation
ד"ר נעמי הדס לידור

,MSc.OT

ראש תכנית ההתמחות בשיקום בבריאות הנפש בחוג לריפוי בעיסוק ,אוני .תל אביב .מנהלת בית
הספר הארצי לשיקום ,שלוב והחלמה בקריה האקדמית אונו

נגה זיו מרב"ע,

כרמן גלוריה

מרכזת תחום בריאות הנפש החוג לריפוי בעיסוק אוניברסיטת תל אביב

החוג לריפוי בעיסוק והתכנית הייעודית לשיקום בבריאות הנפש במסגרת לימודי
התואר השני ,בסיוע קרן לזלו נ .טאובר ,בשיתוף עם בית הספר הארצי לשיקום,
שילוב והחלמה בבריאות הנפש בקריה האקדמית אונו ויספר"א ,האגודה
הישראלית לשיקום פסיכיאטרי ,שמחו לארח בפברואר השנה את גב' כרמן
דה לה הראס מצ'ילה ,מומחית ב"מודל העיסוק האנושי" שנתנה קורס בנושא
שמיועד היה למרפאות בעיסוק בתחומי העיסוק השונים ויום סדנה לצרכנים,
בני משפחה ואנשי מקצועות השיקום שהתמקד במוטיבציה לעשייה ,עיסוקים
משמעותיים ,אחריות ותקווה כמפתח לתכניות התערבות.
הקורס התקיים בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב ,מרכזת הקורס
היתה :נגה זיו .הקורס יועד לסטודנטיות תואר שני הלומדות במסלול וכן
היה פתוח למרפאות בעיסוק מתחומי הטיפול השונים.
הקורס היה בן  3ימים ,אינטנסיבי ביותר ,עשיר בתכנים ובחוויות אישיות
ומקצועיות .המרצה שילבה את הידע הרב והעמוק שלה בתיאוריות
ומודלים ,ובעיקר ב"מודל העיסוק האנושי" וכן חלקה מניסיונה האישי
והקליני העשיר והפרויקטים הרבים שיזמה ,קידמה ופיתחה במשך
שנים ברחבי העולם.
כרמן גלוריה הרחיבה את הידע באשר למודל העיסוק האנושי שהוא
מודל קונספטואלי ופרקטי המסביר מהי זהות עיסוקית ,יכולת עיסוקית
והסתגלות ואת הדינאמיקה המתקיימת ביניהם .הדגישה את נושא המוטיבציה לעשיה
(תת מערכת הרציה) ,דפוסי ביצוע (תת מערכת ההרגלים) ויכולות עשייה (תת מערכת
הביצוע) ואת האינטראקציה המתמדת שלהם עם סביבות שונות ומגוונות.
אינטראקציה אשר מובילה להיווצרות ביצוע והשתתפות בעיסוקי היומיום.

כרמן גלוריה הרחיבה את
הידע באשר למודל
העיסוק האנושי שהוא
מודל קונספטואלי ופרקטי
המסביר מהי זהות
עיסוקית ,יכולת עיסוקית
והסתגלות ואת הדינאמיקה
המתקיימת ביניהם .הדגישה את
נושא המוטיבציה לעשיה (תת
מערכת הרציה) ,דפוסי ביצוע
(תת מערכת ההרגלים) ויכולות
עשייה (תת מערכת הביצוע) ואת
האינטראקציה המתמדת שלהם
עם סביבות שונות ומגוונות.
אינטראקציה אשר מובילה
להיווצרות ביצוע והשתתפות
בעיסוקי היומיום.

במהלך הקורס שהתקיים כסדנא אינטראקטיבית בו כל המשתתפות לקחו
חלק פעיל תורגלה חשיבה תרפויטית עם  .MOHOהמשתתפות למדו לזהות
מטרות ולהבין את המשמעות ואת הדינמיקה של ההסתגלות העיסוקית
בתהליך ההחלמה .נלמדו תהליכי אבחון והתערבות והשפעתם
על יעילות והתייעלות בתפקידי המרפא בעיסוק .כן נחשפו לתכנים
ופרוצדורות של תהליך ה  Remotivation Processאותו פיתחה
גב' כרמן גלוריה דה לה הראס וכן את שאלון הרציה Volitional
 Questionnaireוראיון ה.OPHI-2
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הקורס נערך באוירה נעימה ובטוחה ,בזכות אישיותה המיוחדת של כרמן השופעת חום ואהבה
על סובביה .היא הלהיבה את המשתתפות ,הדגימה בעצמה חשיבה מקצועית ומדוייקת וכל
זאת בגישה הומניסטית ,מלאת כבוד וצניעות ,קבלת האדם באשר הוא ,צרכן ,לקוח ,מטופל,
חולה.

במשובי הסטודנטיות בסוף הקורס ציינו המשתתפות כי בנוסף לידע המקצועי העשיר והעמוק שרכשו
במהלך הקורס ,חשו תחושת העצמה ואף סוג של השראה.
ביום הסדנא שהתקיים לצרכנים ,בני משפחה ואנשי מקצועות השיקום השונים התמקדה כרמן
במושגי המוטיבציה והרצייה ,עיסוקים משמעותיים ,אחריות ותקווה כמפתח לתכניות התערבות
מוכוונות החלמה.
בסדנא שולב שיח אינטראקטיבי של אנשים ומשפחותיהם על תהליך ההחלמה,
על מוטיבציה לעשיה ,על בחירה והתאמת עיסוקים משמעותיים וכיצד אלה
מקדמים ,מעוררים ומצמיחים לקראת בניית חיים מספקים ונרטיבים עיסוקיים
מיטיבים .נידונו דרכים לפיתוח תכניות מבוססות על היבטים אלה והשפעתם על החיים
העיסוקיים האישיים של אנשים המגלים עניין ורצון ועל הקבוצה החברתית אליה הם
משתייכים.
המצגות ,הסרטונים ,הסיפורים והדוגמאות שהביאה האירו והדגישו תהליכי התערבות חדשניים ממוקדי
לקוח אשר זכו להצלחה בנושא זה מסביב לעולם.
nogaziv@post.tau.ac.il
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קביעת גוף ממלכתי לטיפול יזום
במתבודדים עם מוגבלויות הסתגלותיות
יוסי גהלי,

צוות הורים פעילים במית"ל באר יעקב

המדרון התלול והחלקלק ,שבו המשפחה כולה מתבשלת במיץ המבעבע של עצמה במשך שנים רבות,
מושך את כולם למקומות נמוכים ולמצוקות שעלולות להוביל למצבים שבהם או שהמשפחה נכנסת
למבוי סתום ואולי לגביית קורבנות נוספים.
ישנם אנשים שהסביבה הטבעית,
המחוספסת ,הדוקרנית ,שבה אנו חיים,
איננה מתאימה לנפש העדינה והרגישה
שלהם ,כיוון שהיא נטולת "קליפה חיצונית"
מגנה וכל פינה חדה פוצעת אותה.
ולכן הם מצמצמים בהתמדה את מרחב
המחייה שלהם עד שהם מסתגרים בתוך
קונכייה פרטית משלהם ,המהווה עבורם
מעין מקום מבטחים מן העולם החיצון.
לא פלא שבמצב כזה הם נוטים להזניח
את טיפוחם האישי .הבגדים היפים
נשארים בארון ,הבשמים והקרמים
נשארים סגורים ,ממילא הם לא יוצאים
לאירועים חברתיים.
במידה מסוימת זה דומה להתנהגות
נורמטיבית של אנשים שנמצאים בחופשה
בביתם ונהנים מן הפטור של הופעה
מטופחת ,ככל שתפקידם מחייב.
אלא שאצל המתבודדים זה מהווה בעינינו
סימפטום לבעיה נפשית חריגה.
אנחנו יודעים כיצד משפיעה בדידות ,על
מצב הרוח של אנשים חסינים.
איננו יכולים להעלות על הדעת מה
מתחולל במוחו של אדם עם נפש רגישה,
שנמצא בבידוד עצמי במשך שנים.
התהליך הזה שבו אחד מבני המשפחה
מצמצם בהדרגה את הפעילות שלו ,מן
המעגל החיצוני הגדול ביותר למעגלים
פנימיים יותר ויותר עד שהוא מגיע
לבידוד עצמי ,גורם לכך שגם המשפחה

מצמצמת ומעמעמת את היקף החוגים
והפעילויות הרגיל שלה ומתמקדת יותר
בחיפוש כתובות וחוגים אחרים כדי ללמוד
ולפענח את התופעה החדשה.
הדילמה הקשה ביותר למשפחה נובעת מן
הצירוף הבא:
א .סירוב מוחלט של בן המשפחה לקבל
סיוע מקצועי.
ב .החוק שקובע שלא ניתן לטפל באדם נגד
רצונו אם אינו מסכן את עצמו או את סביבתו.

הקיים ,דהיינו סיכון ממשי לחייו או
לסביבתו ובלית ברירה המשפחה מבקשת
טיפול כפוי וסל שיקום עם כל הכרוך
בכך .דבר שניתן היה למנוע ,במקרים
רבים ,באמצעות התערבות מקצועית כבר
בשלבים הראשונים של התופעה.
הקביעה שיש לשמור על זכויות הפרט
היא חשובה ונכונה כשהפרט בוחר את
דרכיו מתוך שיקול דעת סביר .כפי שניתן
להבין מהמקרים הנ"ל ,מדובר באנשים
שנמצאים בתקופה ששיקול הדעת שלהם
לקוי ועל כן חייהם מופקרים ע"י החוק.

בתנאים הנ"ל בן המשפחה שהוא כה
יקר ואהוב נהפך לדמות שקופה ששום
גורם ממלכתי אינו מתעניין בו ,שום גורם
ממלכתי אינו דואג לבריאותו ,לתעסוקתו
או להשתלבותו החברתית .המשפחה
אחראית לכל צרכיו והופכת להיות הגוף
המטפל היחיד ,כשהוא הופך לנטל עבורה
הרעיון של הדרישה הנ"ל היא להביא
וחסר משמעות לחייו ולהשתייכותו בעולם.
לנגישות יזומה מצד הגורמים המקצועיים
הדאגה העמוקה של ההורים ,יחד עם בשלבים מוקדמים ככל האפשר,
חוסר הידע המקצועי שלהם והציפיות למרות רצונו של המתבודד ,כדי לחלצו
שלהם מבן המשפחה ,מטבע הדברים מהתדרדרות בלתי הפיכה וע"י כך ,לפחות
גורמים לטעויות קשות ולמתחים בלתי בחלק מן המקרים ,להחזיר את המטופלים
למעגל החיים הרגיל ,על פי יכולתו של כל
נסבלים שהולכים ומחמירים עם השנים.
מטופל ובהתאם לתשתיות מתאימות,
המדרון התלול והחלקלק ,שבו המשפחה
כאשר השאיפה היא לצמצם את הצורך
כולה מתבשלת במיץ המבעבע של
בתמיכה שיקומית.
עצמה במשך שנים רבות ,מושך את כולם
למקומות נמוכים ולמצוקות שעלולות דבר ,שמצד אחד ,בהחלט ישפר את
להוביל למצבים שבהם שהמשפחה הדימוי העצמי של המטופל ומצד שני,
נכנסת למבוי סתום ואולי לגביית קורבנות המדינה תזכה במי שנושא בנטל ,במקום
נוספים ,או שהמתבודד "מצליח" ,מתוך להיות נטל על המשק הכלכלי.
jgahaly@gmail.com
ייאוש ,לעמוד בקריטריונים של החוק
יתר כל כן ,כיוון שאנשים אלה לא מוכרים
במערכת ,לא עובדים ולכן לא מסוגלים
לשלם ביטוח לאומי ,לא זו בלבד שאינם
מקבלים קצבה ,אלא שנשללות מהם
זכויות מביטוח לאומי.
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ההדרכה בתחום השיקום בבריאות הנפש התפתחה בעשורים
האחרונים ,אך סקירת הספרות המקצועית בתחום זה מצביעה
על מיעוט ידע וחוסר בהירות בנושא המסגרת ()setting
במפגש ההדרכתי .זהו תחום העוסק בהדרכה של אנשי מקצוע
מדיסציפלינות שונות ולפיכך ,מתבסס על מודלים שונים של
הדרכה ואופן קביעת
המסגרת שונה לעיתים בין
אנשי המקצוע.
הפניית תשומת לב לנושא
נדרשת היות שההדרכה
בתחום השיקום מתרחשת
במציאות מורכבת ולעיתים
משתנה במקום ובזמן.
ההדרכות בד"כ מתקיימות
בסביבות השיקומיות שהן
סביבת המודרך והסביבה
שבתוכה
הטיפולית
מתרחש המפגש השיקומי.

מסגרת ( )settingבמפגש ההדרכתי

מרכיבי המסגרת מהווים חטיבה אחת היוצרת את ה"שלד"
למסגרת ההדרכה ואת המסגרת המקיפה והמחברת את יחסי
מדריך  -מודרך .המסגרת של ההדרכה כוללת מרכיבים רבים,
כגון :מרכיבים פיזיים ,חוזיים ,מרכיבי היחס הטיפולי וכללים
אישיים (על פי סגנונו של
כל מטפל או מדריך).
הקביעות במקום ובזמנים
הם האלמנטים הפיזיים
והפסיכולוגיים של יציבות
המסגרת.

המסגרת ()setting
בתחום הדרכה
בשיקום מכוון החלמה

המסגרת משפיעה על
התקשורת בין הצדדים,
מה יכול להיאמר ,אופי
החומר המובא להדרכה,
ההתערבויות המוצעות על
ידי המדריך והאפשרות
לתגובה של המודרך.

לעיתים קרובות המדריך
והמודרך עובדים באותה
עובדת סוציאלית ( )MSWופסיכותרפיסטית,
מסגרת והמדריך חובש
מדריכה רכזי חונכות בחברת "נתן" ומטפלת בקליניקה פרטית
כובעים וממלא תפקידים
שונים .כמו כן ,שני הצדדים
חשופים למצבים בלתי
צפויים (כגון :אירועים
הגדרת מסגרת ההדרכה
שמתרחשים
חריגים),
מאפשרת את קיומו של
באותה מסגרת בה מתקיים
מפגש ההדרכה .קיומו של תהליך ההדרכה במצבים מעין אלו תהליך ההדרכה (הקשבה לתכנים מודעים ולא מודעים של
מזמין הפרות במסגרת ההדרכה .איש המקצוע צריך להתאים המדריך והמודרך) ,הכלה ,החזקה ותמיכה של המודרך .שמירת
מסגרת בטוחה באופן יחסי היא היסוד לעבודת הדרכה יציבה.
את עצמו למצבים שונים ומורכבים.
כישלון ביצירת מסגרת יציבה ושמירה על מסגרת זו בתהליך
השאיפה לשוויוניות והדדיות שמנחה את היחסים השיקומיים
ההדרכה ,עלול לפגוע בהחזקה האפקטיבית הנדרשת כדי
משפיעה בדרכים שונות על אופי היחסים המתפתחים בין מדריך
לתמוך בלמידה של המודרך.
ומודרך .נושא הגבולות ביחסים השיקומיים אינו מוגדר לעיתים
ומתאפיין בחוסר בהירות באשר לשיקולים ולכללים המנחים את
איש המקצוע.

לאה סוכר,

הדרכה מכוונת החלמה
מאפשרת לנהל משא
ומתן בו נבחנים הצרכים
של המדריך ושל המודרך
סביב המסגרת והכללים
בהדרכה.

כפי שחשוב להגדיר את הכללים במפגש השיקומי ,כך חשובה
הגדרה זאת גם במפגש ההדרכתי.
השמירה על מסגרת של מקום וזמן והגדרת התפקיד מכתיבה
את צורת ההתנהגות הן של המודרך והן של המתמודד ועל כן
היא כה חיונית בתהליך ההדרכה בתחום השיקום מכוון החלמה
(בלוש  -קליינמן.)2013 ,
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המסגרת משפיעה על התקשורת בין הצדדים ,מה יכול
להיאמר ,אופי החומר המובא להדרכה ,ההתערבויות המוצעות
על ידי המדריך והאפשרות לתגובה של המודרך .הדרכה
מכוונת החלמה מאפשרת לנהל משא ומתן בו נבחנים הצרכים
של המדריך ושל המודרך סביב המסגרת והכללים בהדרכה.

סיכום
ההדרכה היא סיטואציה לימודית ולכן ניסיונות להגנת המסגרת
ושמירתה בטוחה הם אמצעי למסד אווירה חיובית לשם למידה
וצמיחה ,גדילה של העצמי ומאפשרים הפנמת תכנים שעולים
בתהליך ההדרכה .שינויים תכופים במסגרת הנובעים מאופי
העבודה השיקומית פוגעים ביכולת הלמידה ועלולים להפוך את
הסיטואציה הלימודית ללא-יציבה.

לסיכום ,מסגרת ( )settingההדרכה בתחום השיקום הנה סוגיה
מורכבת .לא פעם נדרש שינוי במסגרת ההדרכה או נדרשת
פשרה שעלולה לפגוע במסגרת הבטוחה והקבועה של ההדרכה.
מודעותו של המדריך לגבי חשיבות נושא המסגרת ויצירת אווירה
לימודית פתוחה ,בה מתקיים דיאלוג פתוח ומתמשך ביחסי
ההדרכה ,חשובים להתמודדות משותפת עם שינויים והפרות
במסגרת.

אחריות המדריך היא ליצור ולנהל מסגרת הדרכה שמאפשרת
צמיחה אישית ומקצועית של המודרך .עם זאת ,השמירה על
המסגרת צריכה להיות פעילות מתמשכת בקשר ההדרכתי
בשותפות ,בהדדיות ,בצורה גמישה תוך ניהול משא ומתן.

leasocher@gmail.com

זה הזמן להצטרף ליספר"א לשנת !!2014-2015

הצטרפות כחבר/ה  -יספר"א היא עמותת חברים אשר פועלת לקידום תחום
•
השיקום הפסיכיאטרי .הצטרפותכם ופעילותכם ביספר"א כאנשי מקצוע ,יזמים ,מתמודדים,
משפחות וכו' הינם משמעותיים ותורמים רבות לביסוסה של יספר"א כבית מקצועי ,ולקידום
התחום כולו.
למילוי טופס הצטרפות כחבר/ה  לחצו כאן
הצטרפות ארגונית – הצטרפות ארגונית ליספר"א מהווה צעד משמעותי לעבר
•
חיזוק מקצועי של תחום השיקום הפסיכיאטרי וההחלמה .ההצטרפות תזכה את עובדיכם/ן
בהנחה של  50%לכנס השנתי ,והנחה לאירועים נוספים במהלך השנה.
פרטים נוספים על הצטרפות ארגונית באתר ispraisrael.org.il 

ארגונים המעוניינים להצטרף ליספר"א ולחזק את תחום השיקום ,מוזמנים ליצור קשר עם
אורן דרעי .רכז יספר"א בטלפון 02-6249204

30

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

טופס הצטרפות ליספר"א
לחץ/י כאן למילוי טופס הצטרפות אינטרנטי www.ispraisrael.org.il 
שם פרטי

שם משפחה
כתובת למשלוח קבלה
סלולרי

טלפון
דוא"ל

תפקיד:

ארגון/שירות
מספר שנות ניסיון בתחום השיקום הפסיכיאטרי

מהן הציפיות שלך מארגון יספר"א? אנא ,ציין עד שלוש ציפיות:
.1
.2
.3
דמי חבר לשנת :2014
איש/אשת מקצוע₪ 120 :
מתמודד/ת  /מדריך/ה  /בן/בת משפחה  /סטודנט/ית₪ 80 :
דמי החברות כוללים השתתפות בכנס השנתי
אופן התשלום :את הטופס יש לשלוח לפקס 02-6234326 :או באמצעות דוא"ל office@ispraisrael.org.il
 .1ניתן לשלם באמצעות שיק לפקודת יספר"א ולשלוח בצירוף הטופס/ים שמילאתם לכתובת:
יספר"א ,האגודה הישראלית לשיקום פסיכאטרי ,רח' משה הס  ,12ירושלים .9418513
 .2תשלום באמצעות כרטיס אשראי (ישראכרט ,דיינרס או ויזה) בטל' 02-6249204 :בין השעות 15:00 - 9:00
הצהרה :אני מצהיר/ה בזאת שאני מזדהה עם מטרות האגודה וערכיה המבוססים על עקרונות ההחלמה והשיקום
ושאפעל לקידומן.
חתימה

תאריך
הטופס מופנה לגברים ולנשים כאחד ,ומנוסח בחלקו בלשון זכר מחמת מגבלות השפה העברית.

יספר"א .בונים קהילה מקצועית
לקידום השיקום הפסיכיאטרי בישראל.
www.ispraisrael.org.il

